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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-03
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:

Digitalt kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning
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1A

Justering och fastställande av föredragningslista

Ordföranden

2B

Resultat av SCB Medborgarundersökning 2021

Anne-Lie Vernersson Timm

3A

Trygghetsundersökning Polisen 2021

Marie Wiklund

4A

Remissvar angående rekommendationen:
Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och
unga utanför det egna hemmet (S/20/0008)

Marie Wiklund

5A

Godkänna samt teckna upprättat förslag till
exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn
etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av
Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92

Susanne Edén

6A

Detaljplan för Rindö hamn etapp3 - Grenadjären inom
Oskar Fredriksborg, dp 408, antagande - återremitterat
från kommunfullmäktige 2021-12-13 §93

Susanne Edén

7A

Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för
Västerhamnen

Susanne Edén

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Grönplan för Vaxholms stad 2022-2040

Susanne Edén

9A

Yttrande granskning för Danderyds översiktsplan

Susanne Edén

10 A

Yttrande samråd Vallentunas riktlinjer för
bostadsförsörjning

Susanne Edén

11 A

Remissyttrande, förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033

Susanne Edén

12 A

Remissyttrande, förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033

Susanne Edén

13 A

Informationsärende gällande Stockholm Nordost
remissvar över Bromma flygplats, förslag till Länsplan och
förslag till Nationell plan

Susanne Edén

14 A

Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens
samhällsbyggande enheter

Susanne Edén

15 A

Utvärdering av handlingsplan för näringslivsutveckling
2021

Marie Wiklund

16 A

Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett
förslag för utveckling av stadskärnan samt utvidga
beredningen med företagsrepresentanter

Marie Wiklund

17 A

Klimatkartläggning för Vaxholms stad, redovisning av
uppdrag KF 2021-06-14 § 46

Marie Wiklund

18 A

Myndigheten för digital förvaltnings granskning av
Vaxholms stads webbplats

Marie Wiklund

19 A

Översyn av bokslutsprocessen

Marie Wiklund

20 A

Fusion av kommunens helägda bolag

Marie Wiklund

21 A

Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk

Marie Wiklund

22 A

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt
upphandlingsplan

Marie Wiklund

23 A

Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
upphandlingar och inköp

Marie Wiklund

24 A

Dataskyddsombud årsrapport 2021

Marie Wiklund

25 A

Utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin

Marie Wiklund

26 A

Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för
representation

Marie Wiklund

27 A

Val av AU/PLU/NB samt politiskt redaktionsråd 2022

Marie Wiklund
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Redovisning av delegeringsbeslut
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Förvaltningen informerar
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Sekreterare
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§ 6 Resultat av SCB Medborgarundersökning 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2021 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har deltagit i SCB medborgarundersökning hösten 2021. Undersökningen är framtagen
tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att mäta attityder om
kommunen i kommunen och ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem
möjligheter att tycka till. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021. Ett urval drogs även i de resterande
kommunerna, för att kunna få fram statistik för riket. 2021 svarade 444 personer på enkäten i Vaxholm
av totalt 1000 slumpade personer vilket motsvarar en svarsandel på 44%.
Från och med 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har
verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att
analysera med NKI-modellen som tidigare. Det betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att
vara helt jämförbara med åren innan dess.
Medborgarna i Vaxholm tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får
höga betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.
Vaxholms medborgare är mindre nöjda bland annat med insyn och inflytande över kommunens beslut
och verksamheter samt utbud av återvinningscentral i kommunen där man kan lämna in farligt avfall,
grovsopor och elektronik.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2021-12-19
Bilaga 1 Fördjupande resultat SCB medborgarundersökning 2021

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, klk
Marie Wiklund, Kommunchef, klk

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Anne-Lie Vernersson Timm
Kvalitetscontroller

Resultat av SCB medborgarundersökning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2021 noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholms stad har deltagit i SCB medborgarundersökning hösten 2021. Undersökningen är framtagen
tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att mäta attityder om
kommunen i kommunen och ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem
möjligheter att tycka till. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021. Ett urval drogs även i de resterande
kommunerna, för att kunna få fram statistik för riket. 2021 svarade 444 personer på enkäten i Vaxholm
av totalt 1000 slumpade personer vilket motsvarar en svarsandel på 44%.
Från och med 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har
verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att
analysera med NKI-modellen som tidigare. Det betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att
vara helt jämförbara med åren innan dess.
Medborgarna i Vaxholm tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får
höga betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.
Vaxholms medborgare är mindre nöjda bland annat med insyn och inflytande över kommunens beslut
och verksamheter samt utbud av återvinningscentral i kommunen där man kan lämna in farligt avfall,
grovsopor och elektronik.

Bakgrund
Varje år erbjuder Statistikmyndigheten (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s
medborgarundersökning och Vaxholm har deltagit i flera år. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021
och undersökningen pågick under perioden mellan den 24 augusti till den 2 november. SCB:s
medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning, vilket innebär att de
som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen är tänkt
att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det är
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därför viktigt för förvaltningarna och verksamheterna att även inhämta kunskap från andra håll om de
områden som undersökningen tar upp.
Förändringar i SCB:s medborgarundersökning
Flera förändringar har genomförts i årets undersökning.
Verbaliserade skalor: Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frågorna
besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men samtliga går att gruppera i negativ och
positiv. Till exempel kan ”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ och ”Ganska bra” och
”Mycket bra” till positiv.
Ändrat urval: Det finns ingen övre åldersgräns längre, detta för att göra möjligt för fler att tycka till om
sin kommun (tidigare fanns en övre gräns på 84 år för att kunna ingå i urvalet). En nedre åldersgräns
kommer däremot finnas, där man ska ha fyllt 18 år. En stor skillnad från tidigare undersökningsdesign är
att mindre urval görs även i de kommuner som inte valt att själva delta i undersökningen. Detta görs för
att kunna utöka redovisningen av resultaten på andra nivåer och på så vis möjliggöra för kommunerna
att jämföra sina resultat med hur det ser ut i Sverige som helhet. Om tillräckligt många kommuner i
samma län deltar kan kommunens resultat även jämföras med det egna länet.
Ny paketering av resultat: NKI-modellen som tidigare använts för medborgarundersökningen är inte
längre aktuell och skriftlig analys i form av en rapport genomförs inte. Resultaten redovisas i andelar (%)
efter frågans olika svarsalternativ. För frågor där man ska tycka till om nivån av hur bra eller dåligt något
är kommer svaren även redovisas grupperat för att kunna jämföra andelen positiva med andelen
negativa svar. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen
och dess verksamheter. I tabeller redovisas svarsfördelning för enkätens olika frågor efter kön, ålder,
utbildningsnivå, födelseland, var i kommunen man bor, boendetid i kommunen, inkomst, hinder att
delta i aktiviteter och erfarenhet av kommunala verksamheter. På sikt kommer även svarsredovisningen
inkludera jämförelsetal för varje fråga med eventuella tidigare års resultat.
Frågeområden
128 frågor finns i enkäten och är uppdelat på ett antal frågeområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Några frågor om dig (bakgrundsinformation)
Skola och omsorg
Boende och boendemiljö
Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
Samhällsservice
Resor och kommunikationer
Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
Idrott, motion och friluftsliv
Underhåll av den offentliga miljön
Trygghet i samhället
Klimat- och miljöarbete
Bemötande, information och inflytande i kommunen
Jämlikhet och integration
Förtroende
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•

Allmänna frågor om kommunen

Ärendebeskrivning
Fördjupande information med hela resultatet återfinns som Bilaga 1 Fördjupande resultat SCB
medborgarundersökning 2021. Information och resultat för andra kommuner återfinns här:
www.statistikdatabasen.scb.se.
Nedan sammanställs de frågor där Vaxholm särskiljer sig störst från resten av riket, både positiva och
negativa resultat. Utöver det redovisas ett urval av andra resultat varav vissa frågor är indikatorer i
kommunens målstyrning.
Positiva:
Vad gäller området trygghet i samhället har Vaxholm fått ett gott resultat och resultaten särskiljer sig
även med andelen positiva i förhållande till riket.
•
•
•
•
•

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?
Narkotikahandel (andel positiva kommun 79%, andel positiva riket 42%)
Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?
Våldsbrott (andel positiva kommun 93%, andel positiva riket 56%)
Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?
Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika (andel positiva kommun 86%,
andel positiva riket 58%)
Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?
Personer eller gäng som bråkar eller stör (andel positiva kommun 92%, andel positiva
riket 58%)
Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?
Inbrott eller stölder (andel positiva kommun 76%, andel positiva riket 49%)

Även tidigare års medborgarundersökningar har visat positivt resultat inom detta område.
Negativa:
Inom området klimat och miljö särskiljer en del frågor negativt från riket exempelvis ”Hur tycker du
följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan
lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik” där andelen negativa i kommunen är 52% och andelen
negativa i riket är 22%. Även ”Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens
information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan” där andelen negativa i
kommunen är 64% och andelen negativa i riket är 44%.
Ett annat område rör lokala arbets- och utbildningsmöjligheter med frågan ”Vad är din uppfattning
kring möjligheten för kommunens invånare…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor? ”
vilket särskiljer sig negativt från riket där andelen negativa i kommunen är 47% men resten av riket är
andelen negativa 18%.
Inom området trygghet i samhället ingick en fråga som särskiljer sig från övriga och de var rörande
polisens närvaro i kommunen där andelen negativa i kommunen är 72% medan andelen negativa i riket
är 47%. Inom området bibliotek, kulturliv och mötesplatser och frågan ” Vad tycker du om..
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kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet” så var andelen negativa i kommunen 62%
medan i resten av riket var andelen negativa 42%.
Inom området resor och kommunikationer var frågan ”Vad tycker du om utbudet av gång- och
cykelvägar i kommunen? den som särskiljer sig mest negativt från övriga riket där andelen negativa i
kommunen var 38% och i övriga riket 19%.
Nedan följer ett urval av andra resultat i undersökningen där vissa är indikatorer kopplat till kommunens
målstyrning:
•
•
•
•
•

97 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller en ganska bra plats
att bo och leva på.
73 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett
mycket eller ganska bra sätt.
77 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor här att flytta hit.
54 procent av kommunens invånare tycker att det fungerar bra eller ganska bra att få svar på
frågor om kommunen och dess verksamheter.
19 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter
till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Bedömning
Resultatet i undersökningen kommer att användas vidare i kommunens systematiska utvecklings-och
kvalitetsarbete. Tidigare medborgarundersökningar har till exempel lett till flera åtgärder för att öka
invånarnas inflytande och insyn. Bland annat har en rad nya e-tjänster skapats på kommunens
webbplats för att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen. Under året har också bland
annat informationen från kommunens politiska möten gjorts tydligare på webbplatsen och beslut har
tagits om nya riktlinjer för medborgardialog och för service.
Vissa av frågorna är även indikatorer i kommunens målstyrning och kommer att redovisas vid
årsredovisningen och beroende på utfall kommer förbättringsåtgärder tas fram. Förvaltningarna tar
även med underlaget från undersökningen till sin verksamhetsplanering för 2022.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2021-12-19
Bilaga 1 Fördjupande resultat SCB medborgarundersökning 2021

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, klk
Marie Wiklund, Kommunchef, klk
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Vad tycker medborgarna i
Vaxholm om sin kommun?
SCB:s medborgarundersökning 2021
Anne-Lie Vernersson Timm
Vaxholm
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Disposition
• Om SCB:s medborgarundersökning
• Frågeområden
• Undersökningens mått
• Resultat
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Om SCB:s medborgarundersökning
Historik och syfte
• Framtagen tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder

om kommunen i kommunen
• Ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger
dem en möjlighet att tycka till
• Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år,
län och riket som helhet
• Genomförd i 275 kommuner sedan starten 2005
1000 personer, 44 procents svarsfrekvens (444 personer)

Post- och webbenkät
11

Om SCB:s medborgarundersökning
Förändringarna i SCB:s medborgarundersökning

• Frågor med verbaliserade skalor istället för numeriska
• Ingen övre åldersgräns
• Urval även i de kommuner som inte deltar
• Ny paketering av resultatet som kommunerna får
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Frågeområden
• Några frågor om dig
•
•
•
•
•
•

• Idrott, motion och friluftsliv

(bakgrundsinformation)
Skola och omsorg
Boende och boendemiljö
Lokala arbets- och
utbildningsmöjligheter
Samhällsservice
Resor och kommunikationer
Bibliotek, kulturliv och
mötesplatser

• Underhåll av den offentliga
•
•
•
•
•
•
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miljön
Trygghet i samhället
Klimat- och miljöarbete
Bemötande, information och
inflytande i kommunen
Jämlikhet och integration
Förtroende
Allmänna frågor om kommunen

Hur frågeområdena är uppbyggda
Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp ett frågeområde
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Undersökningens mått
• Andelar
• Antal svar
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Undersökningens mått
Osäkerhetstal ± och säkerställda skillnader
•
•
•

Beaktar den osäkerhet som härrör från att endast ett urval av medborgarna har
tillfrågats och att inte alla som ingår i urvalet har besvarat enkäten.
Skattningarna plus/minus osäkerhetstalet bildar ett så kallat 95-procentigt
konfidensintervall.
Om ett svarsalternativ exempelvis har fått en svarsandel på 55 % och
osäkerhetstalet är ±2,1 så innebär det att intervallet 52,9–57,1 med 95 procents
säkerhet täcker det sanna värdet, det värde vi skulle ha fått om alla i kommunen
svarat.
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Resultat
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Resultat – snabba fakta om din
kommun
97 procent av kommunens
invånare tycker att
kommunen är en mycket
eller ganska bra plats att bo
och leva på.

19 procent av kommunens
invånare upplever att man
har mycket eller ganska
stora möjligheter till insyn
och inflytande över
kommunens beslut och
verksamheter

73 procent av kommunens
invånare tycker att
kommunen sköter sina
verksamheter på ett mycket
eller ganska bra sätt.

77 procent av kommunens
invånare kan rekommendera
andra som inte bor i
kommunen att flytta hit.
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Skola och omsorg
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Hur tycker du att följande fungerar i din kommun? Förskolan
100

90

87
85

80

70

60
Andel Negativa kommun
Andel Positiva kommun

50

Andel Negativa Riket

Andel Positiva Riket
40

30

20
15
13
10

0
Fråga 04_01_Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Förskolan
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Grundskolan
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Fråga 04_02_Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Grundskolan
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen
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Boende och boendemiljö
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det
är tyst och lugnt
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Fråga 06_01_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är tyst och lugnt
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det
finns platser för barn att leka på
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Fråga 06_02_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det finns platser för barn att
leka på
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet
till naturen inkl parker
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Fråga 06_03_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till naturen, inkl parker
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet
till livsmedelsaffärer
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Fråga 06_04_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till livsmedelsaffärer
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet
till skola och barnomsorg
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Fråga 06_05_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet
till skola och barnomsorg

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet
till hälso- och sjukvård
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Fråga 06_06_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till hälso- och sjukvård

29

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?
Förbindelser med kollektivtrafik
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Fråga 06_07_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Förbindelser med kollektivtrafik

30

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det
finns parkeringsmöjligheter
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31 boendemiljö?Att det finns parkeringsmöjligheter
Fråga 06_08_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det
är begränsad biltrafik
100

90

80
74
68

70

60
Andel Negativa kommun
Andel Positiva kommun

50

Andel Negativa Riket
Andel Positiva Riket
40
32

30

26

20

10

0

Fråga 06_09_Hur viktigt tycker du att följande saker är 32
i din boendemiljö?Att det är begränsad biltrafik

Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det
är en blandning av människor från olika kulturer och bakgrund
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Fråga 06_010_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är en blandning av människor från olika
kulturer eller bakgrund

33

Lokala arbets- och
utbildningsmöjligheter

34

Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens
invånare…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor?
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Fråga 08_01_Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…att ha ett arbete inom rimligt
avstånd från där man bor?

35

Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens
invånare…att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man
genomför eftergymnasiala studier? (t.ex. högskola, universitet,
yrkeshögskola etc.)
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Fråga 08_02_Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som
man 36
genomför eftergymnasiala studier? (t.ex. högskola, universitet, yrkeshögskola etc.)

Samhällsservice

37

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till
kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. skola,
äldreomsorg, bibliotek.
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Fråga 09_01_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. skola,
38
äldreomsorg, bibliotek.

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till hälsooch sjukvård inom rimligt avstånd från din bostad, t.ex. apotek,
vårdcentral.
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Fråga 09_02_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från
din bostad, t.ex.
apotek, vårdcentral.

39

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Utbudet av
livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad.
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Fråga 09_03_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad.

40

Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Utbudet av ställen
att hämta paket på inom rimligt avstånd från din bostad, t.ex. varor
du beställt på nätet.
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Fråga 09_04_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Utbudet av ställen att hämta paket på inom rimligt avstånd från
din bostad, t.ex.
varor du beställt på nätet.

41

Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och
ditt hushåll har?
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Fråga 010_Täcker internetuppkopplingen i din bostad det42
behov som du och ditt hushåll har?

Resor och
kommunikationer

43

Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?
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Fråga 012_01_Vad tycker du om …utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?

44

Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i
kommunen?
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Fråga 012_02_Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen?

45

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda
kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,
skola eller annan sysselsättning?
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Fråga 012_03_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor,
t.ex. till arbete,
skola eller annan sysselsättning?
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Andel Positiva Riket

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda
kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter?
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Fråga 012_04_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina
fritidsaktiviteter?
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Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra
längre resor från kommunen utan att använda bil?
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Fråga 012_05_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil?

48

Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna
transportera sig med bil?
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Fråga 012_06_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett49enkelt sätt kunna transportera sig med bil?

Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon i
kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.)
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Fråga 012_07_Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.)

50

Vad tycker du om …utbudet av bilpooler i kommunen?
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Fråga 012_08_Vad tycker du om …utbudet av bilpooler i kommunen?
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Andel Positiva Riket

Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar i kommunen?
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Fråga 012_09_Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar
i kommunen?

Andel Negativa Riket
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Bibliotek, kulturliv och
mötesplatser

53

Vad tycker du om bibliotekens…utbud när det gäller böcker och
tidskrifter?
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Fråga 015_01_Vad tycker du om bibliotekens…utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

54

Vad tycker du om bibliotekens…digitala utbud när det gäller böcker
och tidskrifter?
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Fråga 015_02_Vad tycker du om bibliotekens…digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

55

Vad tycker du om bibliotekens…utbud av aktiviteter? ( t.ex.
bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning)
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Fråga 015_03_Vad tycker du om bibliotekens…utbud av aktiviteter? ( t.ex. bokklubbar,

56

författarbesök, sagostunder, utbildning)

Vad tycker du om …utbudet av caféer och restauranger i
kommunen?
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Fråga 016_01_Vad tycker du om …utbudet av caféer57och restauranger i kommunen?

Vad tycker du om …utbudet av lekplatser, parklekar etc. i
kommunen?
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58
Fråga 016_02_Vad tycker du om …utbudet av lekplatser,
parklekar etc. i kommunen?

Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i
kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)
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Fråga 016_03_Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar,
ungdomsklubbar)
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Vad tycker du om …utbudet av ställen för äldre att träffas på i
kommunen? (t.ex. träffpunkter)
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Fråga 016_04_Vad tycker du om …utbudet av ställen för äldre 60
att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter)

Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen?
(tex. konstutställning, teater, konserter etc.)
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Fråga 016_05_Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.)
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Andel Positiva Riket

Vad tycker du om …kommunens arbete för att främja det lokala
kulturlivet?
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Fråga 016_06_Vad tycker du om …kommunens arbete för
62 att främja det lokala kulturlivet?

Andel Negativa Riket
Andel Positiva Riket

Idrott, motion och friluftsliv

63

Vad tycker du om …öppettiderna vid kommunens idrotts- och
motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)
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Fråga 017_01_Vad tycker du om …öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)

64

Vad tycker du om …möjligheten för invånare att nyttja kommunens
idrotts- och motionsanläggningar?
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65 kommunens idrotts- och motions-anläggningar?
Fråga 017_02_Vad tycker du om …möjligheten för invånare att nyttja

Vad tycker du om …utbudet av belysta motionsspår i kommunen?
(t.ex. för löpning och skidåkning)
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Fråga 017_03_Vad tycker du om …utbudet av belysta motionsspår

i kommunen? (t.ex. för löpning och skidåkning)
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Vad tycker du om …utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i
kommunen? (t.ex. utegym)
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Fråga 017_04_Vad tycker du om …utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym)

67

Vad tycker du om …utbudet av friluftsområden i kommunen?
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Fråga 017_05_Vad tycker du om …utbudet av friluftsområden i kommunen?

68

Underhåll av den offentliga
miljön

69

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av
gator och vägar
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Fråga 018_01_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av gator och vägar

70

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av
gator och vägar
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Fråga 018_02_Hur tycker du följande saker fungerar 71
i din kommun?Snöröjning av gator och vägar

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av
gång- och cykelvägar
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Fråga 018_03_Hur tycker du följande saker fungerar i72din kommun?Skötsel av gång- och cykelvägar

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av
gång- och cykelvägar
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Fråga 018_04_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av gång- och cykelvägar

73

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av
kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus,
ishallar etc.
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Fråga 018_05_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl.
badhus,
ishallar etc.

74

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av
allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser
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Fråga 018_06_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser
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Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av
naturområden i kommunen
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Fråga 018_07_Hur tycker du följande saker fungerar i din76kommun?Skötsel av naturområden i kommunen

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av
badplatser i kommunen
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Fråga 018_08_Hur tycker du följande saker fungerar i77
din kommun?Skötsel av badplatser i kommunen

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot
skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex.
klotter övergivna fordon.
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Fråga 018_09_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som
uppkommer, t.ex.
klotter övergivna 78
fordon.

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Åtgärder mot
skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex.
klotter övergivna fordon.
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Fråga 018_09_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som
uppkommer, t.ex.
klotter övergivna fordon.

79

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av
byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor,
äldreboende.
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Fråga 018_010_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex.
skolor,
äldreboende.
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Trygghet i samhället

81

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är
mörkt respektive ljust ute?
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Fråga 019_01_Hur trygg känner du dig utomhus i området där du
bor..när det är mörkt ute?

Fråga 019_02_Hur trygg känner du dig utomhus i
området där du bor..när det är ljust ute?
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Hur orolig är du för att…drabbas av inbrott i ditt hem?
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83 av inbrott i ditt hem?
Fråga 020_01_Hur orolig är du för att…drabbas

Hur orolig är du för att…utsättas för sexuella trakasserier eller
liknande?
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Fråga 020_02_Hur orolig är du för att…utsättas för 84
sexuella trakasserier eller liknande?

Hur orolig är du för att…bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?
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Fråga 020_03_Hur orolig är du för att…bli utsatt85
för våldsbrott eller hot om våld?

Hur orolig är du för att…bli utsatt för hot och trakasserier på nätet?

100
92
89

90

80

70

60
Andel Negativa kommun
Andel Positiva kommun

50

Andel Negativa Riket
Andel Positiva Riket

40

30

20
11
10

0

8

86 för hot och trakasserier på nätet?
Fråga 020_04_Hur orolig är du för att…bli utsatt

Hur orolig är du för att…bli utsatt för identitetsstöld?
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Fråga 020_05_Hur orolig är du för att…bli utsatt87
för identitetsstöld?

Hur orolig är du för att…det kommer ske en allvarlig samhällsstörning i kommunen? (t.ex. skogsbrand, översvämning)
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Fråga 020_06_Hur orolig är du för att…det kommer ske en allvarlig samhälls-störning i kommunen? (t.ex. skogsbrand,
översvämning)
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Hur orolig är du för att…det kommer ske en terrorhandling i
kommunen?
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Fråga 020_07_Hur orolig är du för att…det kommer ske en terrorhandling i kommunen?

89

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Personer eller gäng som bråkar eller stör.
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Fråga 021_01_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Personer eller gäng som bråkar
eller stör.

90

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor?Nedskräpning.
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91 saker är i kommunen där du bor?Nedskräpning.
Fråga 021_010_Hur stort eller litet problem tycker du att följande

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Personer som är påverkade av alkohol eller
narkotika.
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Fråga 021_02_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Personer som är påverkade
av alkohol eller
narkotika.

92

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Narkotikahandel.
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Fråga 021_03_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Narkotikahandel.

93

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Våldsbrott.
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Andel Negativa Riket
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94 saker är i kommunen där du bor?Våldsbrott.
Fråga 021_04_Hur stort eller litet problem tycker du att följande

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Inbrott eller stölder.
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Fråga 021_05_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Inbrott eller stölder.

95

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Störande trafik med motorfordon.
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Fråga 021_06_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Störande trafik med
motorfordon.
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Andel Positiva Riket

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor?Hot och trakasserier på nätet.
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Fråga 021_07_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Hot och trakasserier på
97
nätet.

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Bristande eller trasig utomhusbelysning.
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Fråga 021_08_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Bristande eller trasig
utomhusbelysning.

98

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i
kommunen där du bor? Skadegörelse eller klotter
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Fråga 021_09_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Skadegörelse eller klotter.
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Hur tycker du…räddningstjänsten fungerar i kommunen?
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Fråga 022_01_Hur tycker du…räddningstjänsten100
fungerar i kommunen?

Vad tycker du om polisens närvaro i kommunen?
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101 närvaro i kommunen?
Fråga 023_Vad tycker du om polisens

Klimat- och miljöarbete

102

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Hämtningen av
hushållsavfall.
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Fråga 024_01_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Hämtningen av hushållsavfall.

103

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av
platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor.
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Fråga 024_02_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där
du bor.

104

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av
återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in
farligt avfall, grovsopor och elektronik.
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Fråga 024_03_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan
lämna in
farligt avfall, grovsopor105
och elektronik.

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Möjligheten
att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort
det med bil eller annat motordrivet fordon.
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Fråga 024_04_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva
transportera bort
det med bil eller annat motordrivet fordon.

106

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens
arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i
sina verksamheter.
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Fråga 024_05_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och
klimatpåverkan i
sina verksamheter.
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Andel Positiva Riket

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens
information om vad du kan göra för att minska din miljöoch klimatpåverkan.
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Fråga 024_06_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens information om vad du kan
din miljöoch klimatpåverkan.
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göra för att minska

Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens
arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.
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Fråga 024_07_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.

109

Bemötande, information
och inflytande

110

Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du
bemött?
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Fråga 026_Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött?
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Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött?
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Fråga 027_Vid den senaste kontakten med politikern,
hur blev du bemött?

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om
kommunen och dess verksamheter?
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Fråga 029_Hur tycker du att det fungerar att få svar på113
dina frågor om kommunen och dess verksamheter?

Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att
påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.
genom brukarråd, föräldraråd)
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Fråga 031_01_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna?
(t.ex.
genom brukarråd, föräldraråd)

114

Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att
påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.
genom brukarråd, föräldraråd)
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Fråga 031_01_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.
genom brukarråd, föräldraråd)
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Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att
påverka innehållet i politiska beslut?
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Fråga 031_02_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?

116

Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att
delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex.
medborgardialoger, samråd)
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Fråga 031_03_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen?
(t.ex.
medborgardialoger, samråd)
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Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i
kommunen? (t.ex. stadsplanering, byggnationer)
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Fråga 032_Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (t.ex. stadsplanering, byggnationer)
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Jämlikhet och integration

119

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra
integration och delaktighet av människor i samhället?
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Fråga 033_01_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra integration och delaktighet av människor i samhället?

120

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra toleransen för
människors olikheter? T.ex. utifrån ålder, kön eller
könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Fråga 033_02_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra toleransen för människors olikheter? T.ex. utifrån ålder,
kön eller
könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Andel Positiva Riket

Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …minska
diskrimineringen i samhället?
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Fråga 033_03_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …minska diskrimineringen i samhället?

122

Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din
kommun? T.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet,
sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Fråga 034_Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun? T.ex. utifrån ålder, kön eller
könstillhörighet,
sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Förtroende

124

Upplever du att …kommunens politiker arbetar för kommunens
bästa?
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125arbetar för kommunens bästa?
Fråga 035_01_Upplever du att …kommunens politiker

Upplever du att …kommunens politiker är ansvarstagande?
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Fråga 035_02_Upplever du att …kommunens politiker är ansvarstagande?

126

Upplever du att …kommunens politiker är lyhörda till invånarnas
tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter?.
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Fråga 035_03_Upplever du att …kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess
verksamheter?
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Upplever du att …kommunens anställda arbetar för kommunens
bästa?
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Fråga 035_04_Upplever du att …kommunens anställda arbetar för kommunens bästa?

128

Upplever du att …politiska beslut som fattas i kommunen är
genomtänkta och genomarbetade?
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Fråga 035_05_Upplever du att …politiska beslut som fattas
i kommunen är genomtänkta och genomarbetade?

Upplever du att …det finns en transparens i hur politiska beslut
fattas i kommunen?
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Fråga 035_06_Upplever du att …det finns en transparens 130
i hur politiska beslut fattas i kommunen?

Upplever du att …det förekommer korruption inom kommunens
verksamheter?
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Fråga 035_07_Upplever du att …det förekommer korruption
inom kommunens verksamheter?

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…kommunens politiker?
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Fråga 036_01_Allmänt sett, hur stort förtroende132
har du för…kommunens politiker?

Andel Positiva Riket

Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…politiker i riksdagen?
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Fråga 036_02_Allmänt sett, hur stort förtroende har
du för…politiker i riksdagen?

Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor?

100

90

78

80

70
63
60
Andel Negativa kommun
Andel Positiva kommun

50

Andel Negativa Riket
Andel Positiva Riket

40

37

30
22
20

10

0

134lita på människor?
Fråga 037_Allmänt sett, tycker du att man kan

Kommunen som helhet

135

Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?
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Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?
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Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och
inflytande över kommunens beslut och verksamheter?
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Fråga 040_Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter?
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Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta
hit?
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Information och resultat
för andra kommuner:
www.statistikdatabasen.scb.se
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§ 11 Trygghetsundersökning Polisen 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Resultat från Polisens trygghetsundersökning 2021 har delgetts Vaxholms stad. Undersökningen
genomfördes av Polisen i region Stockholm (där även Gotland ingår) i samverkan med
Linnéuniversitetet.
Resultaten presenteras i en bildpresentation för hela lokalpolisområde Södra Roslagen samt en för
Vaxholms stad samt en kortfattad sammanfattande analys.
Vaxholms stad har övervägande bättre resultat än polisregionen och ett likartat resultat i jämförelse
med Lokalpolisområde Södra Roslagen.
Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från Polisens mätning som genomfördes våren
2021. Resultaten visar att Vaxholmsborna upplever sin kommun som tryggast i länet. Andelen som är
trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 85 procent
till 87 procent. Ett resultat som är betydligt högre än snittet i Stockholmsregionen på 68 procent
respektive Södra Roslagen på 75 procent. Däremot är kvinnor mer otrygga (8,9%) än män (2,6%) under
kvällstid, något som även är tydligt i andra kommuner, både regionalt och nationellt. Det är även fler
kvinnor (18,8%) än män (5,4%) som svarar att de undviker platser i närområdet under vissa tider på
dygnet på grund av oro att utsättas för brott.
Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat
sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig
belysning, klotter och nedskräpning.
Problematik kring upplevd moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör
ordningen ligger på liknande nivåer samt upplevelsen av anlagda bränder i tex papperskorgar och
berusade personer som stör ordningen ligger något högre jämfört med tidigare år. Nivån ligger samtidigt
mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.
Undersökningen stödjer andra undersökningar och erfarenheter som ligger till grund för kommunens
brottsförebyggande arbete.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Trygghetsundersökning Polisen 2021, 2021-12-21
Rapport Vaxholms stad, 2021-12-21
Rapport LPO (Lokalpolisområde) Södra Roslagen, 2021-12-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, klk/hållbarhetschef

……………………….
Ordförande
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Änr KS 2021/186.751
1 av 2
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Trygghetsundersökning Polisen 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Resultat från Polisens trygghetsundersökning 2021 har delgetts Vaxholms stad. Undersökningen
genomfördes av Polisen i region Stockholm (där även Gotland ingår) i samverkan med
Linnéuniversitetet.
Resultaten presenteras i en bildpresentation för hela lokalpolisområde Södra Roslagen samt en för
Vaxholms stad samt en kortfattad sammanfattande analys.
Vaxholms stad har övervägande bättre resultat än polisregionen och ett likartat resultat i jämförelse
med Lokalpolisområde Södra Roslagen.
Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från Polisens mätning som genomfördes våren
2021. Resultaten visar att Vaxholmsborna upplever sin kommun som tryggast i länet. Andelen som är
trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 85 procent
till 87 procent. Ett resultat som är betydligt högre än snittet i Stockholmsregionen på 68 procent
respektive Södra Roslagen på 75 procent. Däremot är kvinnor mer otrygga (8,9%) än män (2,6%) under
kvällstid, något som även är tydligt i andra kommuner, både regionalt och nationellt. Det är även fler
kvinnor (18,8%) än män (5,4%) som svarar att de undviker platser i närområdet under vissa tider på
dygnet på grund av oro att utsättas för brott.
Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat
sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig
belysning, klotter och nedskräpning.
Problematik kring upplevd moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör
ordningen ligger på liknande nivåer samt upplevelsen av anlagda bränder i tex papperskorgar och
berusade personer som stör ordningen ligger något högre jämfört med tidigare år. Nivån ligger samtidigt
mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Undersökningen stödjer andra undersökningar och erfarenheter som ligger till grund för kommunens
brottsförebyggande arbete.

Bakgrund
Polisens trygghetsundersökning fokuserar på självrapporterad utsatthet för brott samt upplevelse av
ordningsstörningar och brott. En definition av trygghet är ”upplevelse av ordningsstörningar och brott”
och speglar då främst den sorts trygghet som en yttre (social och fysisk) miljö kan påverka. I
undersökningen finns även frågor om förvaltning av offentlig miljö och uppfattningar om kommunens
och polisens engagemang och arbete med att motverka brott och öka invånarnas trygghet.
Syftet enligt polisens egen formulering är att ”ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av
ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser”i Resultaten
används vid planering och uppföljning av polisens och kommunernas brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete.
Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 43 000 personer
i åldern 16-84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt. För Vaxholms stad del deltog
cirka 620 personer.

Måluppfyllelse
För måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att
invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö. Stadens antagna Hållbarhetsstrategi 20212030 anger riktning och visar hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm utefter de globala
målen. Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet.
Arbetet med resultaten från Polisens trygghetsmätning 2021, används vid planering och uppföljning av
polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det bidrar till
måluppfyllelse av de globala målen; 16.Fredliga och inkluderande samhällen genom delmål 16.1 minska
våldet, 11.Hållbara städer och samhällen genom delmål 11.3 Arbeta med en hållbar och inkluderande
planering samt globalt mål 5. Jämställdhet genom delmål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och
flickor.

Finansiering
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Trygghetsundersökning Polisen 2021, 2021-12-21
Rapport Vaxholms stad, 2021-12-21
Rapport LPO (Lokalpolisområde) Södra Roslagen, 2021-12-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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Polisens
trygghetsundersökning 2021
VA X H O L M
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Problem i området
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?

147
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Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Utsatthet – fysiskt våld
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Utsatt för fysiskt våld som gett smärta
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skada
Vaxholm

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Utsatthet - stöld
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för stöld under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
Vaxholm

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Utsatthet skadegörelse
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
Vaxholm

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Trygghet
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Har det under de senaste 12 månaderna hänt …
Vaxholm

Diagrammet visar de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta eller Ja, men bara sällan
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Trygghet kvällstid
Vaxholm

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Avstått från aktiviteter
Vaxholm

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du under kvällstid avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad,
ofredad eller utsatt för våld? Diagrammet visar andelen som svarat Ja på respektive fråga
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Finns platser du undviker
Vaxholm

Finns det platser i området där du bor som du undviker under vissa tider på dygnet på grund av oro för att utsättas för brott?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Polisens/kommunens agerande
Vaxholm

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?
Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?.
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Anmälan om brott
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Inte polisanmält utsatthet för brott
Vaxholm

Diagrammet visar andel av de som besvarat frågan Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i sådana fall anmält detta?Som svarat Nej
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Utsatthet –
bedrägeri och hot
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för bedrägeri under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för hot under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?
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Polisens
trygghetsundersökning 2021
LPO SÖDRA ROSLAGEN
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Problem i området
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Utsatthet – fysiskt våld
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Utsatt för fysiskt våld som gett smärta
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?

177
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Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skada
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Vem utsatte dig för detta våld?
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? Värden baserade på färre än 10 svar
redovisas inte
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Var har våldet hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? Värden baserade på färre än 10 svar
redovisas inte
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Utsatthet - stöld
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Varit utsatt för stöld under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?

182

POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?

184

Utsatthet skadegörelse
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Trygghet
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Har det under de senaste 12 månaderna hänt …
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta eller Ja, men bara sällan
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Trygghet kvällstid
LPO Södra Roslagen

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?
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Avstått från aktiviteter
LPO Södra Roslagen

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du under kvällstid avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad,
ofredad eller utsatt för våld? Diagrammet visar andelen som svarat Ja på respektive fråga
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Finns platser du undviker
LPO Södra Roslagen

Finns det platser i området där du bor som du undviker under vissa tider på dygnet på grund av oro för att utsättas för brott?

193
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Polisens agerande
LPO Södra Roslagen

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?
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Kommunens agerande
LPO Södra Roslagen

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?.
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Anmälan om brott
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Inte polisanmält utsatthet för brott
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andel av de som besvarat frågan Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i sådana fall anmält detta?Som svarat Nej
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Utsatthet –
bedrägeri och hot
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för bedrägeri under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?
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Hur bedrägeriet har skett
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du
gjort en ekonomisk förlust? Värden baserade på färre än 10 svar redovisas inte.
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Varit utsatt för hot under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?
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Hur hotet har skett
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?
Värden baserade på färre än 10 svar redovisas inte.
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§ 80 Remissvar angående rekommendationen: Överenskommelse
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna
hemmet (S/20/0008)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet antas.

Ärendebeskrivning
Målgruppen för överenskommelsen är barn (0-17 år) och unga (18-20 år) som vårdas utanför de egna
hemmet med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av barn och unga (LVU). Ensamkommande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
med stöd av SoL eller LVU ingår i överenskommelsen.
Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom Region Stockholm och kommunerna i Stockholms
län som har ansvar för att tillhandhålla hälso-sjukvård eller kommunala stödinsatser och samverka kring
ett barn eller en ung person inför och under placering, och inför placeringens avslutande.
Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01. Överenskommelsen gäller därefter tillsvidare.
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid på tolv (12) månader. Överenskommelsen
förutsätter inte att alla kommuner i Stockholms län ingår. Om en kommun säger upp överenskommelsen
gäller uppsägningen bara den kommunen och överenskommelsen fortsätter ett gälla för övriga parter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
-

Internt missiv till socialnämnden 2021-06-14.
Tjänstutlåtande 2021-11-26
Rekommendationen att anta Överenskommelsen om tillgång till häls-sjuk- och tandvård för barn
och unga som placeras utanför det egna hemmet. 2021-06-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

registrator@storsthlm.se.

……………………….
Ordförande
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Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Remissvar angående rekommendationen: Överenskommelse hälso-,
sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet
(S/20/0008)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
Överenskommelse hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet antas.

Ärendebeskrivning
Målgruppen för överenskommelsen är barn (0-17 år) och unga (18-20 år) som vårdas utanför de egna
hemmet med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av barn och unga (LVU). Ensamkommande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
med stöd av SoL eller LVU ingår i överenskommelsen.
Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom Region Stockholm och kommunerna i Stockholms
län som har ansvar för att tillhandhålla hälso-sjukvård eller kommunala stödinsatser och samverka kring
ett barn eller en ung person inför och under placering, och inför placeringens avslutande.
Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01. Överenskommelsen gäller därefter tillsvidare.
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid på tolv (12) månader. Överenskommelsen
förutsätter inte att alla kommuner i Stockholms län ingår. Om en kommun säger upp överenskommelsen
gäller uppsägningen bara den kommunen och överenskommelsen fortsätter ett gälla för övriga parter.

Bakgrund
Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt och att få stöd och vård efter behov.
Både svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler
hälsoproblem än andra jämnåriga. De har till exempel hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa
och låg vaccinationstäckning. En rad studier visar också att barn i samhällsvård har en hög risk för fysisk
och psykisk ohälsa i vuxen ålder.
I april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL och hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30), HSL om att kommuner och regioner ska ingå i överenskommelser om samarbete i frågan om
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. I socialtjänstlagen infördes även en ny
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bestämmelse som innebär att socialnämnden, om det inte är obehövligt, ska underrätta regionen om ett
barn (0-17 år) eller en ung person (18-20 år), i anslutning till att vård utanför egna hemmet inleds, ska
erbjudas en hälsoundersökning av regionen. Dessutom infördes en ny lag (2017:209) om
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, som reglerar regionens
skyldighet, att på initiativ av socialnämnden erbjuda ett barn eller ung person i åldern 18-20 år en sådan
hälsoundersökning.
Nya föreskrifter om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (HSLF
2019:19) trädde kraft 2020-01-01. Regionerna tillförs, enligt den kommunala finansieringsprincipen,
medel för att genomföra hälsoundersökningen i enlighet med lagstiftningen och föreskrifterna.
Syfte och gemensammålsättning
Syftet med överenskommelsen är att stärka barnrättsperspektivet genom att säkerställa att placerade
barn och unga får hälso-sjukvård- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Syftet är
också att öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser.
Överenskommelsen ska förtydliga ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan Region Stockholm
och länets kommuner så att den enskilde får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens
och regionens verksamheter.
Överenskommelsen ska öka förutsättningarna för att lagar och regler följs av parterna samt underlätta
tillämpning av gällande regelverk avseende målgruppen placerade barn och unga.

Handlingar i ärendet
-

Internt missiv till socialnämnden 2021-06-14.
Tjänstutlåtande 2021-11-26
Rekommendationen att anta Överenskommelsen om tillgång till häls-sjuk- och tandvård för barn
och unga som placeras utanför det egna hemmet. 2021-06-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Socialnämnden
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REKOMMENDATION UT
2021-06-10
S/20/0008-89
Kommunstyrelser
Kommunalförbundet Vård och omsorg
i Norrtälje
Berörda förvaltningschefer inom
socialförvaltning

Rekommendation om att anta
Överenskommelsen om tillgång till hälso-,
sjuk- och tandvård för barn och unga som
placeras utanför det egna hemmet
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 juni 2021 att rekommendera
kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm
avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför
det egna hemmet.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje
rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om samverkan med Region
Stockholm gällande tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som
placeras utanför det egna hemmet.

Beskrivning av ärendet
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälsooch sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå
överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det
egna hemmet. Forskning visar att placerade barn och unga som grupp har betydligt fler
hälsoproblem än andra jämnåriga, de har också en hög överrisk för fysisk och psykisk
ohälsa i vuxen ålder. Samarbete mellan huvudmännen genom överenskommelser
bedöms vara en viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer jämlik vård för den här
gruppen.
VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg beslutade redan 23
maj 2017 att uppdra åt Storsthlm och Region Stockholm att, i enlighet med ny
lagstiftning från april 2017, skapa en överenskommelse gällande barn som vårdas
utanför det egna hemmet. Arbetet försenades då Region Stockholm saknade personella
resurser för uppdraget. Hösten 2019 kunde arbetet återupptas igen och sedan dess har
Storsthlm och Region Stockholm arbetat med att ta fram överenskommelsen med
tillhörande rutindokument.
Överenskommelsen skickades i augusti 2020 på en första remiss till länets kommuner
och berörda verksamheter i Region Stockholm. De synpunkter som inkom ledde till
justeringar i både överenskommelse och rutin. Framför allt arbetades avsnittet om
samordnad individuell plan om.
I den första remissomgången fanns ett avsnitt rörande samfinansiering av vissa HVBplaceringar med i överenskommelsen. Avsnittet beskrev när en samfinansiering kan bli
aktuell och beslutsprocessen för detta. Efter den första remissomgången gjorde Region
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Stockholm bedömningen att avsnittet behövde tas bort ur överenskommelsen. Flertalet
av de remissvar som inkom från kommunerna var positiva till att avsnittet om
samfinansiering fanns med.
För att kunna nå en överenskommelse, men samtidigt säkerställa att parterna når en
samverkanslösning i dessa frågor, enades om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp.
Där ska parterna diskutera och tydliggöra hur samverkan i svåra och komplexa
situationer ska fungera vad gäller ansvarsfördelning mellan kommun och region vid
HVB-placeringar för barn och unga i behov av både socialt och psykiatriskt stöd.
Arbetet ska fokusera på strukturella samverkansbrister. Erfarenheter från
utvecklingsgruppens arbete kan sedan integreras i framtida rutindokument.
Storsthlm och Region Stockholm kommer att påbörja arbetet med utvecklingsgruppen
när både hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att anta överenskommelsen och
Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.
I mars 2020 skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss
för att förankra de ändringar som gjorts. Smärre ändringar har gjorts efter den
remissen. Region Stockholms remissinstanser, samtliga kommuner och
kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har svarat att de ställer sig bakom
överenskommelsen.

Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna och kommunalförbundet Vård
och omsorg i Norrtälje enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlms styrelse.
Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 28 februari 2022 med
e-post till registrator@storsthlm.se

Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av Tina Trygg, tina.trygg@storsthlm.se
Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Förbundsordförande Storsthlm

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör Storsthlm

2(2)
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Lina Bergdahl
Exploateringsingenjör

Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp
408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom OskarFredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 - återremitterat från
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB.
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
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I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.
Detaljplaneförslaget samt upprättat förslag till exploateringsavtal var vintern 2021 uppe för antagande
för första gången i kommunfullmäktige §92 samt § 93/2021-12-13. Kommunfullmäktige beslöt genom
minoritetsåterremiss att återremittera ärendena, §92 samt § 93/2021-12-13. Detaljplan för Rindö hamn
etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från
2009 för Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploateringen avseende antal bostäder som
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat
utifrån kommunens bedömning av vilka solgrottor som minst måste bibehållas. Exploateringsavtalet
följer detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga
ändringar föreslås av detaljplanen föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet.

Bakgrund
Vaxholms stads riktlinjer för exploateringsavtal beslutades av KF den 9 december 2019, § 74. Riktlinjerna
anger bland annat att Vaxholms stad i varje geografiskt område av kommunen ska säkerställa
genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att ingå exploateringsavtal. Om
kommunen bedömer att det är uppenbart onödigt behöver exploateringsavtal inte upprättas.
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för
framtiden.
Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25.
Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU §
15/2020-05-27.
Vintern 2021 var detaljplaneförslaget samt förslag till exploateringsavtal uppe för antagande i
kommunfullmäktige för första gången. Kommunfullmäktige beslöt §92/2021-12-13 att återremittera
förslaget att godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal samt §93/2021-12-13 att
återremittera förslaget att anta detaljplaneförslaget. Förslagen återremitterades i enlighet med reglerna
för minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige.
Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm AB ingick 2009-09-24 ett ramavtal för Rindö hamn. Ramavtalet
angav bland annat att innan detaljplaner antas i kommunfullmäktige ska exploateringsavtal träffas
avseende detaljplaneetapper för att i detalj reglera genomförandet. Detaljplan för Rindö hamn etapp 3,
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Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 ingår i ramavtalet från 2009 för
Rindö hamn. I ramavtal ryms föreslagen exploateringen avseende antal bostäder som begränsades i
ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till Vaxholm ger
påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Särskilt skydd av solgrottor har bedömts samlat utifrån
kommunens bedömning av vilka solgrottor som minst måste bibehållas. Exploateringsavtalet följer
detaljplanens bestämmelser och säkerställer detaljplanens genomförande. Utifrån att inga ändringar
föreslås av detaljplanen utöver att dess grundkarta uppdateras för att vara aktuell i enlighet med
rådande lagstiftning föreligger ej heller skäl att ändra exploateringsavtalet utöver att bilaga 1
(detaljplanen) uppdateras till aktuell version samt en administrativ justering av bilaga 1:s datering i
avtalet.

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av
planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt (LOD), nära utsläppskällan inom
planområdet. Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för
rekreation och friluftsliv samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.
Exploateringsavtalet medför såväl indirekt nytta som direkt nytta då avtalet är en förutsättning för att
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret klargörs
för kommande utbyggnad.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga
kraft.
Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad samt ekonomisk
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garanti för avtalets genomförande. Via avtalet säkerställs ersättningslös marköverlåtelse av föreslagen
allmän platsmark.

Måluppfyllelse
I och med att förslaget möjliggör att detaljplanen kan antas och få laga kraft bidrar förslaget indirekt till
att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och ekonomi beaktas, tillvaratas
samt förbättras.
Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål:
Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg.
Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö.
Dagvattenlösningar bidrar till förbättrade förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning.
Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att
investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på
bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala
skolan.
Föreslaget exploateringsavtal reglerar marköverlåtelsen där exploatören ersättningslöst överlåter
föreslagen allmän platsmark till staden.

Finansiering
Avtalet innebär att föreslagen detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom OskarFredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, kan antas och få laga kraft. Avtalet klargör
kostnadsansvaret för detaljplanens genomförande, såsom att exploatören ombesörjer och bekostar
utbyggnad av allmänna anläggningar och ersättningslös marköverlåtelse av allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap.

Förslagets konsekvenser
Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att investeringar i
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Den nya anslutningsvägen
kommer delvis att avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och
cykelväg. Storleken på bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar
underlaget för den lokala skolan. Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen av
genomförandet av detaljplanen och är en förutsättning för dess genomförande.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 92, 2022-01-20.
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Tjänsteutlåtande

2022-01-20
Änr KS 2018/176.251
5 av 5

Beslut KF 2021-12-13, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408,
detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och
Rindö 3:1
Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)
Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2022-01-18.

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad
Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB,
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-12-13
Änr KS 2018/176.251
1 av 2

§ 92 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal
för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB.
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återemitteras med skriftlig motivering (i enlighet med bilaga 3 till
protokollet).
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Rickard Gille (-) samt Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att ärendet
återremitteras i enlighet med Sara Strandbergs (V) motivering.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-12-13
2 av 2
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.
Ja röstar: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röstar: Den som vill att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att fullmäktige med 17 ja-röster mot 10 nej-röster, 3 som avstår, 1 frånvarande (i
enlighet med bilaga 2 till protokollet), beslutar att ärendet ska återremitteras (enligt reglerna om
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige).

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-11-25/ § 177
Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 60
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1,
2021-10-26.
Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Lina Bergdahl, sbf
Richard Hallman, sbf
Leif Rytter/Vasallen,

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2022-01-18
Änr KS 2014/10069.214
1 av 3
Stadsbyggnadsförvaltningen
Isabelle Eriksson
Kommunekolog

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom OskarFredriksborg, Dp 408, antagande – återremitterat från
kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas.

Ärendebeskrivning
Antagande av detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408,
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93 med skriftlig motivering enligt
bilaga 3 och med följande tilläggsmotivering; innan beslut om nya detaljplaner på Rindö kan bli aktuella
måste en ny trafikutredning genomföras och en plan för genomförande av rekommenderade åtgärder
finnas på plats samt att i detaljplanen behöver skydd inarbetas även för solgrottor med värdenivå 3.
Inga ändringar i underlaget i enlighet med återremissyrkandet har gjorts. Grundkartan i plankartan har
uppdaterats men i övrigt har inga förändringar skett i planhandlingarna.
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, ingår i ramavtalet
från 2009 för Rindö hamn. I ramavtalet ryms föreslagen exploatering avseende antal bostäder som
begränsades i ramavtalet, en begränsning som ställdes med hänsyn till att färjetrafiken från Rindö till
Vaxholm ger påverkan på trafiksituationen på Vaxön. Detaljplanen medger uppförande av 21 bostäder
samt eventuellt bostad eller verksamhet i Grenadjärsvillan. Detaljplanen innebär även att en ny infart
och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen kommer att kunna tillskapas
vilket enligt bedömning kommer att bidra till att minska trafikbelastningen av tunga fordon längs med
Rindövägen.
Trafikverket har inlett arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 274 från Värmdö till Vaxön. Syftet
med åtgärdsvalsstudien är att uppnå en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikslag
längs väg 274. Parterna ska enas om åtgärderna i stråket och hur dessa bör hanteras och finna en tydlig
samsyn om funktion och rekommenderade åtgärdsförslag. Målet med ÅVS:en är att identifiera och
precisera brister och behov och pröva åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och tillgodoser
framkomlighet för alla trafikslag på kort och lång sikt.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt särskild
bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras inte men kommer
efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där kommunen har rådighet
över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan överlämnande sker regleras i
exploateringsavtalet.

Bakgrund
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU 2014-04-09/§ 25.
Syftet med planarbetet är bland annat att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull
byggnad och samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras.
Planförslaget har genomgått ett samråd 2017 enligt beslut KSPU 2017-01-25/§ 7och 2 granskningar
under 2019 respektive 2020, enligt beslut KSPU 2019-05-22/ § 25 och KSPU 2020-05-27/§ 15.
Detaljplanen gick upp för antagande enligt beslut KSPU 2021-11-10/§ 61 men ärendet
minoritetsåterremitterades av kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att ett beslut om antagandet av detaljplanen för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 inte behöver företrädas av en ny trafikutredning.
Framkomlighetsproblem på väg 274 och kapacitetsbrist på färjor kommer att utredas inom Trafikverkets
ÅVS. Ett uppskjutande av detaljplanen kommer att försena möjligheten att tillskapa en ny infart och
utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen bedöms få negativa konsekvenser
då förväntad minskning av trafikbelastningen av tunga fordon längs med Rindövägen uteblir.
Utbyggandet av Rindö hamn pågår fortfarande och antalet tunga transporter till området förväntas
dessutom inte minska när utbyggandet är klart eftersom behovet kvarstår inom tillkommande
verksamheter.
Förvaltningens bedömning är att solgrottorna med värdenivå 3 har ett fullgott skydd genom sin
placering inom allmän plats.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp
408, antagande – återremitterat från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 93, 2022-01-18
2. Beslut KF 2021-12-13, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg,
Dp 408 - Antagande
3. Bilaga 3 KF 2021-12-13 §§ 92-93 - Yrkande återremiss (V)
4. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp
408 – Antagande, 2021-10-26
5. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2022-01-18
6. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 202110-26
7. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 93 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom OskarFredriksborg, Dp 408 - Antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 3 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB.
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för
framtiden.
Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återemitteras med skriftlig motivering (i enlighet med bilaga 3 till
protokollet).
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Rickard Gille (-) samt Ingemar Wemmenhög (-) yrkar att ärendet
återremitteras i enlighet med Sara Strandbergs (V) motivering.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-12-13
2 av 2
Kommunfullmäktige
Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition

Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige.
Ja röstar: Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Nej röstar: Den som vill att ärendet återremitteras.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att fullmäktige med 18 ja-röster mot 10 nej-röster, 2 som avstår, 1 frånvarande (i
enlighet med bilaga 2 till protokollet), beslutar att ärendet ska återremitteras (enligt reglerna om
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige).

Handlingar
1. Protokollsutdrag KS 2021-11-25/ § 178
2. Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 61
3. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp
408 – Antagande, 2021-10-26
4. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26
5. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 202110-26
6. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26
7. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Isabelle Eriksson
Kommunekolog

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom OskarFredriksborg, Dp 408 - Antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:
Granskningsutlåtandet för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408
godkänns.
Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB.
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den
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norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för
framtiden.
Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

Bakgrund
Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder.
Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25
Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU §
15/2020-05-27.

Ärendebeskrivning
I översiktsplanen för Vaxholm, Vaxholms 2030, (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt
planområde som planerad bebyggelseutveckling.
Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från OskarFredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet.
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för
framtiden.
Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av
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planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.
Planbestämmelserna i förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till uppförande av 21 småhus i en
gruppering kring Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning som tillåter bostäder,
café, butik, hantverk, galleri, restaurang och kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö
hamn-området. Byggnaden är kulturhistoriskt särskilt värdefull och det kulturhistoriska värdet kommer
att bevaras i planen genom anpassningar i placering och utformning av ny bebyggelse samt att områdets
gestaltning regleras i ett gestaltningsprogram. Fastighetsindelningen styrs genom bestämmelse om
minsta tillåtna fastighetsstorlek. Grenadjärsvillan skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Detaljplanen ger möjlighet till rörelse och rekreation i området, att en standardhöjning av naturstigen
genomförs samt att en brygga för allmänheten tillgängliggörs. Detaljplanen möjliggör även en ny
anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för
boende inom Rindö hamn-området
Efter den andra granskningen har förslaget till detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom
Oskar-Fredriksborg justerats. De största förändringarna som skett är att området med bestämmelse
GATA norr om kvartersmarken har ökat för att rymma gång- och cykelväg, flera bestämmelser om
tillåten byggnadsarea har förtydligats samt bestämmelser om gatuhöjd har ersatts av största tillåtna
lutning på vägen.

Bedömning
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens, Vaxholm 2030, intentioner för området och det
planprogram som upprättats för Rindö hamn.
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan och att det
därför inte finns behov av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

Måluppfyllelse
Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål:
Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg.
Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö.
Dagvattenlösningar bidrar till att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna förbättras.
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning.
Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar investeringar
i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på bostäderna
ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala skolan.

Finansiering
Vasallen Exploatering AB/Tornstaden ansvarar för samtliga kostnader avseende utredningar som krävs
för planläggning samt för utbyggnad av bostäder och allmän plats. Detaljplanen medför efter
genomförandet en ökad driftkostnad på uppskattningsvis 290 000 kr årligen för allmän plats.
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Förslagets konsekvenser
Detaljplanen medger uppförande av småhus på mark som tidigare utgjorts av natur vilket medför
konsekvenser. Vattenflöden och föroreningar kommer att öka om inte åtgärder enligt framtagen
dagvattenutredning genomförs. Att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse påverkar områdets
karaktär och ekologiska funktion. Den nya bebyggelsen kommer att påverka Grenadjärsvillan men
påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning och omfattning.
Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets karaktär,
ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande trädgård. Förslaget är
utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med hänvisning till den tänkta
exploateringsgraden. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärden och kulturvärden
försvagas. Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen.
Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. Möjlighet till
rörelse och rekreation i området säkerställs, en standardhöjning av naturstigen genomförs samt att
detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra delen medför det breda vägområdet att
en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö hamn med norra Rindö.
En annan konsekvens av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan innebära att
trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik,
vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp
408 – Antagande, 2021-10-26
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 202110-26
4. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planhandlingar
Till denna detaljplan hör:
•
•
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2
Gestaltningsprogram

Följande handlingar utgör underlag till detaljplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behovsbedömning, 2020-05-10
Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-09-28
Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning – Rindö hamn etapp 3, Wilund
arkitekter & antikvarier AB, 2020-05-15
Solgrottorna på Rindö - Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB,
(avser solgrotta 1-25), 2018-10-18
Solgrottorna på Rindö – Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB,
(avser solgrotta 26-33), 2019-02-20
Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid eventuell rivning av solgrottor inom olika
värdenivåer, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02
Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25
Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12
Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 201912-13

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att:
•

Bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad.

•

Möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan.

•

Möjliggöra bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan.

•

Möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via
Byviksvägen.

•

Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva
Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och
placering av den tillkommande bebyggelsen.
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•

Främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, LOD, nära
utsläppskällan inom planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och
minskade utsläpp av föroreningar, vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för
att MKN för recipienten kan uppnås.

•

Säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv.

•

Bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor mellan Rindö hamn
och västra Rindö för eklevande arter och arter knutna till äldre tallar.

•

Framhäva områdets småskalighet och reglera gaturummets gestaltning. Bebyggelse
och tomter ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med
hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. För att ytterligare ta hänsyn till
områdets karaktär begränsas lovfria åtgärder.

Förenlighet med miljöbalken
Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens 3:e kapitel avseende
lämplig användning av mark och vattenresurser samt 5:e kapitel avseende
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse. Det innebär att den nya bebyggelsen lätt kan tillgodogöra sig befintlig
infrastruktur och service, samt att området är lätt att kollektivtrafikförsörja. Området ingår i
riksintresset för kulturmiljövård längs inseglingsleden till Stockholm – se vidare under rubriken
Riksintresse. Den nya bebyggelsen ska anpassas i karaktär, utformning och placering för att
minska inverkan på befintliga kulturmiljövärden.

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap.
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om
kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda
människors hälsa eller miljön.
Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2017-2021, enligt 5 kap 1 §
miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön. Vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden är huvudsakliga recipienter för
planområdet. Deras ekologiska status vid senaste klassningen är måttlig och den kemiska
statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god.
Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster har satts till god ekologisk status med
tidsfrist till år 2027. Undantaget är lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning, att god
ekologisk status inte kan uppnås till 2021, p.g.a. att över 60 % av den totala tillförseln av
näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. De
huvudsakliga miljöproblemen är övergödning och miljögifter.
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Den kemiska statusen uppnår ej god i båda vattenförekomsterna även med undantag för
överallt överskridande ämnen. Undantaget gäller bromerad difenyleter (PBDE) samt
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt
omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda. De
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. Trälhavet och
Solöfjärden uppnår inte god kemisk ytvattenstatus främst på grund av höga halter av
tributyltennföreningar i sediment. I Trälhavet är även halterna av PFOS
(Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) högre än tillåtet. Belastningsminskande åtgärder
bör därför sättas in till båda vattenförekomsterna.
Beräkningar av dimensionerade flöden visar att exploateringen inom planområdet kommer att
medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna alternativ till dagvattenhantering beräknas
dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska i jämförelse med befintlig situation.
De föreslagna dagvattenlösningarna beräknas rena dagvattnet så att föroreningsbelastningen
på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden minskar efter planerad exploatering. Planerad
exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför ses som en
förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande faktor till att
miljökvalitetsnormerna uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på
exploatörer genom avtal, planbestämmelser och kommunens egna åtaganden.
Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbud är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga
miljökvalitetsnormer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis
begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande
luftkvalitetsnormer och ligger i kollektivtrafiknära läge vilket ger möjlighet till kollektivt
resande i viss mån.

Plandata
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av OskarFredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Med bil tar det ca 15 min in till Vaxholms
centrum på Vaxön inklusive tid på färjan. In till Stockholm city tar det ca 45 min med bil och 90
min med kollektiva färdmedel på väg. Hösten 2020 startade en ny pendelbåtlinje från
Vaxholm till Stockholm som tar resenärer från Vaxholm till Strömkajen på 55 minuter.
Färjeförbindelse finns även mot Värmdö kommun via Oxdjupet.
Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den föregående delen omfattar en
ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen möjliggör
småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. Att planen delats upp i två delar har skett
med hänvisning till gränsdragningen för gällande detaljplan, dp 394 Rindö hamn etapp 1, som
löper mellan dessa två områden idag. Arealen för planområdet är ca 71 200 m2, varav 12 300
m2 utgör vattenområde.
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Figur 1 - Planområdet ligger inom den vita ringmarkeringen.
Marken inom planområdet omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga
företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra
respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av
Vaxholms stad.

Figur 2 – Röd markering anger planområdets lokalisering i kommunen.
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Tidigare ställningstagande
Riksintresse
Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet –
Lindalssundet (AB 51, 58). Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till
Stockholm, inklusive den alternativa sjöpassagen via Oxdjupet. Utanför Rindö går den
riksintresseklassade farleden 541, från Saltsjön via Oxdjupet in till Stockholms hamn.
Uttryck för riksintresset kan beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med en
blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt
områdets militära historia. Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet mellan dels
skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels den vackra farleden in till Stockholm samt den
militära närvaron för att skydda inloppet till huvudstaden.
Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt för
befintlig miljö. Planområdet innefattar bland annat den så kallade Grenadjärsvillan som
fungerat som en bostad för grenadjärregementets chef när området hade en militär närvaro.
Efter att grenadjärregementet på platsen lagts ned har byggnaden kommit att användas som
mäss. Med sin omgivande park, höglänta topografiska placering och utsikt över vattnet är
byggnaden ett tydligt exempel på högborgligt boende från 1900-talets början som vittnar om
områdets militära historia.
Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1-2 §§ MB) Bestämmelserna
avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centrala Stockholm.
Avsikten med riksintresset är inte att hindra utveckling i området som helhet utan att de stora
natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på
områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte utgöra
hinder för tätortsutveckling.

Översiktsplan
I översiktsplan för Vaxholm, ”Vaxholm 2030”, redovisas aktuellt område som del av planerad
bebyggelseutveckling tillsammans med övriga delar av Rindö hamn. Rindö hamn pekas ut som
ett område som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser
där kulturmiljön består av främst militärhistorisk bebyggelse och anläggningar.

Kulturmiljö

Kommunens unika identitet ska främjas genom att bevara och utveckla kulturmiljöerna. De är
en viktig tillgång med potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv stads- och boendemiljö.
Vissa byggnader och områden bör även uppmärksammas och lyftas fram som besöksmål.
De riktlinjer som tagits fram för planering av kulturmiljöer handlar om att:
-

Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.
För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska
skyddas genom bl.a. bestämmelser i detaljplaner.
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-

Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och
utvecklingen av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.
Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt
beaktas.
Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse
och skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas.

Särskilda rekommendationer för hur planbestämmelser kan utformas har även tagits fram:
-

-

Bebyggelsereglerande planbestämmelser för byggnader med stora kulturvärden.
Ändringar för t.ex. grundmurar, fasader, tak, fönster och räcken utformas varsamt så
att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tillvaratas.
Tillbyggnader kan underordnas huvudbyggnader.
Lokalisering av ny bebyggelse anpassas till omgivande terräng och landskap.
Bevarande av fastighetsindelning och tomtstorlekar för att t.ex. bibehålla en karaktär
med stora tomter.
Bevarande av vägnät och gatustruktur som starkt bidrar till ett områdes karaktär.
Bevarande av jordbruks- och kulturlandskap med bestämmelser som t.ex. inte medger
byggnation.

Vatten- och skärgårdsmiljö

Vatten- och skärgårdsmiljön är en del av Vaxholms identitet och attraktivitet. Friska och
hållbart nyttjade marina miljöer och värden utgör en grund för Vaxholms framtida utveckling.
Kommunen bör verka för fler promenadstråk och strandpromenader som sträcker sig längs
kommunens olika öar.
De riktlinjer som har tagits fram för vatten- och skärgårdsmiljön handlar om att:
-

Bevara och utveckla god tillgänglighet till allmänna stränder och vattenområden med
stöd av strandskyddet.
Bevara, utveckla och värna ett rikt växt- och djurliv vid strand- och vattenområden.
Verka för att Vaxholm ska bli en av de främsta destinationerna i Stockholms skärgård.
Verka för att utveckling och aktiviteter kring vatten bidrar till ett friskt Östersjön.

Trafik och kommunikationer

Attraktiva kommunikationer på land och vatten gör att Vaxholm kan erbjuda bostäder och
arbetsplatser i attraktiv stads- och bebyggelsemiljö. Trafikmiljön i Vaxholm ska bidra till
hållbara resor och transporter där restid, minskad miljöbelastning, framkomlighet och
trafiksäkerhet är viktiga aspekter. Kollektivtrafik och möjlighet till cykling är en självklar del av
resandet i ett hållbart samhälle och ska prioriteras.
De riktlinjer som tagits fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att:
-

Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga
trafikanter.
Bostäder och arbetsplatser ska planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra
möjligheterna att resa med kollektiva transportmedel.
Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- och
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cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter
och andra kommuner.

Detaljplan och måldokument
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen
anges användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral,
reningsverk m.m. I den norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig
skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för framtiden. Detaljplanen anger att vid
komplettering av bebyggelsen ska bl.a. färgsättningen följa det program som hör till
detaljplanen. Likaså anges vilka byggnader som ej får förvanskas etc. Grenadjärsvillan är dock
ej utpekad.
Strandskyddsförordnande råder i den södra delen av planområdet.

Planprocessen och förfarande
Kommunstyrelsen beslutade under § 30/2008-04-03 att uppdra åt
Stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för AMF 1-området.
Samtidigt beslutades också att Rindö hamn ska gälla som områdesnamn. Rindö hamn ingår
som en del i orten Oskar-Fredriksborg. Kommunstyrelsen beslutade under § 154/2008-12-11
att samråda om programförslaget. Programsamråd genomfördes under våren 2009 och
framförda synpunkter sammanställdes i en programsamrådsredogörelse.
Kommunstyrelsen godkände programförslaget den 11 juni 2009 och programmet utgör
riktlinje för detaljplanearbetet. I programmet ingår Grenadjärsvillan i delområde 1 som anger
att området är lämpligt för bebyggelse i form av omkring 30 småhus i gruppering kring
Grenadjärsvillan. Området skulle på så sätt kunna knyta an det villaområde som ligger väster
om planområdet samtidigt som det knyter an till det militära arvet genom ett bevarande av
den existerande villan. Genom denna detaljplan kommer de antal bostäder, ca. 450, som
anges som förslag i programmet för Rindö hamn att överstigas. Dock har antalet föreslagna
bostäder inom planområdet reducerats.
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Figur 3 – Karta ur planprogrammet för Rindö hamn
Den del av planområdet som anslutningsvägen föreslås gå igenom ingår i delområde 10 och
11. Programmet föreskriver att lämplig användning för dessa vore verksamhetsområde
respektive bostad och vårdboende. Dessa syften är dock ej aktuella för planarbetet utan
enbart vägen har studerats.
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med anledning av att
planarbetet huvudsakligen utförts efter 2015 och att samråd hölls först 2017 tillämpas PBL i
sin lydelse efter 1 januari 2015.
Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det betydande intresset för allmänheten,
handläggs planen med utökat förfarande (det som tidigare utgjorde normalt förfarande enligt
PBL (2010:900) i sin lydelse innan 1 januari 2015).

Miljöbedömning
Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och
innebär att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt
PBL (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965).
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg,
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens
genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
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kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande
miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan
innebära att bedömningarna måste omvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt
enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall behov föreligger att göra en
miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.
Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för
olika miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter
tydliggjorts.
Motiveringen till bedömningen är att planförslaget innebär omvandling av ett område som
delvis är ianspråktaget genom Grenadjärsvillan i den södra delen. I den norra delen finns idag
redan en anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen vars underhåll är eftersatt och
där framkomligheten är mindre god – denna ersätts i viss mån av den nya vägdragningen som
skapar större framkomlighet för motortrafik samt gång- och cykeltrafik. Området har bedömts
lämplig för exploatering i de övergripande måldokument som tagits fram och verkar i enlighet
med dessa. Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på
miljön som fordrar upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.
Tillkommande bebyggelse ska utformas på så sätt att Grenadjärsvillan fortfarande behåller sin
solitära och markerande roll i landskapet. Bebyggelsens utformning och utbredning har
begränsats så att Grenadjärsvillan även i fortsättningen kommer vara den högsta och
dominera i vyn från Solöfjärden. Antalet nya fastigheter med bostad har begränsats till 21 för
att begränsa inverkan på Grenadjärsvillans kulturvärden. Planläggningen är positiv för
allmänheten med hänsyn till tillgänglighet till stranden och genom att stora delar planläggs
som naturmark. Tillgången till en brygga för allmänheten säkerställas. Området omfattas av
riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplaneprocessen studeras särskilt eventuell påverkan
på riksintresset, se sidan 8.

Förutsättningar
Bakgrund
Rindö är en av Vaxholms större öar belägen mellan Värmdö och Vaxön. På Rindö pågår en
förändring från fritidshusbebyggelse till ökat permanentboende. Förändringen sker främst i
Rindö hamn-området som tidigare varit militärt område, ett område som även inkluderar
planområdet.

Historik

Stockholms kustförsvar har sedan Stockholm grundades flyttats allt längre ut i skärgården. Två
strategiskt viktiga punkter som befästes var Vaxholm respektive Oxdjupet där farlederna löper
samman. Befästningarna förstärktes successivt under 1800-talet efter förlusten av Finland år
1809. Under slutet av 1800-talet byggdes den så kallade Vaxholmslinjen. Utbyggnaden av
denna linje med mindre och större batterier ledde till att regementet KA 1 byggdes. De
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tydligaste kvarvarande exemplen på befästningar är Fredriksborg (färdigt år 1735), Vaxholms
kastell (år 1863), Rindö redutt (år 1864), Oskar-Fredriksborg (år 1877) och Byviksfortet (år
1900).
År 1903 - 1910 lät Arméförvaltningen sätta upp två regementen i anslutning till befästningen
Oskar-Fredriksborg. Dessa var Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 och Vaxholms
grenadjärregemente I 26. Enligt 1925 års försvarsbeslut lades befästningarna OskarFredriksborg och Rindö redutt ned.
År 2000 döptes regementet, KA 1 om till amfibieregementet, AMF 1, då delar ur kustartilleriet
omvandlades till Amfibiekåren. År 2004 fattades beslut om flytt av AMF 1 från Rindö till Berga.
Under år 2005 köpte det statliga företaget Vasallen AMF 1:s inhägnade delar av dåvarande
ägaren Fortifikationsverket. Även området strax norr om regementet samt Grenadjärsvillan,
den före detta överstebostaden, med omgivande mark ingick i köpet. Övriga områden som
försvaret använde ägs av Vaxholms stad och av privatpersoner.
Under år 2006 utarbetade Vasallen en vision för hur området kan omvandlas. Visionen syftar
till att området ska bli en levande skärgårdsmiljö med balans mellan boende, arbete och fritid.

Natur
Växt- och djurliv

En översiktlig naturinventering och landskapsanalys för Vasallens område genomfördes år
2006 av WSP i samband med framtagandet av planprogrammet för Rindö hamn.
Inventeringen visar att det finns värden som bör bevaras eller som kan tillvaratas vid framtida
utveckling av området. Det gäller både landskapsbild och naturvärden se Figur 4.
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Figur 4 - Inventering av gröna värden och landskapsanalys gjord av WSP år 2006.
Områden av särskild betydelse för naturmiljön bedöms vara hällmarkstallskog och
skogsklädda höjder med tämligen opåverkad skog. Värdefull är även tallskog eller blandskog
av tall med hög andel ek och områden med stora gamla ekar eller andra solitärträd, men även
andra ovanliga eller för platsen typiska arter som fruktträd, ädelgran och klippt vide.
Sammanhängande stora skogsområden finns huvudsakligen norr och väster om
programområdet. Inom området finns inga kända rödlistade arter.
Områden av särskild betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som
dominerar över omgivningarna och de skogsklädda branta strandsluttningarna som formar
landskapet från sjösidan.
Planprogrammet anger att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika
förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden, naturvärden m.m.
Bebyggelsen kan förtätas men karaktären av ”hus i parkmiljö” ska behållas. Sambanden
mellan områdets olika delar och övriga Rindö utvecklas. Siktstråken kan utgöra stomme i
områdets framtida miljö.
En bedömning av värdefulla träd inom planområdet gjordes år 2014 av Vaxholms stads
kommunekolog. Bedömningen var att området hyser natur-, kultur- och rekreativa värden.
Vad gäller naturvärden kring och norr om Grenadjärsvillan bör hällmarkskaraktären och
topografin bevaras i möjligaste mån. Skogen runt Grenadjärsvillan har natur- och
rekreationsvärden men har tidigare sannolikt haft ett annat utseende med högre andel gran.
Förekomsten av enar vittnar även om att landskapet längre tillbaka i tiden varit mer öppet
vilket kan bekräftas med historiska kartor.
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Runt Grenadjärsvillan bör ekar bevaras i syfte att upprätthålla en spridningskorridor för
eklevande arter från regementsområdets grova ekar. Norr om Grenadjärsvillan bör främst
tallar och ekar bevaras och vid genomförandet bör det tas extra hänsyn till träd som kan
bevaras. Det är även viktigt att byggnader terränganpassas med hänsyn till markens befintliga
topografi och naturförutsättningar för att karaktären i området ska bevaras. Äldre träd och
befintlig vegetation har stor betydelse för biologisk mångfald och ekossystemtjänster. Inom
planområdet har träden en stor betydelse för landskapsbilden och bidrar till att ta ner skalan
på den nya bebyggelsen. Byggnads- och anläggningsarbeten bör utföras så att skador på mark
och vegetation så långt som möjligt undviks.

Geotekniska förhållanden

Konsultbolaget Tyréns tog år 2006 fram en översiktlig geologisk kartering av Rindö hamn på
uppdrag av markägaren Vasallen Vaxholm AB. Karteringen anger att planområdet till största
del består av morän samt berg i dagen. Marken i området innebär i huvudsak goda
grundläggningsförhållanden med undantag de fyllningsområden som finns utpekade i
området.
I den södra delen finns en kraftig brant som varierar mellan +1,0 till + 29,0 m över nollplanet
där den planerade bebyggelsen är placerade på mellan +22 till +27 m. Beroende på
byggnadernas placering och grundläggningsnivå kan det komma att krävas bergsprängning.

Figur 5 - Utdrag ur geologisk karta för Rindö hamn
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Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 6. Jorddjupen
varierar mellan 0-10 m i området.
Enligt ett geotekniskt utlåtande från MEC, utfört 2018, bedöms jordlagerdjupet variera mellan
0–3 m enligt okulär besiktning. Bergets hållfasthet har bedömts vara bra nog med avseende
på stabilitet vid pålastning av mark med byggnader och fordon. Området är enligt den
översiktliga bedömningen av karaktären med relativt låg eller måttlig risk ur ett bergtekniskt
perspektiv.

Figur 6 - Jordarter enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 från SGU:s kartgenerator.
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips.

Förorenad mark

Det finns ingen indikation på att det förekommer några markföroreningar inom planområdet.
Enligt en miljöteknisk markundersökning (2019-12-13) har inga förhöjda halter av metaller och
PAH:er registrerats. Samtliga prover visade föroreningshalter under Naturvårdsverkets
riktvärden för känslig markanvändning (KM). För att utesluta eventuella föroreningar är det
viktigt att ytterligare provtagning med avseende på markföroreningar sker i samband med ny
exploatering med bostäder. Det bedöms i nuläget inte krävas några saneringsåtgärder inför
kommande byggnationer. Eventuella överskottsmassor bedöms även kunna användas fritt
inom området.

Kulturmiljö
Byggnadskultur och gestaltning

Hela den södra delen samt delar av den norra delen av planområdet omfattas av riksintresse
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
År 2007 utarbetades en kulturmiljöinventering för det tidigare regementsområdet som ingår i
Rindö hamn. Värdet bedömdes främst ligga i helhetsmiljön. Merparten av de kulturhistoriskt
intressanta byggnaderna inventerades översiktligt såväl exteriört som interiört och
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redovisades i inventeringen. Bedömningen löd att inom aktuellt planområde finns den äldre
Grenadjärsvillan som haft en historisk funktion för den tidigare regementschefen och ligger
avsides till den övriga bebyggelsen i Rindö hamn. Byggnaden ligger tillbakaskjuten på en övre
platå med en omgivande terrasserad trädgårdsanläggning.
I den norra delen söder om Byviksvägen finns en äldre större förrådsbyggnad som delvis
används av företaget Öckerö Maritime Center. Byggnaden omnämns ej i den inventering som
gjorts i området i ett led att kartlägga områdets bebyggelseutveckling. Vägdragningen i
planförslaget har anpassats så att byggnaden kan bevaras.

Figur 7 - Äldre vykort som visar chefsbostaden vid I 26 med ursprunglig verandaglasning
med jugendfönster och öppnare växtlighet på terrasserna. Notera fasadernas ljusa
kulörer samt de björkar som medvetet har sparats kring villan.
Wilund arkitekter och antikvarier AB har genomfört en antikvarisk granskning och
konsekvensbeskrivning 2020-05-15 där det har utretts hur planförslaget påverkar miljön och
utpekade kulturhistorisk värdefulla miljöer, vilka konsekvenser det har för förståelsen av
riksintressets uttryck, samt hur planförslaget är anpassat till PBL:s varsamhetsparagrafer.

Platsen som kulturmiljö

Rindö var in på 1900-talet en skärgårdsö med huvudsakligen jordbruksmark. I öster närmast
Vaxholm anlades tidigt militäranläggningar och kaserner som betjänade Vaxholms kastell.
Vid skiften i slutet av 1800-talet hamnade en av gårdarna vid Petersberg. Vid Oxdjupet fanns
sedan stormaktstiden ett mindre batteri i en bastion. Kring år 1900 inlöste kronan mark på
Rindö, bland annat för uppförandet av regementsanläggningarna för KA 1 och I 26,
Kustartilleriet och Vaxholms Grenadjärregemente. Regementet med sina kaserner och
stabsbyggnader utgjorde en variant på de typritningar som utfördes av Erik Josephsson.
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Den militära närvaron på ön med Rindö Redutt och Oskar Fredriksborg vid Oxdjupet och
Vaxholms kastell vid Vaxholm påverkade ön. I förhållande till den tidigare bebyggelsen
innebar regementena en förhållandevis hög exploatering och stor skala i landskapet. Det
fanns dock andra större byggnader på Rindö vid denna tid, bland annat Rindöbadens
hotellanläggning.
Invid I 26 uppfördes en chefsvilla, den så kallade Grenadjärsvillan. Villan utgör ett exempel på
en statligt tillhandahållen borgerlig bostadsmiljö, ett begrepp med vissa inneboende
motsättningar. Villan är både formell och på många sätt lik kasernarkitekturen. Den ligger
dock för sig själv, placerad i en parkmiljö med trädgårdsanläggningar och en veranda mot sjön.
Den stora tomten hade säkert flera syften, dels skapade den en privat zon i förhållande till
kasernområdet. Dels var placeringen vid sidan av regementsbyggnaderna ett sätt att skydda
villan från angrepp.

Beskrivning av Grenadjärsvillan

Villan är uppförd i det tidiga 1900-talets nationalromantiskt påverkade jugendarkitektur.
Byggnaden är uppförd i 1 ½ våning under ett brutet tak. Grunden består av huggna, passade
gråstensblock och yttermurarna är av murat tegel. Fasaderna är slätputsade med diskret
kvaderrusticerade hörnkedjor. Mot takfoten finns en profilerad gesims som även löper över
hörnen och integreras med hörnkedjan. Mot söder finns en utbyggnad i form av en veranda
och mot väster finns en utbyggnad i form av en farstukvist med köksentré.

Figur 8 - Byggnadens nordfasad med grund av granit, putsade fasader med rusticerade
hörnkedjor och i mittenentrén med kalkstensportal omgiven av en diskret
bandrusticerad risalit. Över entrén en takkupa med putsad dekorgavel med
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volutformade sidor. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. I taket
finns även fyra små takkupor med halvmånefönster.
Fönster och dörrar
Entrén är på norrsidan och nås via en rak stentrappa i granit omgiven av smidesräcken. Dörren
är en pardörr med småspröjsad glasning med åtta rutor, omgiven av en diskret rusticerad
risalit som innefattar enkel portal i kalksten. Ovan dörren finns ett överljusfönster. Ovanför
entrédörren hänger också en egensinnigt formgiven lampa i en konsol av smide, lampan är av
allt att döma ursprunglig.
Köksentrén i väster är lik huvudentrén, omfattningen är dock enklare och dörren saknar
överljusfönster. Man har dock kostat på köksentrén kalkstensomfattningar vid dörrens nedre
del. En detalj som vittnar om hur man vinnlade sig om att militärens byggnader skulle vara
enkla att sköta och vara praktiska och hållbara.
Fönstren är mot väst, norr och öst treluftsfönster. Mot söder är det tvåluftsfönster. Fönstren
är ganska långt indragna i fasadliv och är jugendtyp med ospröjsade bågar nedtill och
småspröjsade övre fönsterlufter.

Figur 9 - Villans östra fasad. Detta var den fasad man mötte när man kom från
regementet. Fasaden är sparsmakat elegant med treluftsfönster i både bottenvåning
och vind.
På det nedre takfallet finns totalt fyra små fönsterkupor med vackert spröjsade
halvmånefönster. I mittaxeln finns också två större takkupor åt norr och söder. Den södra är
plåtklädd med ett modernare fönsterparti och den norra, som utgör fortsättning på entréns
mittrisalit, är putsad med en dekorgavel med volutformade sidor.
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Verandan hade ursprungligen välvda jugendfönster, dessa har dock bytts till fönster med rakt
övre avslut och enklare indelning. På övervåningen är det ena gavelfönstret mot väster ändrat
till ett perspektivfönster.

Figur 10 - Villans västra gavel med köksentrén i en utbyggnad. Notera att även
köksentrén fick kalkstensomfattningar i den nedre delen, ett elegant sätt att hindra
att putsen skadades vid dörren.
Tak
Taket är brutet och täcks av ett enkupigt lertegel av strängpressad typ. Det nedre takfallet är
svängt. Takkupor, skorstenar och gaveltäckningar är plåtklädda. Takavvattningen ombesörjs
av hängrännor och stuprör av relativt modern typ med böjda krökar.
Karaktärsdrag kulturhistoriska värdebärare
Villan är, om man bortser från verandan mycket välbevarad i sin exteriör. Fasaduttryck är likt
ursprunget och putsen sannolikt även ursprunglig bortsett från senare avfärgningar. Fönstren
är ursprungliga och har höga kvalitéer såväl tekniskt som kulturhistoriskt. Det tegelklädda
taket bevarar ett tidstypiskt uttryck även om läggningen har modifierats något jämfört med
ursprunget. Verandan och farstukvisten är också viktiga värdebärare för huset även om
verandan är kraftigt ombyggd. Den bevarade armaturen ovanför entrén är starkt
karaktärsskapande och det får ses som tämligen anmärkningsvärt att en sådan detalj inte har
bytts ut.
Ovanstående beskrivna komponenter bidrar starkt till villans karaktär och det är angeläget att
dess exteriör bevaras på detaljnivå. De enstaka fönster som har bytts i villan, undantaget
verandan kan ses som årsringar och tillskott som inte har någon avgörande påverkan på
byggnadens karaktär.
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Ändringar, antikvariska iakttagelser
Verandan har genomgått ganska påtagliga förändringar, samtliga fönster har bytts och den
ursprungliga indelningen har därmed ändrats. Äldre bilder visar att stolparna mellan fönstren
tidigare gick ned till sockelbrädan. Fönstren var indelade i tre lufter med småspröjsad
segmentformad överluft. Balkongen hade ett träräcke och utgången hade ett annorlunda
fönsterparti. Taket var från början täckt med enkupigt lertegel vilket liknande det nuvarande
men med en något annorlunda kupning. Taklandskapet har förändrats genom att andelen
plåttäckta ytor har ökat på bekostnad av teglet.

Figur 11 - Villans sydfasad med verandan omgiven av två tvåluftsfönster.
Fönsterstorlekarna anpassades alltså till väderstrecken. Verandans fönster är sekundära
och förenklade, pelarna på verandan är dock huvudsakligen original.

Trädgård och park

En undersökning har gjorts på plats för att se förekomsten av äldre trädgårdslämningar.
Ambitionen varatt försöka tolka det skogslandskap som omger byggnaden framförallt mot
norr samt om villan har omgivits av någon typ av park. Vid tiden för villans uppförande var
dels den nationalromantiska stilen populär, men bedömningen är att det närmast villan bör ha
varit en trädgård i tysk stil.
Undersökningarna visar få bevarade äldre trädgårdsväxter. Kanske kan en förklaring till detta
vara att byggnaden har använts av officerare som har varit knutna till platsen en begränsad
tid.
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Sedan 1985 har byggnaden också varit Officersmäss. Även detta har förmodligen medfört att
den äldre trädgården succesivt har förenklats.

Figur 12 - Villans trädgård och vyn mot vattnet i söder. Bilden illustrerar mötet mellan den
detaljerade trädgården närmast huset och naturmarken. Vyn mot fjärden och de nordiska
träden och klipporna var viktiga komponenter i den nationalromantiska
landskapsgestaltnigen.
De mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen är den terrassering som finns
på husets södra sida ner mot vattnet och den lilla rundeln på norrsidan. På terrassen växer en
häck, troligen liguster som av stamdiametern att döma är tämligen gammal.
Längs uppfartsvägen finns ett trädgårdsland ca. 10x10 m. Detta är omgärdat av ett dike och
syns på ekonomiska kartan från 1952.
Längre ner i rasbranten mot öster finns en kallmurad bank med en stig. Denna ser ut att vara
ett påbörjat projekt som aldrig har avslutats.
Öster om huset kan det ha legat en mindre fruktträdgård, här var marken dock
ogenomtränglig. Det som talar för en trädgård är att marken är avplanad och att det finns en
ganska tydlig gräns där naturen tar vid. Detta område är kraftigt slybevuxet, dock finns
enstaka exemplar av nyponros och även ett litet fruktträd som tyvärr är i dåligt skick. Troligen
var denna del av trädgården en klippt gräsmatta tidigare. Väster om byggnaden gick det
ursprungligen en grusgång runt den övre terrassen.
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Träd
Runt byggnaden finns ett antal ekar, även tallar är ganska välrepresenterade. Det finns en viss
förekomst av björk och enstaka enar. Intill byggnaden på den östra sidan finns också som ovan
nämnts ett troligen dött fruktträd. På klippkanten sydväst om byggnaden finns typiska,
småväxta skärgårdstallar som har etablerat sig nära nog direkt på berget. Tallvegetationen
fortsätter norrut i området, men här rör det sig snarare om en skött och gallrad skog som
visserligen har betydande natur och rekreationsvärden, men som förmodligen inte har haft
detta utseende historiskt. På äldre bilder verkar området norr om villan snarare bestå av
ganska vildvuxen skog med betydligt större förekomst av gran och björk. På samtliga sidor
verkar trädgården ha övergått i naturmark relativt tidigt. Detta hör troligen samman med
tidens nationalromantiska stämningar, där nordiska träd och karg natur ansågs spegla den
svenska kulturen.

Solgrottor

På den södra stranden ligger ett antal solgrottor och solgrotteruiner samlade utmed en
sträcka av ca. 500 m. Området med solgrottor går från den västra gränsen av fastigheten
Rindö 3:382 och utanför planområdet österut mot den nuvarande fritidsbåtshamnen som
tidigare var regementets hamn. Solgrottorna utgör en viktig komponent i kulturmiljön.

Figur 13 - En av solgrottor utmed detaljplanens södra strand.
En inventering av solgrottorna har utförts av Wilund arkitekter & antikvarier AB (Solgrottorna
på Rindö - Antikvarisk inventering, 2018-10-18). Det är inte helt klarlagt när solgrottorna
byggdes men troligen är den äldsta solgrottan uppförd kring 1907 eller något år senare.
Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet år 1900
och de blev på modet kring år 1920. Kaffegrottan i sin tur kan ses som en föregångare till
bersån. Kaffegrottan byggdes ofta i en rund grop eller försänkning, gärna i en södervänd slänt.

23

457

Antagandehandling
2021-10-26
Änr 2014/10069.214
24 av 57

I denna hade man picknick eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde avnjutas i lä. I lite
mer ambitiösa trädgårdar var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar försedda med
planteringar, men det var också vanligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen.
Ideologiskt så hör kaffegrottorna hemma i den engelska parktraditionen och de ingick som
överraskningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgårdar.
De flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta av strandens lutning. En hästskoformad
mur omringar en terrass på västra, norra och östra sidan. Mot vattnet i söder är de flesta
solgrottorna öppna. Ingången är ofta utformad så att man går in mellan två murar, som i en
liten gång innan man svänger in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och insynsskydd.
Terrassytan är i de flesta fallen grusad. Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en förstärkt
strandlinje som håller terrassytan på plats. I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små
trädgårdsanläggningar, många gånger belägna utmed den bakre muren där det var bra
växtförhållanden. Vissa solgrottor har murade tillbehör i form av trappor eller eldstäder.
Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och kan sägas ingå som värdebärande
delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av försvarsanläggningar och uttryck för
rekreationslivet i skärgården. De visar på spännvidden i tillvaron inom regementet men har
även ett högt värde i sig själva, som kulturmiljöer. Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt
värde då de utgör en variant till kaffegrottorna. Under en senare period så verkar de ha
fungerat som små koloniträdgårdar där användarna har passat på att i en liten skala anlägga
trädgårdar med rabatter och planteringsytor. Det höga antalet solgrottor på en begränsad yta
är troligen unikt, se Figur 14.

Figur 14 - Röda punkter visar solgrottornas placering i Rindö hamn
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Idag kan grottorna upplevas som mer eller mindre privatiserande med plastmöbler, grillar och
lösa dekorationer. De solgrottorna inom planområdet med högst kulturhistoriskt värde
bevaras och tillgängliggörs för allmänheten. Bevarade solgrottor ska renoveras och säkras från
risk för skador samt rensas från material av privat karaktär. Kommunen ska i framtiden
ansvara för underhåll av solgrottorna inom allmän plats.

Fornlämningar

Några kända fornminnen finns inte inom planområdet.

Bebyggelseområden
I planområdet finns inga befintliga bostäder, men det gränsar mot Rindö hamn-området i
öster där det finns olika typer av bebyggelse för verksamheter och bostäder. Grenadjärsvillan
används idag inte aktivt. Väster om området finns ett större villaområde som löper längs med
Rindövägen.

Strandskydd
De delar av planområdet som berörs av strandskydd är markerade på Figur 15 nedan. För en
del av kvartersmarken intill Grenadjärsvillan är strandskyddet idag upphävt i gällande
detaljplan. När en ny detaljplan tas fram för ett område återinträder strandskyddet per
automatik och upphävande måste prövas på nytt mot de nu gällande reglerna.
Längs med strandkanten kommer befintlig naturstig genomgå en standardhöjning som
förbättrar tillgängligheten. Utformning och anordning genom utformning och materialval ska
ej påverka strandskyddets syften i sin helhet.

Figur 15 - Kartbild över gällande strandskydd 2016-01-05 inom planområdets
södra del. Strandskyddet gäller även 100 m ut i vattnet vilket markeringen ej visar.
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Planförslag
Förslag till ny bebyggelse
I planprogrammet för Rindö hamn pekas den södra delen av planområdet ut som lämplig för
småhusbebyggelse som knyter an villaområdet i väster med det militära arvet som finns i
Rindö hamn i öster. Vid placering och utformning av ny bebyggelse ska kulturvärden särskilt
beaktas då stora delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Detaljplanen ger genom bestämmelser om minsta fastighetsstorlek (d1 och d2) förutsättning
för uppförande av 21 småhus i en gruppering kring Grenadjärsvillan med bestämmelsen B1 Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en friliggande
huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet.

Figur 16 - Situationsplan för bebyggelsen runt Grenadjärsvillan (Kanozi arkitekter)
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Ny bebyggelse omfattas av följande begränsningar:
•

•
•
•
•

Byggnadsarea (BYA),
- Bestämmelsen e1 – anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120
m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt
150 m2 varav 120 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad.
- Bestämmelsen e2 - anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150
m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt
180 m2 varav 150 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad.
Högsta tillåten nockhöjd. Tillåten nockhöjd varierar inom planområdet men ingen
nock tillåts vara högre än tillåten nockhöjd för Grenadjärsvillans fastighet.
Takvinklar. Inom den största delen av planområdet tillåts en takvinkel mellan 20° och
30°. Bestämmelsen gäller ej takkupor. Brutet sadeltak tillåts ej. För fastigheterna
närmast öster och väster om Grenadjärsvillan tillåts en takvinkel mellan 7° och 30°.
Takkupor får utgöra max 30 % av fasadliv med en maxbredd per takkupa på 2,4 m.
Gestaltningsbestämmelser. Se avsnitt ”Gestaltning och färgsättning”.

För att minska påverkan på kulturvärden och riksintresset begränsas bebyggelsen i större
utsträckning för fastigheterna i nära anslutning till Grenadjärsvillan än på längre avstånd.
Största tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m2 med en nockhöjd på 4 m, med
undantag för bestämmelsen e3, största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m2, som
endast gäller det norra skiftet av Grenadjärsvillans fastighet. Inom samma skifte tillåts endast
komplementbyggnader genom bestämmelsen plusmark.
Huvudbyggnader får placeras 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen p1.
Komplementbyggnader får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5
m från fastighetsgräns mot allmän plats och kvartersväg. Öster och väster om Grenadjärsvillan
tillåts garage och carport att sammanbyggas med huvudbyggnad och räknas som
komplementbyggnad genom bestämmelsen p2. Detta med anledning av att delar av området
till följd av bevarande av siktlinjer och hänsyn till Grenadjärsvillan begränsas av prickmark.
Bestämmelsen p1 gäller enbart Grenadjärsvillans fastighet och innebär att huvudbyggnad inte
får placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns. Bestämmelsen medför att befintlig
byggnad, Grenadjärsvillan, får ett planenligt utgångsläge.
Ny bebyggelse ska terränganpassas enligt den generella bestämmelsen: ”Byggnader ska
utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och
naturförutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m
och plank 1,2 m.” Bestämmelsen möjliggör bevarande av planområdets ursprungliga karaktär
med varierande topografi och minskar den nya bebyggelsens inverkan på kulturmiljön.
Bestämmelsen om högsta höjd på stödmur och plank gäller inte lovfria åtgärder enligt PBL 9
kap 4 § 1.
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Figur 17 – Fotomontage av möjlig bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter).
Gestaltning och färgsättning
Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans
stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.
Färgsättningen på bebyggelsen runt Grenadjärsvillan regleras med bestämmelser i plankartan
för att harmonisera med omgivande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära läge i
landskapet. Detta innebär att alla fasadfärger ska ha en viss svärta, nyans och kulörthet. Detta
regleras med en generell utformningsbestämmelse som lyder ”Byggnader, med undantag för
Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skaIan. Nyans; svarthet
över NCS4SOO (45-85). Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå.”…’”
Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller
endast byggnadsverk.” Reglering av takens färgsättning sker genom bestämmelsen: ”Tak får
färgsättas i grått, brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare.”
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Figur 18 - Triangeln visar hur NCS-systemet är uppbyggt. Svärta enligt axeln till
vänster och kulörthet enligt axeln i nederkant. Röd markering visar inom vilket
spann för svärta och kulörthet som färger får vara på bebyggelsen.
Bestämmelsen om materialval på ny bebyggelse, ”Fasadmateral ska till största del utgöras av
trä, kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som trä och sten i detaljer och
uttryck”, ska bidra till områdets karaktär som naturmark. De ovan nämnda bestämmelserna
bidrar till att ny bebyggelse inte konkurrerar med Grenadjärsvillan utan att villan fortfarande
upplevs som solitär i sitt läge. Genom att begränsa färgsättningen och materialval bibehålls
kontrastverkan mot Grenadjärsvillan.
Bestämmelsen att ”byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets
gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.” är inte avsedd att hindra
installation av energianläggningar, exempelvis solpaneler och solceller men ställer krav på att
dessa ska vara väl anpassade till byggnadens övriga gestaltning. Detta för att undvika
anläggningar som är alltför iögonfallande eller störande och på så sätt påverkar kulturmiljön i
området.

29

463

Antagandehandling
2021-10-26
Änr 2014/10069.214
30 av 57

Befintlig bebyggelse
Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning genom bestämmelsen BC1K – Bostäder, café,
butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö
hamn-området. Användningen får inte förvanska Grenadjärsvillans kulturvärde. Byggnaden är
kulturhistoriskt särskilt värdefull och en stor del av värdet ligger i dess solitära placering i
landskapet och dess militära arv. Det kulturhistoriska värdet kommer att bevaras i planen
genom anpassningar i placering av ny bebyggelse och att områdets gestaltning regleras i ett
gestaltningsprogram. Grenadjärsvillan skyddas genom skyddsbestämmelse som förhindrar att
fasaden förvanskas och byggnaden förses med ett rivningsförbud. För Grenadjärsvillan
föreslås följande varsamhets- och skyddsbestämmelser:
r1 - Byggnad får inte rivas.
q1 – Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom
fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och
takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör
lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Vid ett byte av fönster ska fönster till form,
material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad byggnad
ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i
puts och motsvarande volym som befintlig byggnad.
q2 - Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt NCSskalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan 20-40.
Kulören på Grenadjärsvillans fasad är gulvit kalkfärg, troligen pigmenterad med järnvitriol och
bedömd som NCS 1510-Y20R alternativt 1515-Y20R. Äldre fotografier ger indikation på att
byggnaden troligtvis haft en ljusare kulör varför en spann av kulörer tillåts, se Figur 19.

Figur 19 – Exempel på NCS-kulörer inom tillåtet intervall för Grenadjärsvillan.
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Vad gäller kulörer på detaljer ska:
•
•
•
•

Fönster färgsättas med linoljefärg, engelskt rött, dvs järnoxidpigment NCS 4050-Y80R
Vita detaljer, ex. verandan, med linoljefärg bruten med grönumbra eller kimrök och
guldockra NCS 2005-Y
Metalldetaljer på grunden, typ kattluckor, färgsättas med NCS 3502-Y samt
Smidesdetaljer, typ räcken, med svart alkyd/isotrol varmsvart NCS 9002-Y

Figur 20 -Tillåtna kulörer för detaljer på Grenadjärsvillan enligt NCS-skala.
q3 - Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras.
Terrasseringen är en av de mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen och
därför viktig att bevara som en del av Grenadjärsvillans sammanhängande helhet.
k1 - Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt.
k2 - Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med
skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett
fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning vara
lika ursprungliga.
Trots bestämmelser om skydd av ursprungliga fasaddetaljer tillåter bestämmelsen f1 enskilda
specifika ändringar som att köksentrén på den västra fasaden på Grenadjärsvillan får förses
med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras. På
västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. Se illustration 1 på plankartan.
En annan del av karaktären närmast Grenadjärsvillan är den grusade vägen som bevaras
genom bestämmelsen b1 - marken får inte hårdgöras. Detta gynnar även förekomsten av
skyddsvärda lavar på ekarna i området som är beroende av mineralerna som tillförs genom
vägdamm från just grusvägar.
För att skapa en distans och respektavstånd till Grenadjärsvillan och förstärka dess position
som en solitär inom området har prickmark lagts ut kring byggnaden samt att nockhöjden för
den nya bebyggelsen reglerats så att den inte överstiger villan. Två bredare ytor av parkmark
planläggs öster och väster om Grenadjärsvillan vilket skapar ett respektavstånd och distans till
kommande bebyggelse. Norr om Grenadjärsvillan skapas ett respektavstånd till ny bebyggelse
genom reglering av fastighetens utbredning. Prickmark har även lagts in kring närliggande
bebyggelse för att säkra upp siktlinjer från Grenadjärsvillan dels mot Solöfjärden men också
det historiska stråket från Grenadjärsvägen och in i området mot villan. Norr om
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Grenadjärsvillan bevaras vändslingan och planteringen genom bestämmelsen N1 - Plantering.
För att stärka skyddet för planteringen samt naturmarken i den smala remsan av prickmark
villafastighetens norra skifte används bestämmelsen n3 – Marken får inte användas för
parkering.
Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 4a-c §§, vilket avser
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor
samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Detta innebär att det inte tillåts
några så kallade Attefallsåtgärder utöver detaljplanens byggrätt. Den utökade lovplikten för
åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 3 begränsar möjligheten till att friggebod endast tillåts uppföras
utanför prickmark. Övriga lovfria åtgärder 9 kap 4 § 1-2 tillåts, exempelvis skärmtak samt
möjligheten att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset.
Den utökade lovplikten regleras med hänsyn till riksintresset, kulturvärden och planens syfte;
områdets småskalighet ska framhävas, ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande
naturmark, Grenadjärsvillans solitära läge ska bevaras och den tillkommande bebyggelsen ska
upplevas vara placerad i Grenadjärsvillans naturpark.
Andra befintliga byggnadsverk inom planområdet är solgrottorna. De två kulturhistoriskt mest
värdefulla solgrottorna skyddas genom bestämmelserna:
q-skydd1 - Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras.
varsam1 - Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen
anger specifika egenskaper och värden för varje solgrotta.
r-förbud1 - Solgrottor får inte rivas.
Bestämmelserna innebär att solgrottornas karaktärsdrag vad gäller form och material ska
bibehållas samt att utbredning och utformning skyddas. De skyddade solgrottorna beläggs
även med rivningsförbud. Renovering/restaurering ska ske varsamt med material som
traditionellt använts vid uppförandet.
Den västra grottan som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser är troligtvis den
äldsta och byggdes i början av 1900-talet (se Figur 21). Solgrottan har ett högt kulturhistoriskt
värde och är uppförd enligt samma mönster som kaffegrottorna vid sekelskiftet. Murverket
består av större naturstenar som är kallmurade, med ett visst förband. Murningstekniken är
professionell och arbetskrävande. Muren är relativt låg och bred och den inramar en plan
markterrass. Terrassen har en lägre nivå som avgränsas med kantstenar mot vattnet, denna
övergår i en liten extra solgrotta i väst. Murarna närmast vattnet och tillägget mot väst är
senare tillkomna. Moderna påbyggnader i form av trästaket och nya planteringen kan
eventuellt avlägsnas då de saknas kulturvärden.
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Figur 21 - Den västra solgrottan med skydds- och
varsamhetsbestämmelser sedd från nordöst.
Den skyddade solgrottan i öster (se Figur 22) är mindre och även den uppförd någon gång
under tidigt 1900-tal. Solgrottan har en ingång via en svängd stig vid stranden i öster. Muren
är på norra sidan utförd av större sten, medan sydsidan är i relativt små stenar, omväxlande
krossade och naturligt formade. Troligtvis har solgrottan byggts till under åren. I muren finns i
den östra delen ett antal inmurade betongrör, troligen har dessa använts för att hålla
krukväxter. Innanför muren finns en grusad terrass belagd med ärtsingel samt en
trädgårdsanläggning med växtmaterial av 1950/60-tals karaktär samt klematis. Ner mot
vattnet avgränsas solgrottan av en strandförstärkning som mot terrassen skapar en låg mur.

Figur 22 - Den östra solgrottan med skydds- och
varsamhetsbestämmelser sedd från väst.
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Vegetation och topografi

Området kring Grenadjärsvillan har en tydlig karaktär av en gles hällmarkstallskog med stor
påverkan från mänsklig aktivitet. Trädslagsfördelningen har historiskt förändrats från barrskog
med större inslag av gran till idag då området främst består av tall och ek. Trots
förändringarna har området en viktig ekologisk funktion. För att bevara naturmarken och
områdets karaktär skyddas vissa värdefulla karaktärsträd med bestämmelserna n1 och träd1–
träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får fällas
och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma funktion
eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stamomfång på
minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark.
Utöver n1 och träd1 finns råder det även marklovsplikt för trädfällning av träd med en
stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över mark inom kvartersmark. Detta för att
ytterligare förstärka skyddet av skogskaraktären som inte enbart bevaras genom särskilt
skyddade träd. Befintliga träd utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Vid prövning av
marklov ska särskild bedömning genomföras där trädets betydelse för att sänka skalan på den
nya bebyggelsen samt bidrag till områdets karaktär bedöms. Följande kriterier är vägledande
vid bedömning av marklov:
Trädet/-en ska utgöra en fara för liv eller egendom genom nedsatt vitalitet till följd av:
-

röta i stam eller rot
skada eller lutning
sjukdom som riskerar att spridas

Alternativt att trädet/-en utgör hinder för:
-

anläggande av väg till bostad
uppförande av huvudbyggnad eller komplementbyggnad
anläggande av teknisk infrastruktur

Bedömning ska göras av sakkunnig.
Med den generella bestämmelsen om att byggnader och fastigheter ska utformas och
terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och b3, om att endast 40 % av
markytan får hårdgöras, bedöms påverkan på den befintliga naturmarken minska. Att
begränsa andelen hårdgjord mark underlättar även dagvattenhanteringen i området.
Ambitionen är att så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken ska bevaras även
inom respektive fastighet. Som komplement till bevarande av karaktären i området förhindrar
bestämmelsen om gatuhöjd över nollplan samt maximalt tillåten lutning på vägen
möjligheterna att ändra markens nivå mer än nödvändigt, genom exempelvis sprängning.

Service (offentlig och kommersiell)

Inom planen möjliggörs det att bostad, café, butik, hantverk, galleri, restaurang eller kontor
kan byggas i Grenadjärsvillan. Användningen café eller liknande kan anknyta till de mindre
verksamheter som finns i den östliga delen av Rindö hamn. Möjlig verksamhet skulle kunna
komplettera den service som finns i Rindö hamn idag.
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Inom Rindö hamn finns bl.a. ostmakeri med servering, bryggeri, skola, marina, gym,
utbildningslokaler, bed & breakfast, kanotuthyrning och en restaurang. Vid Rindö centrum
finns närbutik och restaurang. Övrig service finns på Vaxön.

Tillgänglighet

Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, PBL.

Skyddsrum

För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området.

Friytor
Grönområden och rekreation

Inom Rindös centrala delar finns större sammanhållna naturområden som har stor betydelse
för rekreation. Närheten till havet är även attraktivt för rekreation och friluftsliv. I
detaljplanen för östra delen av Rindö hamn (dp 394) finns en allmänt tillgänglig naturstig längs
vattnet. Planförslaget ger förutsättningar för en fortsatt användning av den befintliga stigen i
den södra delen av planområdet. Genom användningen NATUR - Naturområde, med
kommunalt huvudmannaskap säkras allmänhetens tillgång till naturstigen i framtiden.
Naturstigen kommer enligt avtal att rustas upp genom en standardhöjning. Utöver detta
förstärkts tillgängligheten till bryggan (W2) i den södra delen av planområdet.
Runt Grenadjärsvillan säkras allmänhetens tillgång genom användningen PARK – Parkstråk
som även sträcker sig ner längs med befintlig trappa fram till naturstigen. Detta område
utgörs delvis av den trädgård som historiskt sett tillhört Grenadjärsvillan. N1 - Plantering finns
norr om Grenadjärsvillan i den lilla rundeln som även den tidigare ingick i villans trädgård.
Genom användningen PARK indikeras det att skötsel ska ske mer kontinuerligt än inom
NATUR. Att området hålls öppet stärker intrycket av Grenadjärsvillans solitära läge samt
främjar kulturvärdena inom området.
Områden med beteckning NATUR ska skötas/förvaltas extensivt och utgörs främst av skog.
NATUR ska bevaras som skogspartier med orörd natur alternativt extensivt skött skog och
kunna upplevas som mer eller mindre orörd naturmark. Områdena ska vara allmänt
tillgängliga men inga tillgänglighetshöjande åtgärder annat än vid naturstigen genomförs.

Vattenområden

I planområdet ingår ett vattenområde i den södra delen som innefattar en del av Solöfjärden.
Planförslaget möjliggör en brygga (W2) för allmänheten för att stärka allmänhetens tillgång till
platsen. Resterande vattenområde föreslås vara öppet vattenområde (W1).
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Strandskydd
Den föreslagna detaljplanen medför en ökning av strandskyddat område. Inom område W1 –
Öppet vatten fortsätter strandskyddet att gälla och upphävs enbart för en brygga inom det
utpekade vattenområdet (W2). Upphävandet av strandskyddet (se a2 på plankartan) börjar
gälla först när den nya planen vinner laga kraft.

Motiv för upphävande

De särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c-d
§ MB. I prövningar av åtgärder mot strandskyddsbestämmelser ska också bestämmelserna om
riksintresse bl.a. 4 kap. MB tillämpas och därav är också möjligheterna till undantag från dessa
skäl av intresse i planen. Planområdet omfattas av riksintresset för kust och skärgård enligt 4
kap. MB. I enlighet med detta får exploatering enbart ske om det exempelvis är i led med
utvecklingen av den befintliga tätorten.
Strandskyddet föreslås bli upphävt för bryggan.
Skäl för upphävande av strandskyddet är följande:
Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. (7 kap 18 c § MB p1).
Bryggan inom vattenområde W2 är befintlig och är byggd på befintlig betonggrund. Bryggan
har byggts ut så att säkerheten samt tillgången till stranden och vattnet har förbättrats för
allmänheten. Förvaltningen gjorde år 2016, vid tidpunkten för utbyggnaden, bedömningen
att dispens för bryggan inte krävdes. Detta eftersom det fanns rester från en befintlig brygga
på platsen och den nya bryggan inte bedömdes ha en avhållande effekt för allmänheten,
samtidigt som naturvärdena på platsen bedömdes som låga.

Gator och trafik
Enligt tidigare trafikutredningar i samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan
för Rindö och Skarpö har det konstaterats att en rad utredningar och förbättringar behöver
genomföras för att bibehålla en god kapacitet och bra framkomlighet längs med väg 274.
Arbete pågår med att förbättra framkomligheten i många av de punkter som pekats ut som
kapacitetsbegränsande.
Användningsbestämmelsen GATA – Lokalgata används för den planerade anslutningsvägen
och Rindövägen i enlighet med intilliggande detaljplan där gata främst är avsedd för
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid Rindö hamns-området samt där
kommunalt huvudmannaskap råder.
Infarten till bebyggelsen inom planområdet är reglerad genom bestämmelsen kvartersväg.
Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering. Genom
bestämmelsen körbar förbindelse får inte anordnas säkerställs det att inga nya anslutningar
mot Rindövägen tillskapas.
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Biltrafik

I den norra delen av planområdet, norr om Rindövägen, föreslås en ny anslutningsväg till
Byviksvägen. Vägen ska enligt förslag dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna
mötas med möjlighet till placering av en gång- och cykelväg(GC-väg) samt plantering
däremellan, se Figur 23.

Figur 23 - Typsektion som visar hur den framtida anslutningsvägen kan se ut.
Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn till väg
274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Den nya anslutningsvägen kommer främst att betjäna
exploateringen inom Rindö hamn. Den kan även avlasta Rindövägen för de som bor på de
östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig anslutning mot väg 274 väster om
Solövägen är genare mot det östra färjeläget.
Vägdragningen agerar även som alternativ väg för kollektivtrafiken som idag åker via
Rindövägen. Öster om planområdet, på Rindövägen, finns en mindre backe med kraftig
lutning. Lutningen skapar siktproblematik och har vintertid utgjort problem för bussar som har
det svårt att ta sig upp. Vid planeringen av den nya skolan, inom dp 400, som möjliggörs i
anslutning till backens krön bedömdes det att det skulle utredas en alternativ körväg för
bussar och bilar, via anslutningsvägen. Vägutformningen ska ske i enlighet med de skisser som
Vasallen Vaxholm Exploatering AB tagit fram genom WSP, och som vidareutvecklats i
trafikutredningen.
Den nya anslutningsvägen bedöms förbättra trafikmiljön i närliggande områden. Kommunen
bedömer att den trafikökning som nytillkommande bostäder inom aktuell detaljplan medför
endast påverkar trafiken på omkringliggande vägnät i liten omfattning. Att den nya
anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik beror på skolans placering, se trafikutredningen.
Då skolan är en viktig målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att bära stora delar
av trafiken till/från skolan, eftersom den fortsatt kommer att vara den genaste och snabbaste
vägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen.
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I korsningspunkten mellan anslutningsvägen och Rindövägen föreslås en 4-vägskorsning, att
Rindövägen fortsatt är huvudled och att anslutningsvägar får väjningsplikt mot denna.
Rindövägen har idag skyltad hastighet 50 km/h med en lokal sänkning till 30km/h vid skolan.
Den nya anslutningsvägen föreslås få hastigheten 30 km/h med hänseende till att två lastbilar
ska kunna mötas i den snävaste kurvan.
I korsningen mellan anslutningsvägen och Rindövägen förordas att en mittrefug anläggs för att
säkra upp för oskyddade trafikanter samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten.
Mittrefugens placering bör förskjutas västerut och delvis vara överkörningsbar för att kunna
trafikeras av större fordon. För att underlätta för de större fordonen i korsningen utformas
passagen över Rindövägen som en enkelsidig avsmalning, se Figur 24, som regleras med
väjningsplikt mot mötande trafik.

Figur 24 - Skissförslag på korsningen Rindövägen och anslutningsvägen med
alternativ utformning på passagen över Rindövägen samt passage för gångoch cykelbana.
Även i korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen förordas en mittrefug. I korsningen är
Byviksvägen huvudled och den nya anslutningsvägen har väjningsplikt mot denna.
Körspårsanalyser visar att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas alternativ att
korsningen utformas utan refuger och istället målas upp, se Figur 25.
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Figur 25 - Skissförslag på korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen.
I korsningen mellan Byviksvägen och väg 274 visar de körspårsanalyser som utförts att en
större ombyggnation av korsningen mot väg 274 inte är nödvändig. Detta främst då
trafikflödet i korsningspunkten enligt beräknade trafikflöden inte är så pass stort att
kapacitetsproblem bedöms kunna uppstå. För att få en bättre trafikföring och tydlighet i
korsningspunkten förordas en överkörningsbar mittrefug alternativt att endast måla upp
korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält för att krympa korsningen.

Gång- och cykelvägar

En gång- och cykelväg (GC-väg) planeras intill anslutningsvägen. Gång- och cykelvägen ska
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen längs med Byviksvägen samt till en planerad
gång- och cykelväg längs Rindövägen. Detaljplanen tar hänsyn till att Rindövägen kan behöva
breddas något söderut för att ge utrymmen åt en ny gång- och cykelväg. Detaljplanen ger
utrymme för säkra passager i korsningspunkter.

Kollektivtrafik

Rindö trafikeras av busslinje 688 mellan färjeläget i öst (Oskar-Fredriksborg) och färjeläget i
väst (Rindö smedja) med en turtäthet på ca 30 min under högtrafik och under övrig tid
ungefär en gång i timmen. Bussen trafikerar Rindövägen.
Den nya anslutningsvägen möjliggör en alternativ färdväg för bussen från Rindövägen till väg
274 via Byviksvägen och sedan vidare ner till slutstation vid färjeläget i öst. Används denna
färdväg kan ett tidigare använt hållplatsläge längs med väg 274 innan cirkulationsplatsen åter
tas i bruk som en alternativ avstigningsplats vid en ny skola, inom dp 400, på Rindö. Blir detta
aktuellt bör nya hållplatsläget rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I västlig riktning
föreslås bussen trafikera samma vägsträcka som tidigare då den från färjeläget svänger
västerut på Rindövägen. Med denna lösning undviks problematiken med att vintertid åka
österut på Rindövägen uppför en backe med kraftig lutning. Samtidigt minskar olycksrisken
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när skolbarn slipper korsa en bilväg vid av- och påstigning. Slutsatserna kring trafiksäkerheten
utgår från att en ny skola på Rindö byggs på motsatt sida från Rindövägen från dagens skola.
Två alternativa till placeringar av en busshållplats längs med anslutningsvägen har föreslagits i
trafikutredningen. Det ena alternativet är enligt RiBuss1 riktlinjer och är placerat ca. 150 m in
på anslutningsvägen, sett från den södra änden, medan det andra ligger ca. 75 m in, efter den
inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. Alternativ 2 följer inte
riktlinjerna och bör därför samrådas med Trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Parkering

Parkering för enskilda fastigheter och eventuella verksamheter i Grenadjärsvillan ska ordnas
inom egen fastighet. Detta för att säkerställa framkomligheten för renhållningsfordon i
gatuslingan.

Social hållbarhet
Tryggheten i området bedöms förstärkas när boende flyttar in i området, den sociala närvaron
ökar och området kring Grenadjärsvillan vitaliseras. Planförslaget följer Boverkets riktlinjer för
trygghet i offentliga miljöer där tydliga entreér, belysning, god genomsikt och tillgänglighet är
faktorer som inverkar på upplevd trygghet i ett område. Genom att bostadsområden är
utformade som grannskap och i sin skala möjliggör att människorna som vistas och bor där
kan känna igen varandra och vill vistas i området ökar tryggheten. Byggnader och områden
som signalerar att det finns någon som bryr sig om och har koll upplevs tryggare.
Bevarande av vegetation, stora träd och varierande topografi bidrar till välbefinnande och
rekreation samt stimulerar till fysisk aktivitet och lek. De nya bostäderna uppförs i anslutning
till befintliga rörelsestråk och med närhet till skola, kollektivtrafik och lekplats. Att
detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg ger fördelar utifrån aspekter som främjar social
hållbarhet.
Planförslaget säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området genom smitvägar i form av
natursläpp, en naturstig längs med vattnet samt andra naturstigar i området. Fler personer
kan röra sig i området och upplevelsen av trygghet ökar. Tillgänglighetsanpassningen följer en
nivå som bedömts som rimlig baserat på en avvägning mellan områdets naturliga
förutsättningar med varierande topografi, hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden,
kostnad samt angränsande områdens grad av tillgänglighetsanpassning.
Planförslaget medger en flexibel användning av Grenadjärsvillan och möjliggör bildande av en
social mötesplats och förutsättningar för att öka områdets sociala värde.

Bebyggelseinriktade hinder mot brott

Planförslaget medför en förhållandevis gles villabebyggelse där överblickbarheten är stor och
möjligheterna till informell kontroll är stora. Det finns förutsättningar för visuella samband
och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Fastigheternas
exploateringsgrad samt önskan om att ha utsikt söderut mot vattnet kommer att bidra till att

1

”Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik”
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siktlinjerna mot rörelsestråken bevaras och att skapa lägen gynnsamma för rån och överfall
undviks.
Gestaltningsprogrammet anger att platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, för att
undvika känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande
personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande
bebyggelsen.
Detaljplanen ger möjlighet att dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller
offentliga rum genom staket, häckar och dylikt. Planbestämmelserna reglerar till viss del
utformningen men det finns möjligheter att sätta personlig prägel på sin miljö. Allmänna ytor
kommer att utformas enligt kommunala standarder vilket kommer att öka förståelsen för vilka
ytor som är offentliga.
Planeringen av gång- och cykelvägar har anpassats efter befintliga stråk och fokuserar på att
skapa en förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service längs med den nya
bebyggelsen. Den informella bevakningen är hög där detaljplanen samlar olika trafikslag
såsom bilar, cyklar och gående synliga intill varandra i parallella stråk i alla fall där så är
möjligt.
Planförslaget ger möjlighet till en blandad bebyggelse med arbetsplatser och bostäder i
samma område. Detta bidrar till en ökad informell social kontroll när folk vistas i området
dygnet runt. Att området enbart har en in- och utfart till området, för biltrafik, ökar
upptäcktsrisken.

Störningar och risker
Trafikbuller

En bullerutredning för östra Rindö hamn (dp 394) togs fram år 2011. Utredningen visade på
att de norra delarna som låg i närheten av väg 274 och färjeläget var bullerstörda. Det aktuella
planområdet ligger väster om dp 394 och inga källor som kan föranleda bullerstörning har
tillkommit sedan dess.
Det buller som kan uppstå är buller från busstrafik som ofta är lågfrekvent och orsakar
störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i
uppförsbacke, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. För de
bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att
folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent
buller innehållas i sovrum. För bostäder som vetter mot allmänna farleder i havet gäller
samma allmänna råd för utformning av byggnader för att undvika buller från fartygstrafik.

Externt industribuller

Aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller. Planen möjliggör inte
avsteg från rekommenderade riktvärden för buller med avseende på vägtrafikbuller eller
externt industribuller.
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Radon

Berggrunden inom området klassas som normalriskområde beträffande radon. Nya byggnader
ska byggas radonskyddat och klara gällande gränsvärden för radon efter uppförande om inte
mätningar av markradon visar annat.

Transporter med farligt gods

Väg 274 är över Rindö utpekad som sekundär transportled för farligt gods och som
omledningsväg för Essingeleden, samt som alternativ väg för breda och tunga transporter.
Planområdet gränsar till befintlig anslutningsväg (Byviksvägen) och ligger i närheten av väg
274. Närmaste planerade bebyggelse inom planområdet är beläget i den södra delen av
planområdet, ca 350 m söder om väg 274. Därmed bedöms ingen risk föreligga med anledning
av närheten till väg 274.

Markföroreningar

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på
markföroreningar sker. Detta för att utesluta att det förekommer föroreningar som inte
upptäckts vid tidigare provtagning.

Översvämning

Risken för översvämning inom planområdet är låg till följd av områdets topografi. En
dagvattenutredning utförd av Geosigma 2018-09-28 visar att vattendelaren inom
planområdet skär genom den norra delen. Den huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och
grundvatten i planområdets norra del bedöms vara från söder mot nordväst där ytvattnet
samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet och infiltrerar. Tidigare har det funnits
en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut under Oskar-Fredriksborgsvägen,
men denna trumma har pluggats igen. Söder om vattendelaren avvattnas området mot sydost
som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för den södra delen av planområdet där
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst.
Trots att dagvattenutredningen inte har identifierat något instängt område inom planområdet
är det viktigt att planera höjdsättningen vid exploatering. Dagvatten ska kunna transporteras
via sekundära avrinningsvägar och lågpunkter där dagvatten kan ansamlas bör undvikas, se
sid. 45. Planområdet bedöms klara av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25.

Konsekvenser av planförslaget
Konsekvenser för naturmiljön
Solöfjärden och Trälhavet har idag måttlig ekologisk status enligt VattenInformation i Sverige
(VISS) till följd av problem med tillförsel av näringsämnen. Vattenförekomsterna uppnår inte
god kemisk ytvattenstatus främst på grund av halter av tributyltennföreningar i sediment,
PFOS, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ny bebyggelse på naturmark
kommer att innebära att flöden och föroreningar ökar om inte åtgärder enligt framtagen
dagvattenutredning genomförs. Detaljplanen innebär att naturmark kommer att tas i anspråk
för ny bebyggelse vilket kommer att påverka områdets karaktär och ekologiska funktion. I
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planområdets norra del, kring anslutningsvägen, kommer en plantering längs med
anslutningsvägen att skapas.
Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets
karaktär, ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande
trädgård. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärdena försvagas.
Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och
enskilda intressen. Planförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt
med hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Den negativa påverkan kan minskas om
fler träd än de med skyddsbestämmelse bevaras, vilket möjliggörs genom en kombination av
flera planbestämmelser som reglerar bevarandet av vegetation och topografi.

Konsekvenser för rekreation och friluftsliv
Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området.
Flera passager säkerställs i form av allmän plats PARK och NATUR, en standardhöjning av
naturstig genomförs samt att detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra
delen medför det breda vägområdet att en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö
hamn med norra Rindö. Naturmarken söder om småhusbebyggelsen samt flera natursläpp ska
ligga kvar för att bevara naturbilden i området.
Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms sammantaget vara övervägande
positiva. Behovet av anpassningar och förbättringar på naturstigen samt avprivatisering och
säkerhetshöjande åtgärder för solgrottorna bedöms väga tyngre än att området, till följd av ny
bebyggelse, kan upplevas som mindre tillgängligt ur rekreationssynpunkt.

Konsekvenser för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse
Detaljplanen innebär att landskapsbilden från Solöfjärden kommer att påverkas när ny
bebyggelse tillkommer öster och väster om Grenadjärsvillan. Den nya bebyggelsen kommer
att påverka Grenadjärsvillan men påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning
och omfattning. Detta medför att Grenadjärsvillan även i framtiden, i viss mån, kommer att
kunna upplevas som solitär i landskapet. Längs med vattenbrynet i den södra delen finns ett
flertal solgrottor som kommer att påverkas av detaljplanen. Grottorna utgör idag mindre och
privatiserade delar av stranden. De mest bevarandevärda solgrottorna skyddas genom
planbestämmelser och tillgängliggöras för allmänheten genom allmän plats. Kommunen
kommer att ansvara för drift och underhåll av allmän plats.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse vara
acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.
Detaljplaneförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med
hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Kommunen bedömer att bevarandet av
solgrottorna i tillräckligt stor utsträckning säkerställs genom förvanskningsförbudet enligt PBL
8 kap. 13 §: ”Byggnader, lovpliktiga anläggningar och bebyggelseområden som är särskilt
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte
förvanskas.” Detta krav gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller
inte. Skyddsbestämmelserna för de mest värdefulla solgrottorna har ett symboliskt värde och
ger ett starkare skydd än förvanskningsförbudet.
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Figur 26 – Fotomontage av ny bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter).

Konsekvenser för trafik
Detaljplanen innebär att den befintliga vägen mellan Rindövägen och Byviksvägen ersätts av
den nya anslutningsvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för boende inom
Rindö hamns-området till väg 274. Detaljplanen ger även förutsättningar för att skapa en
sammanhängande GC-väg längs Rindövägen och ut mot väg 274.
Konsekvenserna av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan
innebära att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera.
Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget vara positiva vad gäller förbättrad
framkomlighet och trafikflöde. Den nya anslutningsvägen kommer även att avlasta
Rindövägen för de som bor på de östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig
anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra färjeläget.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I anslutning till planområdet finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten i Rindö hamn.
Avsikten är att planområdet ska anslutas till befintliga ledningar för vatten och spillvatten och
ingå i verksamhetsområde för VA samt att kommunen ska vara huvudman för VAanläggningarna genom Vaxholmsvatten AB.

44

478

Antagandehandling
2021-10-26
Änr 2014/10069.214
45 av 57

Dagvatten
En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av Geosigma, 2018-09-28.
Utredningen delar in planområdet i två delar A1 och A4, se Figur 27, samt beskriver
delområdenas förutsättningar för omhändertagande av dagvatten.
Dagvattenutredningen syftade till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera erforderliga
LOD-anläggningar. Bedömningen grundade sig på lokala markförhållanden, dimensionerande
dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad. Utgångpunkten var att dagvattenflödena
och föroreningsbelastningen ska minska efter exploateringen.
Inom planområdet sker dagvattenflödet via naturmarken till recipient, Solöfjärden och
Trälhavet, förutom en mindre del som leds ut till ett dike utmed Grenadjärsvägen.

Figur 27 - Översiktskarta med föreslagen markanvändning efter exploatering.
Delområdena är markerade med vitstreckade polygoner.
Vid beräkning av hur dagvattenflödet förändras till följd av exploateringen anger
dagvattenutredningen att flödet efter exploatering i delområdet A1 kommer att öka för ett
20-årsregn inräknat en klimatfaktor 1,25 samt en varaktighet på 10 min. Små förändringar i
avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör redovisade flöden i
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utredningen främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya
markanvändningen.
För att fördröja dagvattnet så att flödena minskar krävs det i delområde A1 en
utjämningsvolym och i delområde A4 ett fördröjningsmagasin. Eftersom majoriteten av
dagvattnet från område A4 släpps direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen
den styrande faktorn för vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla kraven på minskad
belastning på recipienterna.
Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från planområdet
studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga belastningen även
för kvicksilver.
Nedan sammanfattas dagvattenhanteringen och föreslagna planbestämmelser inom
planområdets olika delar enligt förslag från dagvattenutredningen.
Dagvattnet från den planerade vägytan inom område A1 leds till öppna svackdiken som löper
längs vägen, vilket leder till rening och fördröjning av dagvattnet jämfört med bortledning i
dagvattenledningar. Den maximala avrinningen från delområde A1 blir lägre jämfört med den
befintliga situationen med implementering av svackdiken.
För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden
nedströms delområdet genom översvämning föreslås att svackdikena underlagras av
makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas reglervolym.
Förslagsvis anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar
i ett eller två ca. 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på
20 cm. Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar om
diken anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym som vida överstiger den
erforderliga utjämningsvolymen, se Figur 28. Vilka förutsättningar för diken som finns och
placering av dessa utreds vid detaljprojektering.
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Figur 28 - Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan
kan, om så önskas, enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt
mot svackdiket.
Kupolbrunnar bör också anläggas i dikessluttningen med inlopp över reglerytan för
dikesvattnets högsta nivå för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den
underliggande makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.
Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration till
grundvattnet inte är enkel, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande
grundvattenmagasin i jordlagren i området.
Inom delområde A4 finns det inga naturliga ytor för infiltration av dagvatten och ytorna där
dagvatten kan fördröjas är begränsade. Dagvattnet föreslås därför översila inom tomtmarken
via utkastare vilket säkerställs genom planbestämmelserna b3 - endast 40 % av markytan får
hårdgöras och b4 - takdagvatten ska infiltreras inom fastigheten. Bestämmelsen a1 - marklov
krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet säkerställer att
möjligheterna till infiltration inte försämras. Eventuellt överskottsvatten samlas upp i
svackdiken längs gatan i området. Efter uppsamlingen i svackdiken tillåts dagvattnet översila
naturmarken som sluttar ner mot vattnet i den södra delen av området.
Svackdiken ger både en fördröjning och rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner
mot recipienten Solöfjärden samt inom fastigheterna åstadkommer. Detta minskar
dagvattnets eventuellt negativa påverkan på recipienten Solöfjärden. I Figur 28 visas ett
exempel på hur ett svackdike kan utformas. Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda
sidor om den planerade vägen med ett snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152
m2. För att säkerställa att den erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena
anläggas med 40 cm djupt, 60 cm brett, underliggande makadam. I likhet med delområde A1
kan lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt
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vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet
till svackdiket för rening och fördröjning. Planbestämmelsen b2 - minst 40% av marken ska
vara genomsläpplig säkerställer ytor för svackdiken längs med gatan.
Det sydöstra hörnet av delområde A4, se Figur 29, sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster
vilket medför att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i
övriga delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom fastigheten . För att
omhänderta dagvattnet som bildas inom denna fastighet krävs ca. 4 m3 fördröjning. Detta
löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom denna fastighet fördröjs i grov
makadam med 30 % porositet, som underlagrar fastigheten. Bestämmelsen n2 – 50 m2 av
marken ska vara tillgänglig för fördröjning ger förutsättning för att föreslagen fördröjning ska
möjliggöras.

Figur 29 - Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4.
Röda pilar representerar flödesriktningarna på gata och i föreslagna
svackdiken.
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Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det är
därför viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för båda delområdena så att
dagvatten kan transporteras via sekundära avrinningsvägar och att lågpunkter där dagvatten
kan ansamlas undviks. Genom planbestämmelsen om plushöjd (+ 00.00) och största lutning på
gatan säkerställs det att avrinningen i svackdiken sker enligt dagvattenutredningen.
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn genom
att, om föreslagna svackdiken i delområde A4 bräddar, överskottsvattnet rinner ut på gatorna
för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och
grundläggning kan minska. Det är även viktigt att husen inom delområdet höjdsätts på ett
korrekt sätt, så att vatten kan avrinna utan att bli stående mot husen. Inom de centrala
delarna kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå vid ett
100-årsregn, se Figur 29 och Figur 30. Planbestämmelsen m1 – skålformad avledningsyta ska
anläggas i kombination med bestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän en skålformad
avledningsyta, m1, har anordnats”, säkerställer att fastigheten öster om Grenadjärsvillans
norra skifte inte drabbas av översvämning vid skyfall.

Figur 30 - Exempel på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas.
För att underlätta avrinningen och säkra sekundära avrinningsvägar inom båda delområdena
ska användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan vägområdet och
svackdiken minimeras.

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten som uppkommer under byggskedet vid sprängning, borrning, schaktning,
upplag av bergmassor och annan verksamhet bör i första hand efter rening infiltreras eller
avledas till närmaste recipient.
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Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och kan ibland behöva
behandlas i reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar inte
stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar slamkvaliteten.
Enligt Roslagsvattens riktlinjer för hantering av länshållningsvatten får vattnet endast avledas
till dagvattenledning som leder till recipient och inte till reningsverk eftersom befintliga
avloppsreningsverk idag endast är anpassade för att ta emot hushållsspillvatten. Vart
länshållningsvattnet ska ledas ska alltid stämmas av med Roslagsvatten för aktuell
information.
Vid avledning av länshållningsvattens ska Roslagsvattens riktlinjer för provtagning och
föroreningsnivåer följas.
Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet.
I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Vid
utsläpp direkt till mark eller recipient ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor alltid
rådfrågas och de kan ställa andra krav än vad som anges ovan.
Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten avledas till mark- eller vattenområde i
enlighet med beskrivning av dagvattenhanteringen ovan.

Värme
I samband med bygglovsprövningen ska det utredas vilken typ av uppvärmning som är bäst
lämpad för den nya bebyggelsen.

El
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom
planområdet.

Avfall
I området ska kommunal avfallshämtning ske. En allmän återvinningsstation finns ca 250 m
från infarten till det planerade bostadsområdet.

Elektronisk kommunikation
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Preliminär tidsplan
Period
Vinter 2021

Moment
Antagande detaljplan

Sommar 2022

Fastighetsbildning
Projektering vägar och gatunät
Upphandling och byggstart anläggningsarbeten
Byggnation anslutningsväg och hus

Höst 2022
2023
2024

Byggnation hus avslutas
Iordningsställande övrig allmän platsmark
Första inflyttning
Inflyttning genomförd

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den
skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter
att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter
som gått förlorade.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmänna platser

Detaljplanen planläggs med delat huvudmannaskap där kommunen föreslås vara huvudman
för de allmänna platserna NATUR, PARK och GATA.

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det
allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar fram
till fastighetsgräns. Nedan kallas VA-huvudmannen för Roslagsvatten AB.
Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar från
anslutningspunkten in till det egna huset, så kallade servisledningar.

Dagvatten

Exploatören ansvarar för utbyggnad av de erforderliga dagvattensystemen som krävs, i
enlighet med dagvattenutredningen framtagen av Geosigma 2018-09-28. Detta inbegriper
även svackdiken inom kvartersmark. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom
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respektive fastighet i enlighet med dagvattenutredningen. Drift och underhåll av
dagvattenanläggningen på gatan åligger den gemensamhetsanläggning, där berörda
fastigheter ingår, som bildas för gatan. Det kommer inte att inrättas något
verksamhetsområde för dagvatten då hantering bedöms kunna lösas inom kvartersmark,
genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

El

E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom
planområdet. Alla kabelstråk tillhörande E.ON innehar ledningsrätt men de har osäkert läge
och berörda ledningar behöver mätas in av exploatören. Eventuell flytt av E.ON Elnäts
Stockholms anläggningar bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller
lagstiftning. Om ledningsflytt krävs bör sådan beställas i tidigt skede av projektet med tanke
på att ledtiden till ett utförande kan uppgå till flera månader. Utbyggnad av elnät bör även
samordnas med VA-utbyggnaden.

Elektronisk kommunikation

TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt
framtida drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och
framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Åtgärder för
nya serviser till att kunna ansluta fastigheter till Skanovas nät ska meddelas, möjliggöras och
bevakas under ledningssamordningen i kontakter med Skanovas representant för området.
Befintliga ledningar inom planerad kvartersmark kan behöva flyttas. Skanova önskar att i den
mån det är möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i
samband med övriga schaktningsarbeten.
Utbyggnad av all elektronisk kommunikation bör samordnas med VA-utbyggnaden.

Avtal
Ramavtal och exploateringsavtal

Ramavtal har tecknats 2009 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm AB angående
detaljplanearbetet och grunder för framtida exploateringsavtal för samtliga
detaljplaneetapper i Rindö hamn, se figur 3 sid.11.
Exploateringsavtal som ersätter ramavtalet ska träffas innan detaljplanen antas i
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med Vaxholms stads riktlinjer
för exploateringsavtal och innebär vidare att exploatören ställer säkerhet till kommunen för
rätta fullgörandet av exploatörens förpliktelser enligt avtalet.
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Exploateringsavtalet kommer att hänvisa till ett VA-exploateringsavtal där villkoren för
byggnation och kostnadsfördelning av det allmänna VA-nätet regleras. VA-exploateringsavtal
ska vara tecknat innan som Exploateringsavtalet tecknas.

Planavtal

Planavtal har tecknats 2014 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm Exploatering AB.
Planavtalet innebär att exploatören bekostar samtliga utredningar som krävs för framtagande
av detaljplanen samt bekostar kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen.
Planavtalet befriar fastighetsägaren från planavgift i samband med bygglovsbeslut.

Genomförandeavtal Trafikverket

Innan en eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 ska väghållare för
Byviksvägen ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket. Ansökan om
trafikanordningsplan aktualiseras även då. Om Trafikverket i samband med ansökan om
tillstånd bedömer att det är nödvändigt ska ett bevakningsavtal och genomförandeantal om
förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
I fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 § står det att fastighetsbildning ska ske så att varje
fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga
förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten
ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och
spillvatten. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom
överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin
art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom
fastighetsbildning.
För villabebyggelsen i planområdet bedöms lämplighetskravet för nybildning av fastigheter
vara uppfyllt. Fastighetsbildning kan ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Vasallen Vaxholm Exploatering AB har ansökt hos lantmäteriet om fastighetsbildning för
kvartersmark och allmän platsmark. Ytterligare fastighetsbildning kommer att bli nödvändig
inom kvartersmark. Sådan ansökan sker på initiativ av fastighetsägare. Initiativ till ytterligare
fastighetsbildning gällande allmän platsmark sker på initiativ av kommunen.
I samband med fastighetsbildning inrättar lantmäteriet nödvändiga
gemensamhetsanläggningar och servitut.
I detaljplanen har det införts bestämmelser om minsta fastighetsstorlek för att begränsa
antalet fastigheter.
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Detaljplanen möjliggör bildandet av 21 villafastigheter och en fastighet med två skiften för
Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillans fastighet regleras med fastighetsindelningsbestämmelser
och bestämmelsen om att områden med användning BC1K ska omfatta en fastighet.
Fastigheterna styckas av från den större fastigheten Rindö 3:382. Fastighetsbildning ska ske i
huvudsak enligt illustration nr. 2 på plankartan. Bestämmelsen om att fastighetsbildningen ska
vara klar innan bygglov söks har lagts till för att underlätta bygglovshandläggarnas arbete med
bedömning om bygglovet följer planbestämmelserna.
Storleken på villafastigheterna varierar mellan ca. 625 m2 och ca. 950 m2. Grenadjärsvillans
fastighet är totalt ca. 2250 m2.
Detaljplanen innehåller park- och naturområden med kommunalt huvudmannaskap samt
möjliggör anläggandet av en ny väg mellan Rindövägen och Byviksvägen. Samtliga
markområden för dessa ändamål överförs genom fastighetsreglering från fastigheten Rindö
3:382 till kommunens fastighet Rindö 3:1 i samband med att detaljplanen genomförs.

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter
Gemensamhetsanläggning förutsätts inrättas för kvartersväg, inklusive svackdiken genom
bestämmelsen g - Markreservat för gemensamhetsanläggning.
Bildandet av gemensamhetsanläggningarna och eventuell samfällighetsförening för
anläggningarnas drift sker på initiativ av exploatören/fastighetsägare.
E.ON Elnät Stockholm AB har ledningsrätt, 0187-13/14.1, för starkström inom Rindö 3:382 och
Rindö 3:1 från 2013. Även fastigheter utanför planområdet belastas av ledningsrätten.
Ledningsrätt till förmån för Vaxholmsvatten AB inom planområdet kan krävas för att
säkerställa rätten för ledningar och bekostas av exploatören. Även ledningsrätt för
elledningar, teleledningar och optonät kan bli aktuellt. Bestämmelsen u - Markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer möjligheterna till ledningsrätt inom
kvartersvägen.
Ledningsrätterna för anslutningsvägen ska i första hand vara kvar. Eventuell flytt ombesörjs
och bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning. Flytt ska ske i
samråd med ledningsägaren.

Ekonomiska frågor
Intäkter – kostnader
Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan
Vaxholms stad och exploatören. Exploatören bekostar samtliga åtgärder för genomförandet
inom planområdet samt sådana åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande som
ligger utanför planområdet.
Exploatören bekostar även sådant som inte framgår av exploateringsavtalet; exempelvis
eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark.
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Avgifter och taxor
Vatten och avlopp

Utbyggandet av och kostnaderna för kommunal VA-anläggning regleras i avtal mellan
exploatören och Roslagsvatten AB.

Bygglov, bygganmälan och planavgift

För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet i
de delar planavgift inte har reglerats i planavtal.

Lantmäteriförrättning

För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning,
fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt
lantmäteritaxan. Utöver taxan kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan
respektive markägare samt mellan markägare och ledningsägare.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar
Nedan förtecknas utredningar som tagits fram i samband med detaljplanen för östra delen av
Rindö hamn (Dp 394) samt för den aktuella detaljplanen. Utredningarna har i viss mån
bedömts aktuella för det aktuella planarbetet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PM bullerberäkning Rindö hamn, WSP Samhällsbyggnad, 2011-03-15.
Bullerberäkning östra Rindö, komplettering, WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-19. Se
även under rubriken Buller från väg och färjeläge.
Riskanalys, Brandskyddslaget, mars 2011. Se även under rubriken Transporter med
farligt gods.
Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm - avseende transporter med farligt gods,
november 2012.
Dagvattenutredning, WSP Samhällsbyggnad, 2011-04-19.
Förorenad mark, Miljöteknisk markundersökning vid Amf 1, Geosigma AB, augusti
2005.
Dagvattenutredning för delområde A1 och A4 i Rindö hamn, Geosigma 2018-09-28.
Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25.
Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12.
Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 201912-13.

Tekniska anläggningar
Vägar

Inom planområdet föreslås tillfart till bostadsområdet ske ifrån Grenadjärsvägen.
Utfartsförbud redovisas från bostadsområdet mot Rindövägen. Vägslingan inom området
planläggs som kvartersmark.
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Den föreslagna vägdragningen mellan Rindövägen och Byviksvägen är i plankartan betecknad
som GATA vilket innebär lokalgata. I den intilliggande gällande planen, Dp 394, är
beteckningen på kartan för området LOKALGATA. Benämningarna på kartorna skiljer sig åt
men innebörden är densamma. Vägen kommer att påverka trafiken i korsningen mellan
Byviksvägen och väg 274, vilken ligger utanför planområdet. De trafiksäkerhetshöjande
åtgärder som krävs på väg 274 kommer att vidtas i samverkan med Trafikverket när den nya
anslutningsvägen byggs.

Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, medan exploatören
ansvarar för utbyggnad av VA-anläggning inom respektive fastighet. Förbindelsepunkter
upprättas vid fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för att upprätta avtal med Roslagsvatten
AB för utbyggnad och finansiering av VA-anläggningen. VA-nätet ska dimensioneras för
konventionellt brandpostsystem.

Dagvatten

Exploatören ansvarar för att inom planområdet bygga ut och bekosta dagvattenanläggningar i
enlighet med dagvattenutredningen.
Kommunen ansvarar för dagvattenanläggningarnas funktion och skötsel inom allmän plats
med kommunalt huvudmannaskap.
För respektive väg ansvarar väghållaren för dagvatten från vägen och dess
dagvattenanläggningar samt dagvattenanläggning för snöhantering. Utförd
dagvattenutredning visar att det dimensionerade flödet kommer att öka från planområdet. I
enlighet med gällande dagvattenpolicy förespråkas det att dagvatten omhändertas lokalt,
dagvattenhanteringen ska hanteras genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten inom egna
fastigheten. Dagvattnet kommer att översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt
överskottsvatten samlas upp i svackdiken längs med gatan inom bostadsområdet.
Höjdsättningen inom planområdet ska beaktas så att vatten kan avrinna längs med svackdiken
fram till naturmarken på båda sidor om Grenadjärsvillan där det tillåts översilas över
naturmarken.

Elektronisk kommunikation

Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation.
Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i
samband med övriga schaktningsarbeten.

Skydd mot olyckor
Trafik och farligt gods

Närmsta led för farligt gods, väg 274, ligger belägen ca 350 m ifrån det föreslagna
bostadsområdet och bedöms därför inte utgöra en förhöjd säkerhetsrisk. Anordnat skydd
emot olyckor ifrån väg 274 bedöms inte vara nödvändiga.
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Geoteknik

Trots att området, enligt den översiktliga bedömning har karaktären relativt låg eller måttlig
risk ur ett bergtekniskt perspektiv, finns det vissa åtgärder som bör vidtas vid genomförandet.
Den generella bedömningen efter besiktningen är att sprickbildning är av mindre risk vid ytliga
bergsschakter.
Samtliga områden nedanför slänter ska enligt det geotekniska utlåtandet spärras av i samband
med sprängning inom exploateringsområdet. Söderut skall avspärrningen sträcka sig till
strandkanten och övergången mot vatten för att undvika eventuell landstigning. Norrut skall
slänterna som vetter mot Rindövägen åt nordväst samt Grenadjärsvägen mot nordost säkras
på motsvarande sätt.
Besiktning av riskområden skall utföras före och direkt efter sprängning, speciellt innan
avspärrningar kan hävas. Detta skall ingå i kontrollprogram för att få en mer detaljerad
bedömning av risken för sten och block som löper risk att falla ned från slänterna behövs en
mer detaljerad undersökning som innefattar sprickorientering. Därefter kan en bedömning
göras om eventuella behov av bergsäkring med bultning eller annan lämplig metod.
Det rekommenderas att jordlagerdjup till berg och jordart undersöks för att få en bättre bild
av förekommande jorddjup samt bergprofil uppe på platån samt i slänter.
Markradonundersökningar bör utföras inom varje fastighet inför ansökan om bygglov, för att
säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste ställas.

Administrativa frågor
Bygglovsplikt
Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården föreslås utökad lovplikt för
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, friggebod inom prickmark, att
bygga två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.
Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över
mark inom kvartersmark och för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet.

Kristina Henschen

Isabelle Eriksson

Planchef

Planhandläggare
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BAKGRUND

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ 3:382 VAXHOLM

NY

Den aktuella fas. gheten Rindö 3:382 i Vaxholm ligger inom det
gamla regementsområdet på Rindö och inom “riksintresse för
kulturmiljön”. Bebyggelsen på planområdet består av en
regementschefsvilla, Grenadjärsvillan och dess omgivande park och
skog som togs i bruk 1906–1907. Grenadjärsvillan användes senare
under en större del av 1900-talet som oﬃcersmäss för regementet.
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Det detaljplaneförslag som tagits fram av Vaxholms stad möjliggör för
ny villabebyggelse på området kring Grenadjärsvillan samt en anslutningsväg i det norra planområdet. Vid planarbetet med ny bebyggelse
har stor vikt lagts vid inpassning i det historiska regementsområdet
och i naturen.

NG
ÄG
SV

RINDÖ HAMN OCH
REGEMENTSOMRÅDE

I projektet ingår en restaurering av huvudbyggnaden Grenadjärsvillan,
som utgör en vik g komponent för områdets kulturmiljö. En entré ll
området ska skapas som understryker Grenadjärsvillans signaturvärde
för hela Rindö hamn.

GRENADJÄRSVILLAN

PLANOMRÅDE INOM
FASTIGHET RINDÖ 3:382, VAXHOLM
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INLEDNING

SYFTE
Gestaltningsprogrammet har tagits fram i sy e a tydliggöra
detaljplanen i text och illustra oner. I programmet framgår vilka
principer som ska llämpas vid genomförandet av nybyggnad samt
bevarande och ombyggnad av beﬁntlig bebyggelse.

FUNKTION
Dokumentet är e hjälpmedel och underlag för styrning av den y re
miljöns u ormning. Kommunens och byggherrens gemensamma
inten oner redovisas i gestaltningsprogrammet, de a för a
säkerställa a en god helhetsu ormning uppnås vid genomförandet.
Gestaltningsprogrammet ska utgöra e stöd vid detaljplanering,
bygglovshantering och projektering.

STATUS OCH PROCESS
Gestaltningsprogrammet är en bilaga ll detaljplanen för Rindö hamn
etapp 3, Grenadjären. Programmet ingår i beslutsgrunden för
antagandet av detaljplanen. Programmet har tagits fram av Vasallen
Vaxholm Exploatering AB och Projektutveckling Tornstaden i
samverkan med Vaxholm stad och Kanozi Arkitekter
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KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA
Området är idag en delvis vårdad och gallrad blandskog med en
trädgårds- och park del närmast Grenadjärsvillan och från villan ned
mot va net. Man kan tydligt urskilja a Grenadjärsvillan i dess
ursprungliga egenskap av bostad för regementschefen varit rela vt
avskild och privat från det övriga regementsområdet. I den västra
delen av området ﬁnns berg i dagen och naturen är där av något mer
karg skärgårdsnatur. Runt Grenadjärsvillan och även upp mot
Rindövägen i norr ﬁnns vissa ekar som ger karaktär åt området.
Villan i na onalroman sk s l uppfördes mellan 1906–1907. Villans
placering var väl vald, på behörigt avstånd från regementets kaserner
och med långa utblickar ner mot södra Oxdjupet och farleden.
Kring villan anlades på den södra sidan en parkliknande trädgård med
terrassering ner mot sjön. Villans och parkens inpassning i naturen
ger e starkt karaktärsdrag för området. Den karga naturmarken med
stenhällar, klippor och nordiska växter som tallskog var vik ga
komponenter i en na onalroman sk landskapsgestaltning och
inkorporerades i parken. Genom varsamt inplacerade stentrappor och
terrassering ingriper det byggda med naturen.

Naturmark och s gar i området
Grenadjärsvillans norra sida och huvudentré

Naturmark och s gar i området
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Beﬁntlig badbrygga

ANALYS OCH IDÉ

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ:
•

Grenadjärsvillans dignitet ska understrykas och ny bebyggelse anpassas
e er dess läge, form och status.

•

Byggnaders möte med mark och terrängformer spelar en central roll för hur
området kommer a upplevas. E bevuxet område med hus, parkeringar
och andra funk oner väl inpassade i terrängen ska e ersträvas.
De nya husen ska upplevas som a de står i en trädgårds- och skogspark.

Grenadjärsvillans historiska funk on och dis nkta egna placering med e
respektavstånd från omgivningen har beaktats i framtagandet av
detaljplanen. Dels genom detaljplanens indelning med en större tomt
bevarad runt villan och dels genom bevarandet av de terrasserade
avsatserna ned mot va net samt en förgård med rundkörning på den norra
sidan av villan.

Större ekar och tallar sparas i möjligaste mån, gärna nära de nya
byggnaderna för a skapa e spännande möte mellan ny arkitektur och
gamla uppvuxna träd, samt för a så långt det är möjligt behålla känslan av
den omgivande skogen runt Grenadjärsvillan. Där inte träd går a spara på
nya tomter så kan arkitekturen och u ormningen med träfasader för de nya
husen ändå bidra ll a bibehålla den känsla av skärgårdsnatur som idag
ﬁnns i delar av området.

Den nya bebyggelsen ska ta plats och form i terrängen kring
Grenadjärsvillan i väster, norr och öster på e sådant vis a det tydliggörs
a den llkommit som e ny och naturligt inslag i utvecklingen av området
från e digare militärt område ll e kulturhistoriskt intressant
bostadsområde.

Skogsområdet inom naturmark behålls. För ökad genomsiktlighet och
utblickar hålls buskskiktet röjt.

Grenadjärsvillan restaureras på sådant vis a dess ursprungliga karaktär
förstärks och ly s fram, bland annat genom återställande av
originalfönstersä ningen på verandan mot va net samt den originalkulör
som villan hade när den byggdes (gulvit kulör enligt NCS-skalan Y20R.
Nyans: svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet/intensitet mellan 20-40).
Den byggrä för komplementbyggnad ll Grenadjärsvillan, som llskapas i
planen, ska användas på sådant vis a u ormningen av komplementbyggnaden ger en förstärkning av Grenadjärsvillans gestaltning i området och
tydligt särskiljs i arkitektur och materialval från de nya bostadshusen och
dess komplementbyggnader, i kvarteret.

•

Karaktären av naturmark bevaras

•

Förutsä ningar för allmänhetens llgång i området värnas
Entrén in ll Kv. Grenadjären och vägen fram ll Grenadjärsvillan kan med
fördel u ormas så a villans magniﬁka status framhävs och förstärks, men
utan a kvarteret för den skull upplevs som slutet och exkluderande. Väl
avvägda grindstolpar och anlagda häckar på ömse sidor av vägen som leder
in i kvarteret från Grenadjärsvägen, kan vara a sä a ordna de a.
Naturs gar, passager och utblickar i området bevaras så långt möjligt.

Ny bebyggelsestruktur och gestaltning ska upplevas sammanhållen ll
plan, material och kulör för a ge fokus åt Grenadjärsvillan.
De nya bostadshusen ska ges sådan arkitektur a det tydligt framgår a det
är nya hus. Genom a u öras med fasader i trä i mörka dova kulörer och
mörka ej reﬂekterande tak, ska de underordna sig Grenadjärsvillan både i
storlek och u ryck. Varia on och nyansrikedom skapas genom
terränganpassning samt av material, kulör och form.
Ny bebyggelse ska dock anpassas till den befintliga kulturmiljön och
inspireras av Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket
av harmoni och samspel i området.

•

Siktstråk och utblickar mot va net ska värnas dock ej på bekostnad av
träd.
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GRENADJÄRSVILLAN I NYTT SAMMANHANG
Det nya planförslaget möjliggör e småskaligt villaområde, där byggnaderna
placeras kring Grenadjärsvillan. Framförallt grupperar sig den nya bebyggelsen
norr om villan, samt på dess östra och västra sida. Grenadjärsvillan inordnas i en
ny struktur och kommer enligt förslaget a ligga mi i den södra
bebyggelselinjen. För a behålla villans status och solitära ställning friläggs
in lliggande mark och nya byggrä er placeras på avstånd och underordnas i
nockhöjd.
Den ursprungliga huvudangöringen ll Grenadjärsvillan var från Grenadjärsvägen, vilken behålls som huvudentré ll området. Denna infart byggs ut vidare
i en slinga runt området som betjänar den nya bebyggelsen. Bebyggelse längs
med uppfarten från Grenadjärsvägen placeras så a det skapas siktlinjer upp
mot Grenadjärsvillan. Denna uppfart kan med fördel formges som en allé med
dstypiska element och belysning llhörande Grenadjärsvillans karaktär. Den
beﬁntliga passagen från Rindövägen behålls fortsa som e grönt stråk och
passage genom området. Den ursprungliga grinden behålls och restaureras.

Grenadjärsvillan idag från sydost med ersa a fönster
på verandan och gul kulör.

Grenadjärsvillan från sydväst med originaldetaljer och
ursprunglig vit kulör.

Naturmark sparas inom strandskyddsområdet i söder och längs klippkanten i
väster om villan. De a innebär a stora delar av villans park ner mot va net
bevaras. Dessa terrasseringar och trappor restaureras vid behov. Trädgårdens
grönska ska tas llvara på och skötas, ny växtlighet bör spegla det nordiska
klimatets växter. Naturmark sparas även i direkt anslutning ll villan i en slinga
runt fas gheten. De a för a både ge villan utrymme och en dignitet, samt för
a bevara träd och gröna passager i området. Naturmark sparas även i öst och
nordost mot stora Grenadjärsvägen.
Byggnadens material är en grund av granit med putsade fasader. Norra entrén
har en kalkstensportal. Takkuporna med volu ormade sidor har putsad
dekorgavel. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. På taket
ﬁnns även fyra små takkupor med halvmånefönster. Viss förändring har ske
med den och en del icke för den typiska detaljer har lagts ll.
Den föreslagna nya verksamheten är bostäder, kontor, restaurang, café, bageri,
hotell mm. Förslag på ombyggnad och renovering av villan inkluderar: ny balkong
över köksentrén, ny entré från verandan samt återställande av fönster ll
originaltyp. Vid ombyggnad och renovering ska villans dstypiska utseende och
parkmiljö med terrassering bevaras enl. an kvarisk utredning. Den gula
fasadfärgen kan återställas mot en ljusare vit likt originalkulören.
Vid ombyggnad ska originaldetaljerna i entrén och trapphuset bevaras. Den nya
komplementbyggnaden inom Grenadjärsvillans fas ghetsmark ska genom sin
gestaltning llhöra och förstärka Grenadjärsvillans dstypiska u ryck och ska
formges i samråd med an kvarie.

Förslag: Fasad söder med ny balkong över västra “köksentrén”, ny entré från verandan samt återställande av fönster ll original typ.
(Skala 1:100, A3)
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MARKANVÄNDNING
Förslaget på markanvändning i området utgörs av småhus med
komplementbyggnader samt den beﬁntliga Grenadjärsvillan.

A
BOSTÄDER:
21 st. småhus i 2 plan. Alterna vt 1 plan plus suterrängvåning

ASFALTERAD VÄG
EN

GR

GRUSAD VÄG, VÄGKANT

Fas ghetsstorlek (tomtarea): ca 625-950
750-800m
Byggnadsarea småhus: 120-150m2 . Ca. 1/6 av tomtarea
Småhus inkl. komplementbyggnad ca. 1/5 av tomtarea
• Byggnadsarea komplement byggnad: max 30m2.
Komplementhus min 2 meter från fas ghetsgräns.
Ej sammanbyggda komplementhus förutom undantag in ll Grenadjärsvillan.

EN
ND

Ö

N

VÄ

GE

G

VÄ

TOMTMARK
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PARK
NATURMARK
TVÅPLANSVILLOR
ALT. 1 PLAN PLUS SUTERRÄNGVÅNING

A

GRENADJÄRSVILLAN:
Bostadsrä sförening med 4–6 st. lägenheter alterna vt verksamheter.
•
•
•

RS

JÄ

AD

•
•

2

ENPLANSVILLA
KOMPLEMENTBYGGNAD

Fas ghetsstorlek (tomtarea): ca 2330m
2250
2
Byggnadsarea: 280m (1/8 Av tomtarea
Byggnadsarea komplementbyggnad: 60m2.
2

Gatusek on A-A se sid. 11

ANSLUTNINGSVÄG
En ny anslutningsväg för den västra delen av Rindö hamn ingår i planområdet
och ska anläggas från korsningen Grenadjärsvägen och Rindövägen.
Se planområde på s. 2.
Anslutningsvägen ska gestaltas som en enkel gata utan särskild utsmyckning men
genom sin bredd och sin sträckning som närmsta väg från västra delen av Rindö
hamn upp ll länsväg 274 ändå bli huvudväg ll och från den aktuella delen av
området. In ll vägen kommer en ny GC-bana a anläggas och
belysningsarmaturer för vägen och GC-banan ska vara av samma modell som i
övriga Rindö hamnområdet, dvs Stockholmslyktan.

SOLGROTTOR
Solgro orna vid stranden som ﬁnns kvar i varierande u ormning och skick i
planområdet har bedömts vara kulturhistoriskt vik ga. Solgro orna bör bevaras
och ska llgängliggöras för allmänt ny jande. Samtliga bevarade solgro or ska
renoveras och säkras från risk för skador. Någon eller några solgro or som inte
skäligen kan restaureras ll e säkert skick kan behöva rivas. De ska rensas från
material av privat karaktär såsom plastmöbler, grillar och lösa dekora oner.
Bevarade solgro or ska möbleras med möbler av oﬀentlig karaktär och omfa as
av allemansrä en.

Typsek on för anslutningsväg
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INPLACERING
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Ny bebyggelse, tomtmark och infrastruktur ska anpassas i så hög grad som
möjligt ll den beﬁntliga naturmarken och Grenadjärsvillan. Stor vikt ska läggas
på inplacering av byggnader i terrängen. En anpassad placering och form i
samklang med beﬁntlig vegeta on och topograﬁn e ersträvas för a u rycka
och gestalta det platsspeciﬁka och sammanhanget i naturen. Byggrä erna har
placerats så a vyer och siktlinjer i området behålls så långt som möjligt.
Dock ej på bekostnad av träd.
RI

Byggnader placeras min. 4.5m från tomtgräns.
Samtliga nya byggnader anpassas e er Grenadjärsvillan, genom nockhöjd och
avstånd. Komplementbyggnader placeras min. 2m från tomtgräns.

GRENADJÄRSVILLAN

SIKT

LINJ

BADBRYGGA

Byggrä erna placeras så a vyer och siktlinjer i området behålls vilket ger Grenadjärsvillan dignitet.
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GRÖNSTRUKTUR
Naturmark bevaras av två skäl. Det ena är u från biologisk mångfald och
ekossystemtjänster t.ex. värdefulla träd. Det andra är u från rekrea on och
llgänglighet för boenden och besökare t.ex. passager och utblickar i området.
Strandpromenaden ska u ormas med hänsyn ll en naturlig strandlinje med
biologisk mångfald och inslag av rekrea va miljöer som bad, brygga, solgro or.
Bevarade solgro or ska skötas och avpriva seras.
Strandpromenaden ska vara e naturligt inslag på naturmark och utgöras
av endast ﬂisbeläggning utan belysning. Viloplatser med papperskorgar och
bänkar anordnas i närheten av bryggan och med lämpligt mellanrum längs
strandpromenaden. Strandpromenaden fylls på med ﬂismaterial på vid behov.

En av många solgro or utmed stranden. Dessa är ovanliga u ryck för
frilu slivet i anslutning ll regementet. De har e högt kulturhistoriskt värde.
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Exempel på strandpromenad med ﬂis

BEVARANDEVÄRDA TRÄD

GRENADJÄRSVILLAN
PARK

GÅNGSTIGAR

BADBRYGGA

Gröna passager, naturs gar och speciellt bevarandevärda träd.
Träd ska bevaras även på ny tomtmark i möjligaste mån.
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GATUUTFORMNING
En gatubild med karaktär av friliggande hus i grönska ska e ersträvas. Vägen
genom Grenadjärsvillans tomt blir fortsa en grusad väg. 3,5m bred i två delar
runt en parkrondell. Övriga vägområde är 9m, med körbana samt svackdike på
bägge sidor. Markbeläggningen består av en asfalterad körbana samt svackdike
i gräs.

SOPHANTERING
I planen ingår sopservice för varje fas ghet. Sopbilars svängradie och
framkomlighet ska stämma överens enligt körspårsanalys.

Exempel på en gatumiljö integrerad i naturen och byggnader
placerade indragna på tomten

Parkering/garage
på tomtmark

FASTIGHETSGRÄNS

FASTIGHETSGRÄNS

Väg mot Grenadjärsvillan

+34,5
+32

+29

Gatusek on A-A
Skala: 1:400 (A3)
Må angivit i meter
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SVACKDIKE

SVACKDIKE

VÄGBANA

SVACKDIKE

9,0M

VÄGBANA

SVACKDIKE

9,0M

+34,5

GESTALTNINGS PRINCIPER

KULÖR OCH MATERIAL
Ny bebyggelse bör hållas samman i materialval och e kulörspann för a ge
e enhetligt u ryck som tydliggör vad som är gammalt respek ve ny llagt
i området. De a för a framhäva Grenadjärsvillan som landmärke och dess
solitära ställning. Ny bebyggelse ska ha en mörkare kulör än Grenadjärsvillans
ljusa putsade fasad som låter det nya införlivas mjukare i omgivningen.
Kulörföreskri : Nyans; svarthet över NCS4500 (45–85), Kulörthet(/intensitet)
under 30(05–30). Kulörer i brun, grön, grå, toner. De a spann ger stor valfrihet
i färgnyans men begränsar ll mörka, dova kulörer. Taken ska vara mörka i grå,
reﬂekterande,
de ska skilja sig från
svarta eller bruna kulörer och inte
ska skilja
sig från Grenadjärsvillans
röda tegel.
Planbestämmelsen
anger
att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara
Grenadjärsvillans röda
tegel.
väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens
arkitektur.
Materialval på ny bebyggelse ska bidra ll områdets karaktär upplevs som
väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av
Materialval
påsom
ny bebyggelse
ska bidra
till områdets
karaktär och
upplevs
som väl
naturmaterial
t. ex. sten och
trä i detaljer
som skärmtak
soldäck.
inpassat
i
naturen.
Fasadmaterial
som
trä,
kompositskivor,
plåt.
Inslag
Som eventuella avgränsningar mellan de olika fas gheterna bör växter av
eller
naturmaterial
ex. sten
ochanvändas,
trä i detaljer
soldäck. Som
genomsiktliga som
stakett. eller
plank
inte som
täta skärmtak
plank elleroch
staket.
eventuella avgränsningar mellan de olika fastigheterna bör växter eller
genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket.

Mörka och
kulörer
i gråa,
brunai och
gröna
nyanser.
Exempel
pådova
mörka
och dova
kulörer
gråa,
bruna
och gröna fasadnyanser.

Tak får vara
svart eller
bruna
och ejdetaljplanen
reﬂekterande.
Exempel
på mörkt
tillåtengrå,
takkulör.
Taken
får enligt
vara mörkt grå, svart eller bruna.
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VOLYM
Volymerna ska tydligt visa och särskilja sig från Grenadjärsvillan, gärna med e
modernt utryck. Taku ormning hämtar upp och speglar det beﬁntliga
formspråket i närområdet. Tillåtet är sadeltak, där takvinklarna får vara mellan
20–30 grader. Takvinklarna förhåller sig ll Grenadjärsvillans mansardtak med
vinklar på 60 och 25grader.

KOMPLEMENTBYGGNADER OCH TILLHÖRANDE DESIGNELEMENT
Komplementbyggnader u ormas med fasader i naturmaterial och kulör som
anpassas ll den nya bebyggelsen. Taku ormning med ﬂacka tak alterna vt
pulpe ak.
Spaljéer, staket, plank, skärmtak och murar bör u ormas med materialval och
kulör som anpassas ll den närmast llhörande bebyggelsen. Med material som
t. ex. vegeta onsbeklädd betong, sten, trä, vegeta onsdetaljer och
metallsmide. Avgränsning av tomter ska om möjligt ske med vegeta on och inte
med staket och plank.

Exempel på tvåplansvilla med sadeltak i ca 30 grader samt komplementbyggnad med pulpe ak

Komplementbyggnad
med naturmaterial
som trä och vegeta
Exempel på komplementbyggnad
med naturmaterial
som träonstak.
och
vegetationstak.

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ HAMN - GESTALTNINGSPROGRAM 2020-02-21
13

505

GESTALTNINGS PRINCIPER

TERRÄNGANPASSNING
Större schakter, sprängning och u yllnader bör undvikas i möjligaste mån.
Gruppvisa lägre häckplanteringar vid fasaderna kan vara e sä a får
bebyggelsekropparna a landa i terrängen. Eller a låta den beﬁntliga
terrängen användas som en integrerad del av designen, t.ex. inbyggda och
synliga bergknallar i terrasser.
Kra iga avgränsningar runt fas gheterna såsom plank och staket bör undvikas
för a behålla en öppenhet och karaktären av den glesa tallskogen.
Låga planteringar som följer terrängen kan vara e sä a skapa en ombonad
närmiljö.
Parkeringar smygs in i terrängen och delas upp i mindre enheter. Kra iga
skärningar och fyllnader ska undvikas.
Ex. terränganpassning,
där plank
terrass
Terränganpassning,
där plank
och och
terrass
är
utformade
naturmaterial
uär ormade
medmed
naturmaterial
somsom
trä trä.

SLÄNTER OCH MURAR

Terränganpassning
genom vegeta
ontsbeklädd
slänt
Exempel
på terränganpassning
genom
vegetationsbeklädd
slänt.

Terränganpassningen kan u ormas med både mjuka slänter samt genom
terrassering med stödmurar. Maximal höjd på stödmurar är 1.2m. Terrassering
av marken med ﬂera murar bör undvikas i möjligaste mån.
Murar bör harmonisera med den beﬁntliga terrängen.
Vid schakt för vägar ska slänter u ormas så naturligt som möjligt med mjuka
vegeta onsbevuxna alt. grusade svackdiken.

DAGVATTEN
Öppet dagva en föreslås avrinna ll omgivande grönytor för inﬁltra on.
Hantering av dagva en behandlas närmare i detaljplanens dagva enutredning,
där det framgår a dagva en från byggnaders tak ska omhändertas inom den
egna fas gheten.

Exempel påerrassering
i klädd
trä.
Exempel
på terrasseringgenom
genomstödmurar
stödmurar
i klädd
trä.

BELYSNING
All belysning i området ska u öras så a krav på traﬁksäkerhet och llgänglighet
llgodoses. Den ska u ormas så a både körbana och omgivande mark lyses
för en överblickbarhet och traﬁksäkerhet. Belysningen av gator ska gestaltas i
harmoni med Grenadjärsvillans karaktär enligt en an kvarisk utredning.
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Mjuk slänt
Exempel
påmed
mjukgrus
slänt med grus.
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§ 2 Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för Västerhamnen
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från
gestaltningsprogrammet.
2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra avsteg från gestaltningsprogrammet.
1.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av
Vaxholms kajer och att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut.
Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta
medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om. Stenmuren riskerar att rasa och
försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet
blir dyrare och tar längre tid.
Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden
går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade
bygghandlingarna.
Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar avslag på punkt 2 i förvaltningens beslutsförslag.
Lars Lindgren (M) och Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger.
Ordföranden börjar med att fråga planeringsutskottet om punkt 1 i förvaltningens beslutsförslag
godkänns och finner bifall till detta.
Ordföranden konstaterar att bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet gällande punkt 2 i förvaltningens
beslutsförslag kvarstår.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-01-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Robert Klingvall, sbf

För kännedom:

Anna Rhedin, sbf

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Robert Klingvall
Gatuingenjör

Vaxholms kajer - Beslut om konstruktion för Västerhamnen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att
besluta
1. Stenmuren i Västerhamnen rivs och ersätts med L-stöd som ett avsteg från
gestaltningsprogrammet.
2. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra avsteg från gestaltningsprogrammet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av
Vaxholms kajer och att riva stenmuren är ett avsteg från detta beslut.
Söderhamnen (vägen) har begränsad bärighet och nyttjandet begränsas till en lägre hastighet. Detta
medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om. Stenmuren riskerar att rasa och
försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte garanterar att muren klarar sig, medför att byggandet
blir dyrare och tar längre tid.
Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde. De föreslagna L-stöden
går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om utformning tas i samband med de samlade
bygghandlingarna.
Den del av stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 13 december 2021 tagit ett inriktningsbeslut gällande utformningen av
Vaxholms kajer som förvaltningen ska försöka efterlikna i projekteringen.
Att riva stenmuren är ett större avsteg från detta inriktningsbeslut och därför är det motiverat att detta
avsteg föregås av ett enskilt beslut om ändrade förutsättningar i projekteringen.
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Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Ärendebeskrivning
Söderhamnen (vägen) har varit avstängd av säkerhetsskäl. Vägen är öppnad med hjälp av tillfälliga
åtgärder men vissa risker finns kvar. Den största risken är att vägen behöver stängas igen samt att
stenmuren kan rasa. Konsekvenser är bland annat att det inte går att köra byggtrafik på Söderhamnen.
Detta medför att projekt Vaxholms kajer behöver planeras om och detta beslut är i linje med den nya
planeringen som utöver ändring av konstruktion också innebär att renoveringen av Vaxholms kajer
kommer att starta i Västerhamnen istället för Österhamnen som är den nuvarande planen.
Detta beslut omfattar endast den del av stenmuren som vetter mot Söderhamnen (vägen). Den delen av
stenmuren som står mot färjeläget berörs inte.

Bedömning
Stenmuren står på ett lager av lera som är upp till fyra meter djup. Detta innebär att muren riskerar att
rasa under byggnationen. Det går att bygga med försiktighetsåtgärder, som ökar chansen men inte
garanterar att muren klarar sig, vilka innebär att genomförandet blir dyrare och tar längre tid än den
planering som finns.
Stenmuren är inte skyddad men har enligt antikvarisk utredning ett kulturvärde vilket är ytterligare ett
skäl till att det är motiverat att ta ett särskilt beslut om konstruktionen ska ändras.
De föreslagna L-stöden går att gestalta på flera olika sätt. Beslut om dess utformning tas i samband med
de samlade bygghandlingarna.
Kalkylerade investeringskostnaderna för att bevara stenmuren bedöms vara 45 mkr i nuvarande
prisnivå. Då ingår inte en kostnad för de risker som finns med valet av denna konstruktion. Bland annat
kan arbetet behöva ta längre tid på grund av rasrisk, vilket innebär både förseningar och fördyringar. Det
finns också en risk att stenmuren rasar under byggnation och då får vi ingen nytta av investeringen.
Ungefärlig kostnad för L-stöd är 30 mkr och denna konstruktion har en större andel av anläggningen
som skrivs av på 120 år, vilket innebär att driftskostnaden blir lägre. Detta är också en tekniskt enklare
konstruktion där genomförandet har färre risker.
Det är möjligt att bygga en ny stenmur men detta hantverk har långa leveranstider och är dyrt. Det går
inte att uppskatta kostnaden men det är flera tiotals miljoner kr och måste utföras efter att övriga
kajprojektet är klart. En stor del av kulturvärdet ligger i originalet och försvinner även om en ny
kallmurad stenmur byggs. En sådan lösning rekommenderas därför inte.

Måluppfyllelse
Förbättrar förutsättningarna att uppnå mål om budget och tidplan för Vaxholms kajer.

Finansiering
Beslutsförslaget innebär en besparing och ryms inom budget.
Beslutsförslaget förbättrar förutsättningarna att uppnå mål om budget och tidplan för Vaxholms kajer.

Förslagets konsekvenser
En stenmur med dokumenterat kulturvärde rivs delvis och ersätts med en annan konstruktion.
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Västerhamnen blir den första etappen i renoveringen av Vaxholms kajer.

Uppföljning och utvärdering
Beslutet följs upp, utvärderas och genomförs inom byggprojekt Vaxholms kajer.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-01-10

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Robert Klingvall

För kännedom:

Anna Rhedin
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§ 3 Grönplan för Vaxholms stad 2022-2040
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Grönplan 2022–2040 Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Hållbarhetsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen § 84/2020 att påbörja arbetet med att ta fram
en grönplan för Vaxholms stad. Grönplanens syfte är att:
•
•
•
•

förstärka befintlig och framtida grön infrastruktur
öka naturlig motståndskraft hos grönområden
höja förståelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
tillgängliggöra och främja friluftslivet

Grönplanen ska underlätta planering, lovgivning, drift och förvaltning i förhållande till gröna värden på
lång sikt genom att bland annat utgöra ett kunskapsunderlag. Grönplanen har fem mål med tillhörande
riktlinjer och åtgärdsförslag har tagits fram för att tydliggöra hur arbetet med de ekologiska och sociala
värdena kan genomföras. Uppföljning ska ske under varje ny mandatperiod och den årliga
hållbarhetsredovisningen ska redovisa genomförda åtgärder kopplat till grönplanen.
Arbetet med gröna värden ger Vaxholms stad bättre förutsättningar att bevara de faktorer som gör
kommunen till en attraktiv boplats och möjliggör bättre folkhälsa. Hållbarhetsarbetet kring de globala
målen 11, 13 och 15 lyfts och förtydligas. Grönplanen behöver tydlig implementering för att förbättra
samverkan och gynna kommunen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Grönplan för Vaxholms stad 2022–2040, tjänsteutlåtande, 2021-10-22
Grönplan 2022–2040 Vaxholms stad, plan, 2021-10-22
Ekologiska spridningssamband i Vaxholms stad – analys av äldre tall- och ädellövskogsmiljöer, rapport,
2021-04-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Emma Mattsson, klk

För kännedom:

Marie Wiklund, klk
Madeleine Larsson, klk

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Emma Mattsson
Vattenstrateg

Grönplan för Vaxholms stad 2022–2040
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Grönplan 2022–2040 Vaxholms stad antas.

Sammanfattning
Hållbarhetsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen §84/2020 att påbörja arbetet med att ta fram en
grönplan för Vaxholms stad. Grönplanens syfte är att:
•

förstärka befintlig och framtida grön infrastruktur

•

öka naturlig motståndskraft hos grönområden

•

höja förståelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

•

tillgängliggöra och främja friluftslivet

Grönplanen ska underlätta planering, lovgivning, drift och förvaltning i förhållande till gröna värden på
lång sikt genom att bland annat utgöra ett kunskapsunderlag. Grönplanen har fem mål med tillhörande
riktlinjer och åtgärdsförslag har tagits fram för att tydliggöra hur arbetet med de ekologiska och sociala
värdena kan genomföras. Uppföljning ska ske under varje ny mandatperiod och den årliga
hållbarhetsredovisningen ska redovisa genomförda åtgärder kopplat till grönplanen.
Arbetet med gröna värden ger Vaxholms stad bättre förutsättningar att bevara de faktorer som gör
kommunen till en attraktiv boplats och möjliggör bättre folkhälsa. Hållbarhetsarbetet kring de globala
målen 11, 13 och 15 lyfts och förtydligas. Grönplanen behöver tydlig implementering för att förbättra
samverkan och gynna kommunen.
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Bakgrund
Hållbarhetsenheten fick i uppdrag av kommunstyrelsen §84/2020 att påbörja arbetet med att ta fram en
grönplan för Vaxholms stad. Kommunen har saknat ett övergripande styrdokument för natur- och
kulturvärden samt grön infrastruktur. Grönplanens syfte är att:
•

förstärka befintlig och framtida grön infrastruktur

•

öka naturlig motståndskraft hos grönområden

•

höja förståelsen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

•

tillgängliggöra och främja friluftslivet

En workshop för tjänstepersoner genomfördes i november 2020 och grönplanen har varit ute på
internremiss två gånger under 2021 och ute på en externremiss i september 2021. Grönplanen ersätter
delar av kommunens miljöprogram och utgör ett underlag till kommunens hållbarhetsstrategi utpekade
mål 11, 13 och 15.

Ärendebeskrivning
Syftet med kommunens grönplan är att underlätta planering, lovgivning, drift och förvaltning i
förhållande till gröna värden på lång sikt. Ett bra kunskapsunderlag om var gröna värden finns och vilka
de är ger bättre förutsättningar avseende bevarande och förstärkning.
Kommunens mål är att:
•
•
•
•
•

Öka medvetenheten om gröna värden.
Stärka den gröna infrastrukturen och svaga samband.
Bevara värdefulla grönområden och natur.
Värna och utveckla biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Öka tillgängligheten till gröna områden för alla invånare.

Riktlinjer har formulerats för respektive mål och åtgärdsförslag har tagits fram inom definierade
områden:
•
•
•
•
•

Våtmarker
Ängs- och betesmarker
Ansvarsmiljöer (ädellövskog och äldre hällmarkstallskog)
Bostadsnära parker och grönområden
Friluftsliv och rekreation

Åtgärdsförslagen inom respektive område hamnar på berörda enheter vilka prioriterar anpassning och
utförande utefter årliga resurser.
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Grönplanen bidrar till Vaxholms stads vision om att ha nära till naturen och är tänkt att hjälpa
kommunen i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden, främja ekosystemtjänster och
tillgängliggöra grönområden för en bättre folkhälsa.

Bedömning
Hållbarhetsenheten bedömer att grönplanen är ett viktigt styrdokument och nödvändigt för Vaxholms
stads fortsatta arbete mot en hållbar framtid. Grönplanen kan komma att höja kvaliteten på
kommunens arbete med gröna frågor och möjliggör ett långsiktigt arbete med ekologiska, ekonomiska
och sociala värden.

Måluppfyllelse
Grönplanen bidrar till att uppfylla kommunens målområden inom livsmiljö och ekonomi.
Målområdet livsmiljö uppfylls genom att grönplanen bidrar till att bevara och förstärka ekologiska
värden som gröna samband och biologisk mångfald, vilket bidrar till att sociala värden som rekreation
och välmående ökar.
Målområdet ekonomi uppfylls på längre sikt eftersom grönplanen ger ett planeringsunderlag som
möjliggör bättre klimatanpassning och återhämtning gentemot klimatförändringar som högre
temperaturer, skyfall och försämrad luftkvalitet. Extremväder kan öka risken att oförutsedda kostnader
uppstår och grönplanen bidrar till att minska den risken.
Grönplanen bidrar till att uppfylla globala målen 11, 13 och 15 som omnämns i Vaxholms
hållbarhetsstrategi samt respektive delmål 11.3, 13.1 och 15.1-15.18.

Finansiering
Grönplanen har till hälften finansierats med LONA-bidrag, Naturvårdsverkets bidrag till lokala
naturvårdssatsningar. Antagandet av grönplanen medför inga kostnader. Genomförandet av
åtgärdsförslag kan finansieras inom fastställd budget, detaljplan eller med extern finansiering utifrån
ekonomiska förutsättningar för respektive åtgärd.

Förslagets konsekvenser
Grönplanen innebär ett förtydligande till övergripande hantering av kommunens gröna värden och
bidrar till en större samverkan inom frågor gällande natur- och kulturvärden, friluftsliv och till viss del
klimatanpassning.
En högre ambition kring kommunens arbete med gröna värden innebär att en prioritering kring åtgärder
behöver göras. Ambitionsnivån avgör resursåtgången hos berörda enheter.

Uppföljning och utvärdering
Grönplanen ska regelbundet följas upp vid varje påbörjad mandatperiod. Genomförda åtgärder ska
inkluderas i hållbarhetsredovisningen varje år och utvärderas av berörd enhet i samverkan med
hållbarhetsenheten. En årlig handlingsplan kan tas fram med berörda enheter för att tydliggöra
genomförandet och prioritering av åtgärder.

Handlingar i ärendet
Grönplan för Vaxholms stad 2022–2040, tjänsteutlåtande, 2021-10-22
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Grönplan 2022–2040 Vaxholms stad, plan, 2021-10-22
Ekologiska spridningssamband i Vaxholms stad – analys av äldre tall- och ädellövskogsmiljöer, rapport,
2021-04-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Emma Mattsson, klk

För kännedom:

Marie Wiklund, klk
Madeleine Larsson, klk
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DEL 1

INLEDNING
Varför behövs en grönplan?
Vaxholms stad har en unik miljö att värna
om och som skärdgårdsstad med höga
kulturella värden och stor andel natur
behövs en riktning för att bevara och
förstärka dessa tillgångar. I kommunens
vision nämns närheten till natur som
avgörande och med hjälp av grönplanen
kan Vaxholms stad leda arbetet rätt.
Genom att visa hänsyn till ekosystemen
och utveckla kommunen utifrån de
globala såväl som svenska miljömålen
kan Vaxholms stad bli ännu grönare.

Vad är en grönplan?
Kunskap om biologisk mångfald, var
naturvärden finns och hur sambanden
ser ut i en allt mer urbaniserad värld är
en viktig del i en hållbar utveckling. Det
krävs kunskap för att kunna utveckla och
bevara olika värden utan att försämra
framtida möjligheter.
Grönplaner som dokument kan
vara mycket olika beroende på
förutsättningarna, men har gemensamt
att de sammanställer information
4

”Från världens vidsträckta regnskogar till små parker och trädgårdar, från enorma blåvalar till mikroskopiska
svampar – den biologiska mångfalden är den enastående variationsrikedomen av liv på jorden. Vi människor
ingår i och är och helt beroende av denna väv av liv – den förser oss med maten vi äter, filtrerar vattnet vi
dricker och ger oss luften vi andas. Naturen är lika viktig för vårt mentala och fysiska välbefinnande som den
är för vårt samhälles förmåga att hantera globala förändringar, hälsohot och katastrofer. Vi behöver naturen i
våra liv.”
EU:s strategi för biologisk mångfald 2030.

och kunskap tillsammans med
handlingsprogram och visioner som
finns för kommunens gröna värden. En
grönplan ger möjligheten att aktivt arbeta
med ”det gröna” och implementera
kunskapen i alla led. Det gäller fysisk
planering till exploatering, drift samt
arbete kring målet att kommunen ska
möjliggöra en hållbar tillväxt.
För Vaxholms stad innebär en grönplan
möjligheten att arbeta med kommunens
gröna värden på flera sätt vilket bidrar till
en god stadsmiljö. Grön infrastruktur och
biologisk mångfald ger förutsättningar
för samhällsviktiga ekosystemtjänster
och möjligheten till rekreation, idag och i
framtiden.

Bakgrund
Vaxholms stad ligger i Stockholm inre
skärgård med en befolkning på ca 12 000
personer (2021) och utgörs av den gröna
halvön Bogesundslandet samt cirka 70
öar varav 57 är bebodda.
Som skärgårdskommun är vattnet
en viktig del av Vaxholms karaktär
tillsammans med det gröna. Barrskog
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och hällmarker dominerar med inslag av
ädellövträd och öppna marker som bland
annat är efterlämningar från kommunens
militärhistoria och jordbruk. Närheten till
det blå och gröna innebär att kommunen
har många naturvärden att beakta.
Vaxholms stad saknar en övergripande
plan för hur kommunens gröna värden
ska hanteras. Tidigare arbete har
resulterat i olika underlag och dokument
som beskriver kommunens gröna
områden och samband med fokus på
kommunens mest tätbefolkade ö, Vaxön.
Vaxholms grönplan ska lyfta gröna
värden och bidra med kunskap som ska
öka förståelsen för grönstrukturens
betydelse i hållbar planering och
samhällsutveckling.
Kommunen har sedan 2013 en blåplan som
är ett tematiskt tillägg till Vaxholms stads ÖP
2030. Grönplanen i sin tur är ett besluts- och
planeringsunderlag för kommunens framtida
utveckling. Den är därmed ett komplement,
men inte ett tematiskt tillägg, till kommunens
översiktsplan.

Syfte

Framtagande av grönplanen

Vaxholms stads grönplan är ett
styrdokument som visar riktning,
utredningsbehov och åtgärder för
kommunens grönområden och
hållbara utveckling. Genom planen ska
kommunen:

Uppdrag

• förstärka befintlig och framtida grön
infrastruktur1

Som styrdokument vägleder grönplanen
kommunens övergripande arbete med
gröna frågor genom definierade mål
och tillhörande riktlinjer. Grönplanen
utgör ett underlag för arbetet inom
samhällsplanering och naturvård samt
stöd vid myndighetsutövning i kommunen.

• öka resiliensen2 hos grönområden
• höja förståelsen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster
• tillgängliggöra och främja friluftslivet
Grönplanen ska utgöra ett
kunskapsunderlag för fysisk planering,
lovgivning, drift och förvaltning.
Genom att vara ett pedagogiskt
verktyg ska grönplanen informera
både beslutsfattare, exploatörer och
allmänheten om de värden naturen ger
människor och samhället.

1
Ekologiskt funktionella nätverk av
livsmiljöer, strukturer, naturområden och anlagda
element som utformas, brukas och förvaltas på
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras, samt
att för samhället viktiga ekosystemtjänster
främjas i hela landskapet.
2
Kapaciteten hos ett system, till exempel
en skog, att hantera förändringar och fortsätta att
utvecklas.

Kommunstyrelsen beslutade enligt
2020-06-04 §84/2020 att ge
hållbarhetsenheten i uppdrag att påbörja
arbetet med att ta fram en grönplan för
Vaxholms stad.

Arbetet har delvis finansierats av
Naturvårdsverkets bidrag till lokala
naturvårdssatsningar (LONA).

Avgränsning
Den geografiska avgränsningen
av grönplanen är kommunens
gränser med fokus på de förslag till
utvecklingsområden som finns utpekade
i kommande översiktsplan. Grönplanen
behandlar ekosystemtjänster och
biologisk mångfald, spridningssamband,
rekreation och möjligheten till utveckling
i kommunen med hänsyn till gröna
kvaliteter.
Grönplanen ska gälla till 2040 för att
stämma överens med kommunens
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kommande ÖP 2040 och ge en inriktning
för olika åtgärder som kan genomföras
i förhållande till det behov som lyfts i
översiktsplanen.
Naturtyperna ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog utgör en större
del av kommunens naturtyper samt
är utpekade ansvarsmiljöer3 och blev
därför prioriterade för analysen av
spridningssamband utförd av Sweco.
Inventeringar av andra naturtyper ska
fortsätta och komplettera grönplanen
under åren. Planen ska också visa
vilka samband som finns i förhållande
till naturtypernas spridning och hur
dessa kan stärkas eller undvikas i
befintliga områden samt vid framtida
samhällsutveckling.
Grönplanen är ett styrdokument som ska
vägleda och stödja kommunen i arbetet
med att vårda, stärka och utveckla gröna
värden. Grönplanen tar inte ställning till
vilka grönytor som kan bebyggas eller
tas i anspråk på annat sätt. Ytterligare
inventeringar av naturområden kommer
att krävas i samband med exempelvis
detaljplanering, lovgivning och
förvaltning.
3
Ansvarsmiljöer innebär att vissa
skogsförekomster har så höga värden av
ekmiljöer eller tallskog att de betraktas som
värdefulla ur ett nationellt perspektiv.

5

Läsanvisning
Grönplanen vänder sig till kommunens
tjänstepersoner som underlag för det
dagliga arbetet inom fysisk planering,
lovgivning, exploatering och drift med
koppling till Vaxholms grönstruktur.
Grönplanen vänder sig även till politiker
som stöd för ställningstagande kring
utveckling och medborgare för ökad
kunskap kring gröna värden.
Del 1 ger övergripande information om
vad en grönplan kan vara samt bakgrund
och syfte för kommunens grönplan.
Avgränsning och koppling till Vaxholms
stads reglemente tydliggörs. Del 1 ger
även en bakgrund till varför grönplanen
har tagits fram samt vad den ska uppnå
och är således av intresse för samtliga
målgrupper.
Del 2 anger grönplanens mål och
riktlinjer inom arbetet med naturvård,
grönstruktur och friluftsliv med
åtgärdsförslag kopplade till respektive
målområde. Förslag på uppföljning av
grönplanen anges för att tydliggöra
planens användning och utveckling
framåt. För kommunens förvaltningar
bidrar del 2 med en arbetsinriktning för
hur och var arbetet med gröna värden
kan utvecklas. Kommunala enheter ges
planeringsförutsättningar så att tydligare
6

ställningstaganden kan tas i ett tidigare
skede inom processer och drift.
Del 3 innehåller nulägesbeskrivning
av kommunens grönstruktur inklusive
resultat av den spridningsanalys
som gjorts för hällmarkstallskog
och ädellövskog. Beskrivningen om
tillgängliga ekosystemtjänster utefter
markanvändning visar var tjänsterna
finns och kan användas som ett underlag
vid bebyggelseutveckling och drift.
Kartläggningen av natur- och
kulturvärden ger ett underlag för
kommunens enheter gällande hantering
av utpekade värden vid planering, drift,
skötsel och handläggning. Vid fysisk
planering och bygglovsprövning krävs
också att hänsyn tas till allmänna
intressen (2 kap. PBL), vilket grönplanen
kan bidra till genom underlaget om
kommunens gröna infrastruktur och på
så sätt bemöta allmänna intressen.
Del 4 utgörs av definitioner och
begrepp inom grönstruktur och hållbar
samhällsutveckling. Kännedom ges
även om styrdokument och policys från
internationell till kommunal nivå, samt
kommunala underlag som finns sedan
tidigare. Del 4 knyter Vaxholms stads
grönplan till omvärlden och riktningen
som krävs för en hållbar framtid.
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Bild: Vaxholm stad..

Utmaningar
Inom Vaxholms stad finns flera
utmaningar kopplade till grön
infrastruktur och naturvärden eftersom
motstående intressen kan uppstå vid
stadsutveckling.
Ökad befolkning
Inom kommunen planeras
bebyggelseutveckling på flera öar
för att möjliggöra bostäder. Det kan
ge negativa effekter, inte bara för de
gröna sambanden och den biologiska
mångfalden men även för kvaliteten på
bebyggelsen, då gröna inslag förhöjer
värdet. Växande bebyggelse skapar ofta
fragmentering av naturen och tidigare
sammanhängande områden kan delas
upp, bli mindre eller försvinna helt. För
ett stabilt nätverk av gröna värden behövs
medvetenhet om hur samhället kan
utvecklas i samspel med den natur som
finns.
Demografisk förändring
Åldersfördelningen i befolkningen
utgörs av en allt större andel äldre. Det
skapar andra förutsättningar i livet och
behovet av gröna områden kan öka.
Ofta spenderas mer tid runt och utanför
hemmet vilket ställer högre krav på
kvalitet och tillgänglighet till bostadsnära
grönområden.

Försämrad hälsa och socialt värde
Forskning visar att människor blir allt
mer stillasittande och att vår dagliga
rörelse minskar. Att möjliggöra för
rekreation, rörelse och naturupplevelser
i staden förebygger åkommor som
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt
stressymptom. För att minimera dessa
risker behöver Vaxholms stad förbättra
tillgången till kommunens gröna
områden och utveckla områden som
främjar den sociala hälsan hos invånare.
Klimatförändringar
Klimatförändringarna märks redan idag
men kommer att bli tydligare i framtiden.
I Stockholmsregionen kommer det att bli
varmare med fler värmeböljor samt mer
nederbörd och skyfall. Som kustkommun
behövs det även på lång sikt även
planeras för en höjning av havsnivån.
Genom att lyfta och värna kommunens
grönstruktur kan den bidra till att hantera
extrema väderhändelser. Våtmarker och
översvämningsområden med växtlighet
utjämnar flöden medan träd och
skogsområden ger skugga och utjämnar
temperaturen. En stad som ser värdet i
det gröna skapar bättre förutsättningar
för framtida generationer att leva och
må bra i ett samhälle som har inbyggd
motståndskraft.
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Minskad biologisk mångfald
De senaste åren har frågan kring den
minskande biologiska mångfalden och
vikten av ekosystemtjänster blivit allt mer
aktuell och kritisk. Minskad biologisk
mångfald ger sämre förutsättningar för
stabila ekosystemtjänster, som i sin tur
utgör livsviktiga förutsättningar för vår
värld.
En del av hotbilden mot biologisk
mångfald är den ökande mängden
invasiva arter som etablerar sig i landet.
En invasiv art transporteras med hjälp av
människan och konkurrerar ut inhemska
arterna eftersom de saknar naturliga
fiender. I värsta fall kan livsmiljöer och
ekosystem påverkas på ett så negativt
sätt att systemen inte kan återhämta sig.
Trots att Vaxholms stad är relativt
förskonat från invasiva arter så
pågår ett arbete med att bekämpa
de arter som finns i kommunen.
Åtgärdsprogram har tagits fram och
kommunen kommunicerar information
om hur markägare på bästa sätt bör ta
hand om de arter som uppkommer på
fastigheterna.
Ytterligare ett hot mot den biologiska
mångfalden är bristen på hävd och bete
vilket ger igenväxning av jordbruksmark.

7

Tidigare gav jordbruket ett varierande
landskap där betesdjur höll markerna
öppna vilket gav ängar med varierande
flora. Idag är jordbruket mer monotont
och kvarvarande ängs- och betesmarker
är därför viktiga att fortsatt bruka för
den biologiska mångfalden och gröna
infrastrukturen.
Barriärer
I ett allt mer fragmenterat landskap är
det av största vikt att vara medveten
om var barriärer finns och hur man kan
minska deras påverkan. Barriärer kan
utgöra hinder för att besöka naturen
men även för gröna samband, lokalt
och regionalt. Planeringen av vägar,
bebyggelse och infrastruktur behöver
därför utvecklas så de inte utgör
ytterligare barriärer.
I Vaxholm kan även vattnet utgöra
en barriär för människor och natur,
vilket behöver tas i beaktning vid
bebyggelseutveckling i kommunen.
Genom att bevara naturtyper i närheten
av kusten kan sambanden mellan öar
istället bli starkare vid bebyggelse.

8

värden försvagas eller försvinner. När
grönplanen implementeras i kommunens
arbete och används som underlag
hos tjänstepersoner och politiker kan
framtida arbete bli mer hållbart.
Målkonflikter
Arbetet med hållbar utveckling och
miljöfrågor kan skapa intressekonflikter.
Till exempel innebär ofta
samhällsutveckling att naturområden
tas i anspråk för bebyggelse, vilket
minskar möjligheterna till biologisk
mångfald, ekosystemtjänster och
rekreationsvärden. Samtidigt innebär
bebyggelseutveckling vanligtvis
en ekonomisk vinning och bättre
levnadsstandard.
Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket

Bilden visar en lösning på barriärer i landskapet
genom att bygga en ekodukt över en bilväg.

Bristande kunskap
För Vaxholms stad handlar grönplanen
lika mycket om åtgärder som tillgänglig
kunskap. Det handlar om att sprida och
förankra kunskapen om hur de gröna
värden bäst förvaltas och utvecklas.
Ofta brister kännedomen om vad
gröna värden innebär och hur de bäst
bevaras vid bebyggelseutveckling och
exploatering, vilket resulterar i att
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Vaxholm stads grönplan kan ställas mot
ekonomiska och sociala intressen samt
andra styrdokument, till exempel vid
planering eller ändrad markanvändning.
Därför är det viktigt att hitta synergier
mellan olika mål, då bevarande och
utveckling av natur- och kulturområden
har fler positiva än negativa effekter på
miljömål samt sociala och ekonomiska
mål.

DEL 2

STÄLLNINGSTAGANDE
Mål och riktlinjer
Vaxholms stad ska ha en tydlig ambition
att värdera och värna kommunens
naturmiljöer, belysa hur framtida
utmaningar ska hanteras och ge förslag
på åtgärder som främjar naturvärden.
Grönplanens mål ska verka långsiktigt för
att kunna tillämpas på bästa sätt.
Grönplanens mål och riktlinjer ska utgöra
en grund för kommunikation och kunskap
när åtgärdsförslagen berör privata
fastighetsägare.

MÅL 1

Öka medvetenheten om gröna värden
Vaxholms stads grönplan ska utgöra en
kunskapsbank och öka förståelsen för
människans samspel med naturen.

MÅL 2

Stärka den gröna infrastrukturen och
svaga samband
Kommunens gröna infrastruktur värnas
och stärks vid bebyggelseutveckling.
Grönplanen ska utgöra ett underlag vid
planering, lovgivning, exploatering och
drift.

Riktlinje 1.1 Informera allmänheten vid
större insatser som påverkar naturen i
anslutning till bebyggelse.

Riktlinje 2.1: Främja ekosystemtjänster
och grön infrastruktur vid fysisk
planering.

Riktlinje 1.2: Förebygg konflikter med
kunskapsspridning.

Riktlinje 2.2: Undvika påverkan
på natur- och kulturvärden vid
bebyggelseutveckling.

Riktlinje 1.3: Öka medvetenheten om
kommunens värdefulla grönområden
genom informationsinsatser till
allmänheten.
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Riktlinje 2.3: Identifiera grönområden
som behöver extra insatser.

9

MÅL 3

Bevara värdefulla grönområden och
natur

Värna och utveckla biologisk
mångfald och ekosystemtjänster

Komunens värdefulla grönområden ska
identifieras och värnas. Biotoperna utgör
en viktig del av kommunens gröna värden
och behöver bevaras för framtiden.

Kommunen ska värna om befintliga
områden med hög biologisk mångfald och
skapa bättre förutsättningar så att
resiliensen ökar.

Riktlinje 3.1: Förstärk och värna
kommunens ansvarsmiljöer.

Riktlinje 4.1: Utveckla planering, drift
och förvaltning som främjar biologisk
mångfald.

Riktlinje 3.2: Motverka barriäreffekter
och stärk svaga samband.
Riktlinje 3.3: Identifiera bevarandevärda
naturområden med höga ekologiska,
kulturella och sociala värden, till
exempel betesmark.

10

MÅL 4

Riktlinje 4.2: Genomför åtgärder för att
stärka ekosystemtjänster.
Riktlinje 4.3: Främja mångfunktionalitet
och öka kvaliteten i kommunens parker
och grönområden.
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MÅL 5

Öka tillgängligheten till
gröna områden för alla invånare
Kommunens invånare ska ha lika
möjligheter att uppleva naturen och
friluftslivet oavsett ålder, bakgrund,
funktionsvariation eller nationalitet.

Riktlinje 5.1: Förbättra tillgängligheten
till rekreation för personer med
funktionsvariation på utvalda platser i
naturen.
Riktlinje 5.2: Öka tillgängligheten till
rekreations- och friluftslivs genom att
bygga ut gång- och cykelvägar.

Åtgärder

Åtgärdsförslag våtmark

Åtgärdsförslag ängs- och betesmark

Åtgärdsförslagen i grönplanen vänder sig
främst till kommunen. Förslag som berör
privata fastighetsägare med till exempel
värdekärnor4 på sin fastighet utgörs av
kommunikation och information om vad
fastighetsägaren kan utföra för att bidra
till kommunens arbete med bevarandet av
natur- och kulturvärden.

Våtmarker inom kommunen återfinns
främst på privat mark vilket kan försvåra
arbetet med restaurering och skydd.
Utifrån nuläget behöver kommunen
därför aktivt arbeta med frågan om
våtmarkernas bevarande i förhållande till
biologisk mångfald, ekosystemtjänster
och klimatanpassning.

Historiskt är Vaxholm en kommun
med mycket jordbruksmark som i hög
utsträckning idag är bebyggd eller
igenväxt. Det biologiska kulturarvet6
behöver därför lyftas genom visad hänsyn
och bevarande av områden där värden
återfinns.

Åtgärdsområdena har valts baserade
på det underlag som finns inom
kommunen. Inventeringar och regionala
kunskapsunderlag har bidragit till
åtgärdsförslagen och hur kommunens
fortsatta arbete med natur- och
kulturvärdena ska ske.

• Utför inventering av våtmarker för
att tydliggöra deras naturvärden och
möjliga rekreationsmöjligheter.

• Genomför inventering av historiska
och nutida ängs- och betesmarker för
att kartlägga tillgängliga värden.

• Kartlägg potentiellt samarbete med
fastighetsägare som har våtmarker
på sin mark, för att restaurera utifrån
ett naturvårdsperspektiv.

• Värna det biologiska kulturarvet vid
planering och förändrad
markanvändning.

Aktuell kunskap om våtmarker, ängoch betesmarker och övriga skogstyper
är bristfällig inom kommunen. Fler
inventeringar likt den för ädellövskog
och äldre hällmarkstallskog behöver
genomföras inom kommunen för att förstå
hur naturtyperna kan bevaras och bidra till
den biologiska mångfalden.

4
Värdefulla livsmiljöer som utgörs av
avgränsade områden. I förhållande till bestånd,
struktur och artförekomster har värdekärnorna
betydelse för biologisk
mångfald och utgör områden där arter kan leva
och reproducera sig.

5

• Inventera möjligheten att nyttja
våtmarker som mångfunktionella ytor,
till exempel för klimatanpassning och
dagvattenrening.

5
Våtmark definieras enligt
Naturvårdsverket som mark där vatten under en
stor del av året finns nära under, i eller strax över
markytan.
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• Inled samtal med kommunens jordbrukare för att se hur vi tillsammans
kan främja biologisk mångfald inom
jordbruket

6
Enligt Riksantikvarieämbetet innebär
biologiskt kulturarv natur som berättar om kultur
och utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som
uppstått, utvecklats eller gynnats genom
människans nyttjande av landskapet och vars
långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas
positivt av brukande och skötsel.

11

Åtgärdsförslag ansvarsmiljöer
Åtgärder för ädellövskog
För vissa åtgärdsförslag behöver
platsbesök och inventeringar genomföras
så att rätt åtgärd genomförs på rätt plats.
Det gäller såväl inom planering som drift
där värdekärnor kan påverkas.
Eftersom ädellövsskogar som naturtyp
minskat i landskapet är de viktiga att
värna om avseende den biologiska
mångfalden och rekreationella värden.
De isolerade habitatnätverken7 av ädellöv
på Rindö, Skarpö och mindre öar behöver
därför visas stor hänsyn eftersom
spridningen är mycket begränsad. De
två utpekade klivstenarna på Tynningö
och Storskär är därför viktiga för fortsatt
spridning (bilaga 6, karta 1).
Karta 5 visar kommunens värdekärnor
och i bilaga 6 visar kartorna 5-7
habitatnätverken för ädellövskog.

• Utvärdera skötselplanen för Kullö
naturreservat och säkerställ fortsatt
skötsel av värdekärnor.
• Genomför inventeringar av
värdekärnor vid detaljplanering eller
förändring av markanvändning intill
eller i dem.
• Friställ ädellövträd i värdekärnor
där igenväxning förekommer, vilken
kan utgöras av triviallöv eller gran.
Åtgärden kan vara lämplig på till
exempel Norra Bogesund, Resarö,
Rindö och Tynningö för att stärka
utpekade samband (bilaga 6, karta 1).
• Röj fram skogsbryn i värdekärnor
med ädellövträd och spara högar med
ris och grenar som insektsdepåer i
soliga lägen. Åtgärden är lämplig på
till exempel Resarö utmed väg 274
och runt åkermark med värdekärnor i
närheten.

7
Habitatnätverk består av
sammanhängande livsmiljöer för en art eller
artgrupp. Det finns möjlighet för arter att röra sig
mellan livsmiljöerna och ha genetiskt utbyte
mellan populationer.

12

528

• Möjliggör för plantering av inhemska
ädellövsarter på kommunal mark
för att stärka det svaga sambandet
mellan öst och väst på Vaxön (bilaga X,
karta X).
• Kommunicera möjliga åtgärder
för viktiga och svaga samband för
ädellöv med fastighetsägare. Till
exempel kan åtgärden riktas mot
det svaga sambandet mellan norra
Tynningö mot Bogesund eller det
viktiga sambandet mellan Kullö och
Bullerholmen (bilaga 6, karta 1).
• Utred lämpliga områden för
biotopskydd i kommunen, till exemepl
vid Mjöldammen och Killingeviken.
• Utred hur klivstenarna på Kullö
och Tynningö kan bevaras för att
möjliggöra fortsatt spridning av
ädellövskog (bilaga 6, karta 1 ).

Åtgärder för äldre hällmarkstallskog
För vissa åtgärdsförslag behöver
platsbesök och inventeringar genomföras
så att rätt åtgärd genomförs på rätt plats.
Det gäller såväl inom planering som drift
där värdekärnor kan påverkas.
I kommunens skärgårdslandskap är äldre
hällmarkstallskog en utspridd naturtyp.
En stor del hittas bland bebyggelsen och
ingår i kommunens gröna infrastruktur.
Spridningen mot Värmdö och indirekt
Österåker (bilaga 7, karta 6 och 5) behöver
stärkas i landskapet och naturtypen
behöver värnas vid bebyggelseutveckling,
inte minst för det rörliga friluftslivet och
rekreation.
Karta 6 visar kommunens värdekärnor och
i bilaga 7 visar kartorna 2-4
habitatnätverken för äldre hällmarkstallskog.

Luckhuggning
innebär att träd som
växer under eller
nära gamla tallar tas
bort. Även yngre
tallar kan
behöva tas bort.

• Genomför inventering av värdekärnor
vid detaljplanering eller förändring av
markanvändning intill eller i dem.
• Kommunicera möjliga åtgärder med
fastighetsägare inom viktiga och
svaga samband för äldre tallskog.
Åtgärden kan riktas mot de svaga
sambanden från till exempel
Bullerholmen till Gåsvik eller
Bogesundslandet och norra Tynningö
(bilaga 7, karta 1).
• Skapa och placera ut död ved.
Underlag behöver tas fram så att
åtgärden utförs på rätt plats.

Död ved kan skapas på flera olika
sätt:

Fällning av träd. De fällda träden bör
placeras i både solbelysta och skuggiga
lägen för att attrahera olika arter.
Att skada medelålders träd genom att
åstadkomma skada på stammen. Skadan ska göras på nedre delen av stammen och kan göras genom katning eller
brandljud.
Kapa levande tallar för att påskynda
processen. Stående död ved skapas
också naturligt och kan då vara viktigt att
bevara.

• Utred hur klivstenarna på Engarn,
Tynningö och Getholmen kan bevaras
för att möjliggöra fortsätt spridning
(bilaga 7, karta 1).
• Främja kommunens kalhyggesfria
skogar med kunskapsunderlag om
biologisk mångfald.
• Friställ äldre tallar genom
luckhuggning. Genomförs till exempel
på norra Tynningö, norr om Rindö
hamn samt i närheten av bebyggelse
på kommunens mark.
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Åtgärdsförslag bostadsnära parker och
grönområden
För att på bästa sätt utveckla och ta
till vara på kommunens parker och
grönområden behövs en tydlig inriktning
och målsättning för vad som ska uppnås i
förhållande till möjligheter och funktioner.
En förutsättning för en förbättrad
folkhälsa i kommunen är att kunna nyttja
bostadsnära parker och grönområden på
lika villkor.
Ofta behöver bostadsnära parker uppfylla
flera olika behov och parkernas kvalitet
behöver därför vara hög. Till exempel
kan multifunktionella ytor bidra med
bullerdämpning och insynsskydd mot
trafikerade vägar samt klimatanpassning
vid skyfall och värmeböljor, medan
de också utgör områden för lek och
rekreation.
Världshälsoorganisationen
föreslår att ingen människa ska
ha längre än 300 m till närmsta
grönområde och forskning visar att ju
närmare grönområden man bor, desto
mer besöker man dem.
I Vaxholm ser förutsättningarna olika
ut i förhållande till ö men kommunen
ska sträva efter att följa riktlinjen.
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Sociotopkartering
innebär kartläggning av
grönytor och utemiljöer
ur en kulturell och social
synvinkel där dialogen
med invånarna är i
fokus.

• Kommunen ska tillämpa verktyg som
kompensationsprincipen och
grönytefaktorn vid
bebyggelseutveckling för att
minimera risken att skada natur- och
kulturvärden.

• Genomför en
sociotopinventering
för att kartlägga
hur kommunens
grönstruktur används
och kan förstärkas.

• Skapa grönare skolgårdar med
pedagogisk förankring, till exempel
genom att utöka kommunens
odlingsprojekt.

• Utveckla parker och grönområden
som är lämpliga för mångfunktionella
åtgärder, till exempel
dagvattenhantering och utjämning av
skyfall.

• Förstärk den biologiska mångfalden
och gröna infrastrukturen genom
till exempel vård av gamla träd,
plantering av nya träd och rabatter.
Minst 50% av planterade växter
ska vara främjande för pollinerare
och blomma hela säsongen (aprilseptember).
• Använd riktlinjen för lämpliga avstånd
från bebyggelse till parker och
grönområden vid planering. Riktlinjen
ska utgöra en utgångspunkt vid fysisk
planering, ge vägledning och vara ett
stöd snarare än ett absolut mått.
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• Kommunicera med markägare om
värdet av bostadsnära grönområden
och vad som kan göras för att bevara
och utveckla områdena.
• Utred lämplig utveckling för kulturoch naturvärden i Vaxöns parker.
Prioritera åtgärder utefter läge och
tillgänglighet.

Åtgärdsförslag friluftsliv och rekreation
I Vaxholm ses närheten till natur och
vatten som en tillgång för friluftsliv och
rekreation, inte minst vattnet. Närheten
till båt, kanot, kajak och bad uppfyller
mångas önskan om både lugn och
naturupplevelse. Möjligheten att vara
i naturen bidrar inte bara till större
förståelse utan även en ökad folkhälsa.
Men trots att naturen är närvarande i
kommunen, nyttjas den inte av alla. För
personer som är ovana att vistas i naturen
eller inte har samma förutsättningar
kan små hinder medföra att upplevelsen
uteblir.Att tillgängliggöra skogen
med stigar och upplevelseplatser kan
underlätta första steget ut, samtidigt som
kanaliseringen av besökare skyddar övriga
skogen till fördel för djurlivet. Vaxholms
stad ska även sträva efter att erbjuda
läromiljöer i naturen och en variation som
uppmuntrar till lärande.
En viktig del av kommunens gröna
värden är Stockholms gröna kilar: stora,
sammanhängande gröna områden som
sträcker sig genom regionen i anslutning
till bebyggelse. Kilarna är mycket viktiga
för invånarna i region Stockholm och
innehåller stor biologisk mångfald och
kulturhistoria.

• Genomför kampanjer om kommunens
smultronställen varje år.
• Tydliggör kommunens etablerade
strandpromenader och utred
möjligheten att skapa fler, till exempel
på Vaxön, vid Oskars-Fredriksborg
och norra Bogesund.
• Skapa passager mellan grönområden
för ett rörligt friluftsliv. Till exempel
genom att förbinda vandringsleder
från Bogesundslandet mot norra
Bogesund och tillgängliggöra
grönområden runt väg 274 på Rindö
och vid Resarövägen.
• Kartlägg natur- och kulturvärden
utmed kusten för att föreslå lämpliga
kanot- och kajakleder inklusive
anläggningsplatser. Bör göras i
samarbete med berört näringsliv.
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RUFS 2050 använder
”gröna hållplatser”
som en beskrivning av
hållplatser inom
kollektivtrafiken som
ligger i närheten till de
gröna kilarna i regionen.

• Kartlägg och
identifiera hållplatser
inom kommunen som
ligger högst 300–500
meter från ett
tillgängliggjort grönområde eller
naturreservat, liknande metodiken för
”gröna hållplatser”.
• Inled samarbete med
frivilligorganisationer för att inspirera
och informera om möjligheter till
rekreation och friluftsliv i kommunen
för olika fokusgrupper.
• Kartlägg naturområden som kan
tillgänglighetsanpassa utifrån
definierade fokusgrupper.  
• Skapa platser i bostadsnära natur
som möjliggör pedagogik och en
varierande läromiljö. Prioritera
områden nära förskolor och skolor.
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Åtgärdsförslag kunskapsuppbyggande

Uppföljning

För att arbetet med kommunens gröna
värden och infrastruktur ska kunna
implementeras i det dagliga arbetet
behöver kunskap finnas tillgänglig och
uppdateras vid behov.

För att Vaxholms stad ska nå en
långsiktigt hållbar utveckling
bör grön infrastruktur och
ekosystemtjänster utgöra centrala delar
i samhällsplaneringen. Grönplanen
är ett kunskapsunderlag och ska visa
riktningen för arbetet med gröna värden
och deras innebörd för kommunen nu och
i framtiden.

• Fortsätt ta fram underlag för
naturtyper i kommunen som ger en
bredare förståelse för den gröna
infrastrukturen.
• Använd aktuella kunskapsunderlag
och inventera utpekade skyddsvärda
naturområden för att kartlägga
skötsel och bevarandeutveckling.
• Ta fram underlag kring kommunens
kulturlandskap och historisk
markanvändning att använda vid
planering och bevarandeutveckling.
• Använd kommunens samverkan i
projektet Gröna kilar för att sprida
information till allmänheten och
hämta kunskap för fortsatt arbete
med kommunens gröna värden.

Uppdatering av planen genomförs år
2040. Uppföljning av åtgärder är lämpligt
att genomföra varje mandatperiod,
för att följa utvecklingen inom mål
och riktlinjer. Genomförda åtgärder
ska även lyftas årligen i kommunens
hållbarhetredovisning. Förslagsvis
genomförs detta i samband med första
uppföljningen 2023.
Utöver den regelbundna uppföljningen bör
det i samhörighet med berörda enheter
utredas om en specifik handlingsplan
behövs för att förtydliga grönplanens
plats i kommunen. Handlingsplanen bör
även innehålla en prioritetsordning för
åtgärdsförslagen, för att lättare kartlägga
genomförandet av åtgärder.
I bilaga 3 finns grönplanens mål och
riktlinjer kopplade till åtgärdsförslagen för
enklare uppföljning.
Bild: Vaxholms stad
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DEL 3

NULÄGESBESKRIVNING

förändrad markanvändning. Inte minst är
våtmarker viktiga att bevara eftersom de
kan stärka ekosystemtjänsterna och bidra
i arbetet med klimatanpassning som
kolsänkor och genom skyfallshantering.

BIOTOP Stockholm

Naturtyper och naturvärden
Naturen utgör en stor del av kommunens
identitet. Klippor längs kusten och
hällmarker med gamla tallskogar
samsas med jordbruksmark, ängsoch betesmarker samt skogar med
ädellöv, våtmarker och kulturhistoriska
lämningar. Som skärgårdens huvudstad
är kommunen rik på histora och
stadsnära natur där naturreservatet
Bogesundslandet utgör halva landytan
och möjliggör bland annat rekreation och
friluftsliv.
Öarna i Vaxholm skiljer sig både i storlek,
bebyggelse och tillgången till natur. Även
naturen i sig kan se annorlunda ut, där
vissa öar har större variation än andra.
Arbetet med kommunens gröna värden
och spridningssamband innebär att fler
naturtyper behöver inventeras, som
gräsmarker för pollinerare och ängsoch betesmarker. En annan naturtyp att
beakta är de våtmarker som kommunen
fortfarande har kvar eftersom naturtypen
historiskt har minskat i och med

Kommunens naturtyper har definierats
genom metodiken i projekt BIOTOP
Stockholm.8 Den grundläggande
databasen över naturtyperna ges i
steg 1 där områden är indelade i olika
huvudklasser med kategoriserade
naturtyper (tabell 2). I steg 2 görs en
flygbildstolkning för att säkerställa
rätt naturtyp, vilket gjordes i analysen
av kommunens ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog. Steg 2 innehåller
också fler klassificeringar av naturtyper,
som till exempel skogsmark. I analysen
flygbildtolkades endast östra delen av
Bogesundslandet och därför presenteras
inte alla ytor inom skogsmark i
förhållande till naturreservatets faktiska
områden (figur 1).
Kommande inventeringar i kommunen
ska följa BIOTOP Stockholms metod.
Förklaring av huvudnaturtyperna hittas i
tabell 1.
8 Stockholms länsregionala biotopdatabas, ett

projekt för samskapande och ömsesidigt lärande
för en hållbar planering. Metodiken i projektet
användes i analysen av ädellövskog och äldre
hällmarkstallskog.
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Med undantag för vatten så är trädklädd
mark den dominerande naturtypen
i kommunen följt av de urbana
naturtyperna (figur 1). Kommunens
naturtyper består främst av olika
kombinationer av löv- och barrskogar.
Inom skogsmarken är talldominerad
skog på berg i dagen den dominerande
naturtypen. Detta återfinns även
inom kategorin trädklädd mark, där
barrblandad skog på berg i dagen utgör
en stor del av naturtypen tillsammans
med lövblandad skog på berg i dagen.
Även inom urban grönstruktur utgör träd
en stor del av markområdena (främst
lövträd) tillsammans med öppen mark
av gräskaraktär. Inom den urbana
grönstrukturen blir det också tydligt att
den lummiga karaktären, tillsammans
med naturtomtskaraktär, utgör en stor
del av kommunens gröna infrastruktur.
Komplett tabell över kommunens
huvudnaturtyper och deras indelade
kategorier hittas i bilaga 4.

Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering (NVI) på
förstudienivå enligt Svenska institutet
för standarder (SIS) har påbörjats för
att lyfta naturvärden i anslutning till
fokusområden inom kommuens arbete
med ÖP 2040 (karta 1).
17

Tabell 1. Definitioner av huvudnaturtyper enligt projektet BIOTOP Stockholm. Varje huvudnaturtyp kan delas in ytterligare inom projektet enligt steg 2.

URBAN GRÅSTRUKTUR

Icke-vegetation med mänskligt ursprung, det vill säga ytor med avlägsnad vegetation. I denna klass ingår
all urban gråstruktur inklusive vägar och byggnader.

URBAN GRÖNSTRUKTUR

I huvudsak vegetationsklädd mark i eller i anslutning till urban miljö.

ODLINGSMARK

All odlingsmark inklusive åkermark och kultiverad betesmark (på tidigare åkermark).

ÖPPEN MARK

Öppen mark är all mark som inte är något av de övriga huvudklasserna.

BUSKMARK

Buskmark med >50 % busktäckning.

TRÄDKLÄDD MARK

Trädklädd mark är all mark som är trädtäckt, oavsett terrestert eller semiakvatiskt markslag.
Huvudklassen inkluderar även alla trädfria ytor som sammanfaller med fastighetskartans skogsmark
(främst hygge/plantskog och hällmarkstallskog samt trädklädda myrar med låga träd).

TRÄDKLÄDD HÄVDPRÄGLAD MARK

Trädklädd mark med pågående hävd eller spår av hävd (bete/slåtter).

SKOGSMARK

Trädklädd mark med pågående skogsbruk eller spår av skogsbruk, samt annan form av markanvändning
eller inga spår av markanvändning. Parker, skogsdungar inom bebyggelse samt markanvändning som rekreation förs till huvudklass Urban grönstruktur.

VATTEN

Vatten tas från fastighetskartan.

Tabell 2. Tabellen visar kommunens huvudnaturtyper per kvadratkilometer. Hävdpräglad mark har bara sex områden vilka är för små att ge utslag. Endast östra
delen av Bogesundslandet är inkluderat av naturreservatet inom skogsmark.

Huvudnaturtyper
Buskmark
Hävdpräglad mark
Odlingsmark
Skogsmark
Trädklädd mark
Urban gråstruktur
Urban grönstruktur
Vatten
Öppen mark
18

Areal (km2)

Antal markområden

1
0
3,2
4,3
32,1
2,1
13,9
49,2
2,1

349
6
219
703
6190
477
2716
642
558
534

Marktyper andel (km²) enligt BIOTOP Stockholm
Buskmark
Hävdpräglad mark
Odlingsmark
Skogsmark
Trädklädd mark
Urban gråstruktur
Urban grönstruktur
Vatten
Öppen mark

Figur 1. Cirkeldiagrammet visar uppdelningen av huvudnaturtyper i Vaxholm enligt BIOTOP Stockholm.
Hävdpräglad mark har endast sex områden och syns därför inte i diagrammet. Skogsmark har en låg andel
i relation till faktisk yta då endast östra Bogesundslandet flygbildtolkades.

Bild: Vaxholms stad
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Inventeringen har främst använt digitalt
underlag med kartor och tidigare
inventeringar i kommunen.

Förstudie av naturvärdesinventering

Områden i eller kring kommunens
våtmarker på Resarö har pekats ut med
högt eller högsta naturvärde. Hänsyn
ska därför visas vid möjlig bebyggelse
och inventeringar behövs för att definiera
deras naturvärde. Kommunen behöver
främja positiv utveckling av våtmarker
då de bidrar med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Vissa områden inom inventeringen
berör ängs- och betesmarker samt
jordbruksmark med varierande
natur- och kulturvärden (karta 2-3).
Då naturtyperna bidrar till biologisk
mångfald i landskapet och den gröna
infrastrukturen behöver de främjas och
stärkas.
Flera av områdena inom inventeringen
stämmer överens med områden utpekade
för att ha höga naturvärden (karta 8). Att
visa var naturvärden finns i anslutning till
möjlig bebyggelseutveckling underlättar
arbetet med att bevara och stärka
värdena. En mer detaljerad karta över
naturvärden hittas i bilaga 5.
Karta 1. Kartan visar det påbörjade arbetet med en naturvärdesinventering på förstudienivå enligt SIS.
Okategoriserad innebär att naturvärderna är för låga att värdera.
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Ängs- och betesmarker

Karta 2. Kommunens äng och betesmarker enligt inventeringen TUVA utförd av Jordbruksverket. Kategorin Ej aktuell innebär att naturvärdestatusen i området är
så svag att det inte kan återfå en god kvalitet med rimliga insatser.
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Jordbruks- och åkermark

Karta 3. Kartan visar kommunens aktuella jordbruksblock och de åkermarker som graderades år 1976. Jordbruksblock innebär att det sker ett aktivt jordbruk som
är stödberättigad jordbruksmark enligt EU:s definitioner.
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Ekologiska spridningssamband
För att se var naturvärden, gröna
samband och barriärer finns på
och mellan öarna i kommunen
behövs en övergripande insyn samt
detaljerad kunskap. Som en början
har en spridningsanalys genomförts
för två av kommunens naturtyper:
ädellövskog samt äldre tallskog
(specifikt hällmarkstallskog), vilka
är ansvarsmiljöer inom kommunen.
Spridningsanalysen som är utförd
av Sweco finns som ett separat
dokument hos kommunen. Liknande
spridningsanalyser ska genomföras
för kommunens andra naturtyper och
komplettera grönplanen. Hela rapporten
om kommunens spridningssamband finns
som separat dokument.

bebyggelse och brist på önskad naturtyp.
I och med barriärer kan svaga samband
uppstå mellan olika naturområden.
Ett svagt samband är extra viktigt
att ta hänsyn till vid till exempel
bebyggelseutveckling, eftersom
sambandet mellan naturområdena

redan är hotat och kan försvinna
helt om inte hänsyn tas. Det tidigare
sammanhängande landskapet av natur
har blivit allt mer fragmenterat, där
uppdelningen genom bebyggelse och
anläggandet av monotont odlingslandskap
gör att naturtyper försvinner och allt fler
svaga samband uppstår.

I spridningsanalysen användes tre olika
scenarier i förhållande till maximalt
spridningsavstånd (1000 m, 1500 m eller
2000 m) mellan utpekade värdekärnor.
Kartor av analysen för ädellövskog hittas
i bilaga 6 och äldre hällmarkstallskog
hittas i bilaga 7.
Som innerskärgårdskommun kan
vattnet utgöra en naturlig barriär
mellan öarna beroende på arters
spridningsmöjligheter. Utöver vattnet
finns även barriärer på öarna, där de
uttrycks i form av till exempel vägar,

Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket

Bilden visar ett landskap där de gröna spridningssambanden är väl förankrade med varandra och
anpassad bebyggelse.
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För att motverka fragmentering i
region Stockholm har tio gröna stråk
definierats som Gröna kilar (karta
4). Dessa stråk är mycket viktiga
för Stockholms län i förhållande till
ekologiska och sociala aspekter eftersom
de stora grönområdena ger möjlighet
för människor att uppleva rekreation
och friluftsliv, samtidigt som de utgör
spridningsvägar för djur och växter.

Stockholms gröna kilar

Vaxholms stad är en del av
kommunsamverkan inom Rösjökilen
samt Angarnkilen och Bogesundskilen.
Berörda kommuner arbetar tillsammans
med ideella organisationer, länsstyrelsen,
Region Stockholm, andra myndigheter
samt universitet och högskolor för att
utveckla kilarnas värden gällande naturoch kulturmiljövård samt friluftsliv.
De uppsatta målen inom samverkan ska
tydliggöra det fortsatta arbetet och det
värde som kilarna utgör:
Kilarna bidrar till en god livsmiljö för
alla invånare och en hög biologisk
mångfald.
Kilarna är välkända och välbesökta av
boende, besökare och verksamma.
En permanent samverkan har
etablerats där erfarenhets- och
kunskapsutbyte är centralt.
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Karta 4. En överblick av Stockholms gröna kilar. Vaxholm är markerat med en orange ellips och det är Bogesund
som utgör kommunens del i kilarna.
Pilarna är varianter av svaga samband: klass 1 är svaga samband som är kritiska för att hålla samman kilarna,
klass 2 är främst viktiga svaga samband mellan de olika kilarna medan klass 3 är övriga svaga samband inom
eller mellan kilarna. Kartunderlaget är hämtat från Stockholms länsstyrelse.
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Ädellövskogsnätverket
Bland ädellövträd (till exempel ek, bok,
ask) som får uppnå hög ålder hittas
ofta höga naturvärden i förhållande till
insekter, svampar, fåglar och emellanåt
även fladdermöss. Gamla träd som får stå
solitärt och orörda producerar flera olika
habitattillstånd beroende på fokusart.
Eken är det trädslag som kan hysa den
största mångfalden av arter och utgör
en livsviktig del för många rödlistade
vedinsekter som behöver grovt fårad
bark, döda delar och grenar av ekens
stam och mulm.
För arter som trivs i gamla ädellövträd
handlar det också om solexponering,
fuktighet och ålder på trädet. Det innebär
att variationen hos träden blir viktig att
behålla för att bevara mångfalden av
arter knutna till gamla ädellövträd. En
ljus ädellövskog med luckor i växtligheten
har även sociala och kulturella värden
i förhållande till rekreation och
kulturvärden.
Naturvärden och samband av ädellövskog
Kommunen har en tydlig uppdelning
av ädellövskogens värdekärnor (karta
5) där majoriteten finns på Bogesund.
Spridningssambanden utgår från västra
delen av Bogesundslandet (bilaga 6,
karta 1). De viktiga spridningssambanden

kommer från en grupp av värdekärnor
på Bogesundslandet vilket innebär att
kommunen behöver se värdekärnorna
som en helhet, så att spridningen tillåts
fortsätta för att behålla nätverken (bilaga
6, karta 2).
De svaga sambanden är mer utspridda
och rör sig naturligt längre ifrån
Bogesund. Habitatnätverken på Vaxön
har ett svagt samband (bilaga 6,
karta 3) och trots att Resarö har ett
större, gemensamt samband är det
inte tillräckligt starkt mellan Överby
och Storäng (bilaga 6, karta 4). Det
beror på att områden med ädellövskog
saknas mellan södra och norra delen av
sambandet.

På norra Bogesund finns bland annat tre
nyckelbiotoper mellan Ladvik och Gåsvik
som utgörs av lövlundar med mycket hög
andel gamla ekar. På Skarpö, östra Kullö
och vid Engarn hittas områden i form
av skyddsvärda trädmiljöer. Bogesund,
Kullö och en del av Engarn ingår också i
Stockholm läns utpekade värdetrakter för
ädellövskog (karta 8).

Habitatnätverken på Rindö och Skarpö
saknar samband och förblir isolerade i
sina ädellövsmiljöer (bilaga 6, karta 5-7)
medan Tynningö har ett svagt samband
mot Bogesund först vid maximala
spridningsavståndet 2000 meter (bilaga 6,
karta 7).
Konnektiviteten inom de flesta
spridningskorridorerna är så låg på
flera öar att spridningen blir känsligare
för störningar. Det kan innebära att
spridningssambanden riskerar att gå
förlorade om inte hänsyn visas i närheten
av värdekärnor vid bebyggelseutveckling
och ändrad markanvändning.
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Karta 5. Kartan visar kommunens värdekärnor av ädellövskog, där störst antal finns inom naturreservatet Bogesundslandet.
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Äldre hällmarkstallskogsnätverket
Tall som naturtyp är en av de artrikaste
när det kommer till skalbaggar, över 400
olika arter lever på tall och mer än 90%
av dessa behöver död tall. Även flertalet
fågelarter lever i barrskog som har stor
andel tall.
Det är främst solexponerade, gamla tallar
med inslag av död ved som har minskat
i Sveriges skogslandskap. Det beror
bland annat på att naturliga störningar,
så som bränder, minskat kraftigt. Även
igenväxning av öppna tallmiljöer bidrar till
att de äldre tallarna inte är lika frekventa,
vilket i sin tur påverkar flera arter och
den biologiska mångfalden.
Då Vaxholm innehar mycket äldre
tallskog finns goda förutsättningar att
förvalta dessa miljöer inför framtiden så
att naturtypen och tillhörande biologiska
mångfald bevaras.
Naturvärden och samband av äldre
hällmarkstallskog
Habitatnätverket av äldre
hällmarkstallskog har flera stora
värdekärnor som sprider sig över
kommunen (karta 6). Bogesund
har den tätaste förekomsten av
värdekärnor och de viktiga sambanden
går utanför kommunen jämfört med
ädellövsnätverket (bilaga 7, karta 1).

Vid 1000 meter spridningsavstånd är
habitatnätverken täckande över de flesta
öar men fortfarande isolerade (bilaga 7,
karta 2). Vattnet verkar däremot inte vara
en barriär för spridningsbenägna arter
eftersom bra spridning sker redan vid
1500 meter inom habitatnätverken (bilaga
7, karta 3-4). Trots det är sambanden mot
Österåker/Bogesundslandet och Värmdö
viktiga att bevara då habitatnätverken
inom kommunen är tydligt uppdelade i
öst och väst utan någon spridning mellan
(bilaga 7, karta 5-6).
En stor del av Vaxholms äldre
tallskog ingår i spridningskorridoren
för barrskog inom Stockholms län.
Flera av kommunens utpekade
värdekärnor för äldre tallskog utgör
de 5 eller 30% viktigaste områdena för
barrskogsspridning (karta 7). Bogesund
utgör grunden i spridningskorridoren
inom kommunen men även flera områden
på Resarö, Rindö, Vaxön och Tynningö
ingår i stor del av spridningen.

I Bogesundslandets naturreservat
finns ett Natura 2000-område som
utgörs av hällmarkstall, våtmark och
Dammsta kärret. Naturreservatet har
även flera nyckelbiotoper som utgörs av
hällmarkstallskog och naturbarrskog
med stor andel äldre tall (karta 8).
Enligt en inventering över Rindö smedja
finns det uppemot 200 år gamla tallar i
området, bland annat på hällmark. Även
Rindö hamn har tallar närmare 100 år
som utgör naturvärden. Dessa träd är inte
skyddade och kommunen har inte många
områden som är specifikt skyddade för
äldre tallskog.

I Killingeskogen finns en nyckelbiotop
med hög andel gamla tallar, inklusive
lågor. Även södra Tynningö har
en nyckelbiotop som utgörs av en
naturbarrskog på hällmark med majoritet
äldre tallar (karta 8).

543

27

Karta 6. Kartan visar kommunens värdekärnor av äldre hällmarkstallskog, där störst antal finns inom naturreservatet Bogesundslandet.
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Spridning av barrskog i Stockholms län

Karta 7. Kartan visar spridningen av livsmiljöer för barrskog inom Stockholms län med fokus på kommunen. Det är tydligt att Bogesund utgör huvudområdet för
spridningen in i kommunen.
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Utpekade områden med höga naturvärden

Karta 8. Utpekade områden i kommunen som har höga naturvärden. Inga områden är officiellt skyddade. Sumpskogarna identifieras som våtmark och
spridningstrakt för ädellöv pekar ut sambandet där värdefulla, äldre ekar hittas enligt Stockholm länsstyrelse analys. Dataunderlaget har i övrigt hämtats från
Stockholm länsstyrelse och Skogsstyrelsen. En mer detaljerad indelning av naturtyper inom de olika kategorierna hittas i bilaga 5.
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Ekosystemtjänster i Vaxholm
För Vaxholm har en övergripande
ekosystemtjänstanalys påbörjats för
att kartlägga vilka ekosystemtjänster
kommunen har och var de finns.
Analysen bygger på en översiktlig
kartering av ekosystemtjänster och utgör
ett viktigt underlag i framtagandet av en
grönplan. Syftet med analysen är att ta
fram ett underlag som kan användas i
fysisk planering.

Karteringen av ekosystemtjänster
omfattar hela kommunen, inklusive
vattenmiljöerna, och kommer sedan
ligga till grund för analyser med hjälp av
goegrafiska informationssystem (GIS).
Omfattningen på karteringen medför
att bedömningarna är av övergripande
karaktär och att generaliseringar har
använts. Motstående intressen har inte
vägts in i bedömningen.
Underlaget ska ge en första indikation
på vilka ekosystemtjänster som
förekommer på olika platser samt var
ekosystemtjänsterna behöver förstärkas.

Underlaget är lämpligt att nyttja tidigt
i planprocessen, vid lovprövning samt
i drift och förvaltning av mark. Det kan
exempelvis användas vid startmöten,
inledande diskussioner och inför beslut
om planbesked.
Resultatet ska inte sammanställas
och vägas samman i en karta utan är
uppdelat efter typ av ekosystemtjänst för
att bättre synliggöra vilken typ av tjänst
som behöver stärkas i olika delar av
kommunen.
Underlaget är fortfarande under
framtagande men karta 9 är ett exempel
på var reglerande ekosystemtjänster
finns på Vaxön.

Illustration: c/o City
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Reglerande ekosystemtjänster på Vaxön

Karta 9. Kartan visar de reglerande ekosystemtjänsterna (luft- och vattenrening, vattenreglering, pollinering och kolbindning) på Vaxön. Antalet ekosystemtjänster
per område visas enligt olika färgerna.
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Bostadnära parker och
grönområden
Den gröna infrastrukturen i Vaxholms
stad utgörs bland annat av lummiga och
grönskande trädgårdar, ett viktigt naturoch kulturarv. Trädgårdarna hittas över
hela kommunen men blir kanske tydligast
på centrala Vaxön där bebyggelsen ligger
tät.
En annan del av kommunens gröna
infrastruktur är de bostadsnära parkerna,
som endast finns på Vaxön. Vissa av
de större öarna som Resarö, Skarpö,
Rindö och Tynningö har bostadsnära
grönområden men inga bostadsnära
parker.
Kommunens bostadsnära parker är
relativt små och av samma karaktär.
Majoriteten saknar utvecklingsinriktning
och utgörs främst av öppna grönytor.
Flera av parkerna kan kopplas till
historiska inrättningar och har ett
kulturvärde i sig. Det har resulterat
i att till exempel Officersparken och
Johannesbergsparken har flera
värdefulla, äldre träd vilket också ger
naturvärden.
Bostadsnära grönområden kan ha
en god grund gällande natur- och
upplevelsevärden i och med variation
men kan samtidigt vara otillgängliga i

Bostadsnära park: ett anlagt område
inom eller nära bebyggelse med behov
av skötsel.
Bostadsnära grönområde: område av
mer naturlig, friväxande karaktär inom
eller nära bebyggelse som kan innehålla
stigar men har inte samma behov av
skötsel som park.
Enligt plan- och bygglagens definition
av park ska området helt eller delvis
utgöras av anlagda ytor.

allmänhet. Majoriteten av kommunens
bostadsnära grönområdena är svåra
att nå i förhållande till att det inte finns
anlagda stigar och information. Undantag
hittas i Blynäshagen, strandpromenaden
utmed södra Vaxön samt på östra Rindö
där det finns stigar i skogspartiet norr om
Oskar-Fredriksborgsvägen.

Friluftsliv och rekreation
I en skärgårdskommun som Vaxholms
stad är närheten till naturen en
självklarhet men det betyder inte att
naturen alltid är tillgänglig. När det
kommer till rekreation och friluftsliv finns
det en skillnad i mening och utövande.
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Rekreation är ofta kopplat till ett lugn och
något som kan upplevas i till exempel
en trädgård, kvarterets park eller på
strandpromenaden. Friluftsliv är oftare en
aktivitet som innebär fysisk ansträngning,
låg som hög, i mer distinkt uttalad natur
och ofta längre ifrån bebyggelse. Dock är
båda sorternas upplevelse lika viktiga att
värna om och tillgängliggöra.
Kommunen har två naturreservat:
Bogesundslandet och Kullöns
naturreservat. På Bogesundslandet
finns också Natura 2000-området
Dammstakärret och två vikar som är
föreslagna att bli en del av Natura
2000-nätverket: Eke fjärd och Nibbleviken
(karta 10). Skötseln av Bogesundslandet
utförs av Statens Fastighetsverk (SFV)
och marken ägs av staten, vilket gör
att kommunen är begränsad avseende
åtgärder men samverkar med SFV för att
fortsätta bevarandearbetet.
Möjligheter till friluftsliv finns på
Bogesundslandet som har flera
vandringsleder i varierad natur,
utmed kust och genom skog. Kullöns
naturreservat är desto mindre men har
en stig inom området. Utöver detta finns
vandringsleder i Killingeskogen och östra
skogen på Rindö, runt Eriksö och på
södra Tynningö i det sammanhängande
skogspartiet kring våtmarkerna.
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Naturreservat och Natura 2000-områden

Karta 10. Kartan visar kommunens naturreservat Bogesundslandet, som också är riksintresse för friluftslivet, Kullöns naturreservat och Natura 2000-området
Dammstakärret. Även två områden förslagna för att bli Natura 2000-område är markerade, Nibbleviken (övre) och Eke fjärd (nedre).
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Kulturvärden ingår också i friluftslivet
och är en stor del av Vaxholm. På
Bogesundslandet finns efterlämningar
från bronsålder och ett jordbruk som
pågått sedan 1700-talet med fem bruk
fortfarande aktiva idag. Fler åkrar har
anlagts på tidigare ängsmark och bete

sker inte i samma utsträckning i skogen
som tidigare men kulturhistoriska
värden bevaras idag genom skötsel.
Även Tynningö har kulturvärden
kopplade till odlingslandskapet vilket
ger upplevelsevärden utmed öns
vandringsleder.

Den militära historien är en stor del av
Vaxholms kulturarv och kan upplevas runt
om i kommunen. Det finns platser som till
exempel Kastellet i sundet mellan Vaxön
och Rindö, Oskar-Fredriksborg fästning
eller Rindö redutt men även mer avsides
batterier i skogarna på Rindö (karta 11).

Utpekade kulturvärden

Karta 11. Kartan visar kommunens utpekade kulturvärden. Underlaget har hämtats från Riksantikvarieämbetet. Kulturlämningar av objekt kan vara fornlämningar,
runristningar eller gårdstomter. Kulturlämningar av område innebär till exempel gravfält, fästning eller begravningsplats.
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Barriärer och tillgänglighet

naturvärden eller djur påverkas negativt.

Barriärer inom friluftslivet utgörs
av omgivningar som försvårar eller
omöjliggör för människor att ta sig
till gröna områden. Barriärerna kan
vara bilvägar, bebyggelse, ett tätt
odlingslandskap eller vattenområden.
Vatten ses ofta som en barriär för
det landbundna friluftslivet då längre
sträckor över vatten kan vara svårt att ta
sig över och bryter upp sammanhängande
grönområden.

Det kan till exempel handla om att
ha god anslutning av kollektivtrafik,
parkeringsmöjligheter, information
om området och bra underhållning.
En förutsättning är att ha god
kommunikation med markägare gällande
avtal och överenskommelser eftersom
högre tillgänglighet ofta innebär högre
slitage genom mer trafik och besöksantal,
vilket kan kräva mer underhåll.

Barriärer kan vara fysiska som
bristfälliga vandringsleder eller
otillräcklig skyltning, men även mentala
som till exempel bristande kunskap om
friluftslivet. Förutsättningarna kan också
se olika ut i förhållande till kulturell
bakgrund där en ovana att vistas i naturen
kan utgöra en barriär.
I och med ett utökat friluftsliv kan det
också uppkomma intressemotsättningar
mellan berörda parter vilket behöver
bemötas med respekt. Att tillgängliggöra
natur och skog är en viktig del för
människors hälsa och behöver ha högre
inkludering i kommunen. Tillgängligheten
behöver uppmärksammas så fler grupper
får möjligheten att utöva friluftsliv efter
egna förutsättningar. Det är bland annat
viktigt att skapa miljöer där personer med
funktionsvariationer kan röra sig, utan att
36

Flera av Vaxholms grönområden hittas
i anslutning till eller bland bebyggelse
och infrastruktur. Väg 274 går igenom
kommunen och utgör en barriär för
friluftsliv och rekreation på flera platser.
Den största andelen odlingsmark
återfinns i naturreservatet
Bogesundslandet och utgör där en del
av upplevelsen. Odlingsmarken ligger i
anslutning till flera av naturreservatets
vandringsleder men utgör inte
direkta barriärer för utövandet av
rekreation och friluftsliv. I kommunens
andra naturreservat på Kullö hittas
odlingsmark som också utgör en del av
upplevelsevärdet, där bete sker under
sommarhalvåret. Övriga odlingsmarker
i kommunen är utspridda, där flera
angränsar till gröna områden som
möjligen utnyttjas för rekreation.
Bild: Vaxholms stad
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DEL 4

UTGÅNGSPUNKTER &
BEGREPP
Centrala begrepp
Närheten till natur och gröna områden
i städer varierar men är bevisat viktig
för en god livsmiljö, ökad folkhälsa och
spelar en stor roll för ett långsiktigt
hållbart samhälle. För att beskriva och
vårda en stad ur ett grönt perspektiv finns
det flera viktiga begrepp och funktioner
att ha kunskap om som kan underlätta
processen.

förvaltas på ett sätt så att biologisk
mångfald bevaras och för samhället
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela
landskapet”.
Skillnaden mellan de båda begreppen
är att grön infrastruktur beskriver det
naturliga nätverket i landskapet, inklusive
ekosystemtjänster och ekologiska
processer medan grönstruktur beskriver
grönområdens funktioner inom fysisk
planering.

Utöver grön infrastruktur på land
finns även samband i haven, så kallad
marin infragrönstruktur. Begreppet
innebär detsamma som på land och
visar hur kopplingen ser ut mellan
arter, den biologiska mångfalden,
ekosystemfunktioner samt hur
ekosystemtjänster produceras. Haven har
lika rik och varierande miljö som det vi
ser på land men kunskapen är däremot
mer bristfällig om hur den marina
naturen fungerar.

Grönstruktur och grön infrastruktur
Två begrepp som frekvent används är
grönstruktur och grön infrastruktur.
Definitionen av grönstruktur enligt
Boverket är att ”grönstruktur i städer och
tätorter är, liksom bebyggelsestruktur
och trafikstruktur, en överordnad struktur
som består av ett nätverk av små och
stora gröna områden av olika karaktär
och funktion”.
Grön infrastruktur definieras av
Naturvårdsverket (2020) som ”ekologiskt
funktionella nätverk av livsmiljöer och
strukturer, naturområden samt anlagda
element som utformas, brukas och

Illustration: Kjell Ström/Naturvårdsverket.

Bilden visar hur ett nätverk av skog kan se ut och utgöra grön infrastruktur i landskapet.
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Landskapsbild
För att få en helhet av arbetet med gröna
värden och var åtgärder ska genomföras
krävs det ofta en landskapsbild.
Enligt Trafikverket är definitionen att
”landskapsbilden utgör den visuella och
emotionella upplevelsen av landskapet
med dess beståndsdelar, uppbyggnad,
struktur och topografi. Landskapsbilden
har växt fram och påverkats av historiska
händelser, människans användande och
naturens förutsättningar”.

naturvärdena ofta är kända och det finns
kunskap om hur de på bästa sätt ska
bemötas.

Grön konnektivitet

Landskapsbilden är viktig att beakta då
den ger möjlighet till enhetliga intryck
och känslan av sammanhang när man rör
sig i stad och natur.

Grön konnektivitet utgår från arters
möjlighet att sprida sig mellan habitat i
landskapet. Olika arter har varierande
möjlighet att förflytta sig i förhållande
till distanser för olika miljöer. Det beror
i sin tur på spridningsmöjligheter utifrån
barriärer och avstånd. Konnektiviteten
beror på strukturen i landskapet och hur
god möjlighet de gröna områdena kan
vara sammankopplade, antingen via aktiv
eller passiv förflyttning av arterna som
nyttjar området.

Biotoper

Biologisk mångfald

Biotoper är områden i naturen
som har en naturlig gräns för sin
artsammansättning beroende på fysiska
och kemiska egenskaper. Dessa områden
kan ha mycket höga värden genom hög
mångfald av arter eller att de är unika i
landskapet. Vissa biotoper, som alléer
och stenmurar i jordbruksmark, har ett
allmänt nationellt skydd medan andra
biotoper kan skyddas på kommunal nivå
för extra hänsyn.

Innebörden av biologisk mångfald är
variationen av arter som finns på denna
jord, både på land som i sjöar och hav. Det
handlar om mångfald inom och mellan
arter men även bland våra ekosystem.
Denna mångfald är grunden till det liv
som finns idag, där ekosystemtjänsterna
som människan förlitar sig på behöver
den biologiska mångfalden i sin helhet för
att kunna existera och fungera.

Att definiera biotoper ger möjligheter
till bättre skötsel och beaktande vid
utveckling i naturområden eftersom
38
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Ekosystemtjänster
Jordens olika ekosystem är
förutsättningarna för de resurser vi
människor idag nyttjar. I och med en
ökad belastning på naturen har vikten av
dessa ekosystem och dess tjänster blivit
allt viktigare att förstå och förvalta. Om
ekosystemtjänsterna gradvis försvagas
kommer den långsiktigt hållbara
samhällsutvecklingen att försvåras.
Ekosystemtjänster i staden ger många
funktioner som förbättrar och förhöjer
livet för människor. Multifunktionella ytor
kan till exempel hantera dagvatten vid
skyfall samtidigt som ytan är ett grönt
uterum för rekreation eller lek på soliga
dagar. Träd och växter bidrar bland annat
till luftrening men också till känslan av
lugn och minskar buller från omgivande
trafik.
Olika marktyper har varierande möjlighet
att binda koldioxid och agera kolsänkor.
I Sverige utgör skog och våtmark de
viktigaste kolsänkorna men kolinlagring
sker även i hav och sjöars bottensediment
samt träd bland bebyggelse. En
förutsättning för kolsänkor är att bevara
och sköta området där ekosystemtjänsten
sker, vilket även inkluderar marktyper
som som ängar eller odlingsmarker med
permanenta gräsvallar.

Luftföroreningar finns i hög utsträckning
i städer och en stor del kommer
från vägar och trafik. Även där kan
vegetation som buskar och träd förbättra
förhållandena eftersom de binder upp
och skingrar föroreningarna i luften.
Även buller kan minska mellan väg
och bebyggelse om vegetation tillåts
vara kvar alternativt planteras ut, vilket
ofta också utgör ett estetiskt inslag för
Försörjande ekosystemtjänster
Ekosystem som tillhandahåller
råvaror för att människan ska
kunna producera till exempel
bioenergi, dricksvatten och mat.

boende. Grön vegetation bidrar till många
funktioner och utgör en viktig del i flera
ekosystemtjänster.

luften och vattnet, dämpa buller och
skapa möjligheter till rekreation samt
pollinering.

Det som gör ekosystemtjänster så
viktiga är att flera av dem kan tillhöra  
ett och samma ekosystem, vilket ger
en multifunktionalitet. Varierande
grönområden i städer ger
ekosystemtjänster som kan rena

Då ekosystemtjänsterna ofta är beroende
av varandra ger en god planering
förutsättningen till fler tjänster, vilket i
sin tur gynnar staden och dess invånare i
nutid och framtid.

Reglerande ekosystemtjänster
Ekosystem som bidrar med
luft- och vattenrening samt
vattenreglering,
pollinering
och kolbindning.

Kulturella ekosystemtjänster
Ekosystem
som
ger
naturmiljöer vilka är lämpade
för rekreation, pedagogik och
friluftsliv.

Stödjande ekosystemtjänster
Ekosystemen
vilka
ger
förutsättningarna
för
övriga tjänster, bland annat
biogeokemiska kretslopp och
fotosyntesen.

Illustrationer: The New Division/Boverket
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Styrdokument
När det kommer till ekosystemtjänster
och biologisk mångfald finns det flera
mål att ta hänsyn till inom den gröna
samhällsutvecklingen, globalt som lokalt.

Internationell styrning
Globala målen 2030
De 17 internationella globala målen
syftar till att år 2030 ha funnit lösningar
på några av vår tids största problem:
fattigdom, hunger och klimatkrisen.
Det är främst tre globala mål som
berör kommunens grönplan; hållbara
städer och samhällen, bekämpa
klimatförändringarna samt ekosystem
och biologisk mångfald.

MÅL 11. Hållbara städer och samhällen
Delmål 11.7 Skapa säkra och
inkluderande grönområden för alla.
I framtida bebyggelseutveckling
inom Vaxholms stad bör planeringen
ske utifrån ett ekologiskt så väl som
socioekonomiskt perspektiv. Hänsyn och
förståelse för vikten av ekosystemtjänster
behöver inkluderas från start. Det innebär
att förändringar kan behöva genomföras
på befintlig byggnation och infrastruktur.
För kommunen kan det uttryckas
genom framhävande och förnyelse av
gröna och blå värden, både i stads- och
landskapsbild. I en hållbar och jämlik
stad ska det finnas möjlighet att lätt ta sig
till ett naturområde oavsett var du bor,
hur du bor, hur din kropp ser ut eller hur
mycket pengar du har.

MÅL 13. Bekämpa klimatförändringarna
Delmål 13.1 Stärk motståndskraften
mot och anpassningsförmågan till
klimatrelaterade katastrofer.
I förhållande till klimatförändringarna
är Vaxholm i en känslig position utifrån
kommunens geografiska läge. Ett
förändrat klimat innebär förändrade
havsnivåer och ökad nederbörd,
något som redan idag märks av inom
landet. Genom att medvetet ta vara
på de gröna värdena och hantera
förändringarna minskar effekterna av
klimatförändringarna och skapar en
stabilare grund för att möta framtiden.
Ekosystem som våtmarker ger till
exempel förutsättningar för bättre
hantering av skyfall och dagvattenrening
på ett naturligt sätt samtidigt som de kan
agera kolsänkor. .

Illustrationer: Globala Målen
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Utvalda delmål visar hur bred frågan
gällande biologisk mångfald är och
hur en god grund påverkar flera olika
områden. Inte minst är det viktigt ur ett
samhällsperspektiv att se kopplingen
mellan ekonomi och hållbarhet:
människor behöver ge till naturen för att
kunna få tillbaka.

MÅL 15: Ekosystem och biologisk
mångfald
Delmål 15.1 Bevara, restaurera
och säkerställ hållbart nyttjande av
ekosystem på land och i sötvatten
Delmål 15.2 Främja hållbart skogsbruk,
stoppa avskogningen och återställ
utarmade skogar
Delmål 15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga livsmiljöer
Delmål 15.8 Förhindra invasiva
främmande arter i land- och
vattenekosystem
Delmål 15.9 Integrera ekosystem och
biologisk mångfald i nationell och lokal
förvaltning

På en nationell nivå finns Glokala
Sverige, ett samarbete för kommuner
och regioner att stärka arbetet med
de globala målen inom Agenda 2030.
Vaxholms stad har beslutat att arbeta
med de globala målen och integrera dem
i kommunens verksamhet.
Nyckeltal framtaget av Sveriges
kommuner och regioner (SKR) används
för att mäta utvecklingen. Genom att
använda dessa nyckeltal kan kommunen
se hur utvecklingen för respektive
mål fortgår och jämföra mot andra
kommuner.

Mål 15 är det som är tydligast kan
kopplas till Vaxholms stads grönplan,
nämligen bevarandet av livsviktiga
ekosystem och biologisk mångfald. Att
Vaxholms stad har riktlinjer för gröna
värden ger kommunens beslutsfattare
och tjänstepersoner möjligheten att
arbeta mot gemensamma mål och
förhindra förlusten av biologisk mångfald
och försvinnandet av ekosystemtjänster.
Det innebär bland annat att värna om
kommunens våtmarker, sjöar, ängar och
skogar.

Illustrationer: Globala Målen
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FN:s konvention om biologisk mångfald
(CBD)
En konvention vars syfte är att bevara den
biologiska mångfalden samtidigt som det
sker ett hållbart nyttjande och en rättvis
fördelning. Världens ekosystem ska ha en
god resiliens och vara motståndskraftiga,
så att ekosystemtjänsterna kan fortsätta.
EU:s strategi för biologisk mångfald 2030
EU-strategin lyfter vikten av att
bevara och skydda den biologiska
mångfalden i samhället eftersom den
utgör förutsättningen för liv. Strategin
bidrar med nyckelåtgärder som EU ska
samarbeta med för att uppnå resultat,
bland annat identifiering och utseende
av gröna korridorer och en så kallad
”förgröning” av städerna.
Strategin ska genomföra så att minst
30% mark och vatten (sjöar samt hav) blir
skyddade inom Europa och att 3 miljarder
träd ska planteras till 2030.
Europeiska landskapskonventionen
En konvention vars syfte är att förbättra
skydd, förvaltning och planering av
Europas landskap. Den ska möjliggöra
deltagande från allmänheten och
lokalsamhället om hur landskapen
förändras. Då landskap är en allmän
tillgång handlar det om ett delat ansvar
och att landskapet utgör en grund för
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människors hälsa, välbefinnande och
estetiska intryck i vardagen.
EU:s förordning om invasiva arter
Sedan 2015 finns en EU-förordning
om hur arbetet kring förebyggande,
hantering och spridning av invasiva arter
ska hanteras för att skydda miljön och
samhället mot skador och utbredning.
Syftet är att hindra invasiva arter från
att komma in i EU och bekämpa de som
redan etablerat sig.

Parkslide, bild: Pixabay

66 olika arter omfattas av förordningen
som förbjuder import, försäljning, odling,
uppfödning, transport, användning, byte,
utsläpp i naturen och fångenskap av
benämnda arter. Förteckningen över
inkluderade arter uppdateras löpande.
I Vaxholms stad pågår ett arbete med
invasiva arter, både mot etablerade
arter och i förebyggande syfte för att
hindra spridning. Parkslide (Reynoutria
japonica), jätteloka (Heracleum
mantegazzianum) och jättebalsamin
(Impatiens glandulifera) är tre invasiva
arter som idag redan återfinns i
kommunen. En handlingsplan för arbetet
med invasiva arter ska vägleda det
framtida arbetet och möjliggöra bättre
underlag för var arterna befinner sig i
kommunen.

Jätteloka, bild: André Karwath

Jättebalsamin, bild: Fritz Geller-Grmm
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Nationell styrning
Sveriges miljömål
Generationsmålet inom Sveriges miljömål
är:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser”.
Utöver generationsmålet består Sveriges
miljömål också av 16 miljökvalitetsmål
med tillhörande etappmål, vars syfte är
att kunna nå en hållbar framtid. Fem
miljökvalitetsmål kan kopplas direkt till
Vaxholms stads grönplan:
God bebyggd miljö
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
Levande skogar
Myllrande våtmarker

Illustration: Sveriges miljömål
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Sveriges friluftslivsmål
2012 fastställdes Sveriges friluftsmål
med syftet att utveckla och driva åtgärder
så förutsättningarna för friluftslivet blir
bättre. Målen ska tillsammans uppnå det
gemensamma syftet.

nutida och framtida generationer kan
leva i en hälsosam och god miljö. Den
sortens utveckling bygger i sin tur på
att människan kan förändra och bruka
naturen på ett sätt som samtidigt innebär
en ansvarsfull förvaltning.

• Tillgänglig natur för alla

Mark- och vattenområden som är
nationella intressen för grundläggande
samhällsintressen kan bli klassade som
riksintressen, till exempel friluftsliv,
naturvård eller rennäring.

• Starkt engagemang och samverkan
• Allemansrätten
• Tillgång till natur för friluftsliv
• Attraktiv tätortsnära natur
• Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
• Skyddade områden som resurs för
friluftslivet
• Ett rikt friluftsliv i skolan
• Friluftsliv för god folkhälsa
• God kunskap om friluftslivet
Miljöbalken
Miljöbalken (1998:808) har funnits
sedan 1999 och samlar Sveriges
lagstiftning inom miljöområdet. Syftet
med miljöbalken är att främja en
hållbar utveckling som innebär att
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I Vaxholms stad finns tre riksintressen:
Bogesundslandet (friluftsliv), Vaxöns
stadskärna tillsammans med
sekelskiftsbebyggelsen från 1800-1900
talet och det militärhistoriska arvet
längs inseglingsleden till Stockholm
(kulturmiljövård) samt farlederna in mot
Stockholm (kommunikation). Genom att
benämna områden som riksintressen kan
deras värden hävdas vid fysisk planering
och markanvändningsbeslut, vilket ska
ge företräde framför andra allmänna och
enskilda intressen.
Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) anger
bestämmelser om planläggning av
mark och vatten samt om byggande.
Bestämmelserna avser främja en jämlik
samhällsutveckling med goda sociala
levnadsförhållanden i hänsyn till den
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enskilda människans frihet samt ”ge en
hållbar livsmiljö för människor i dagens
samhälle och för kommande generation”
(1 kap. 1 §). Utöver miljöbalken reglerar
även plan- och bygglagen lagstiftningen
kring naturvård. I 2 kap. 3 § återges att
”planläggning enligt denna lag ska med
hänsyn till natur- och kulturvärden, miljöoch klimataspekter…”.
Kulturmiljömålen
De nationella kulturmiljömålen
godkändes 2013 och ska genom det
statliga kulturmiljöarbetet gynna:
• Ett hållbart samhålle med en
mångfald av kulturmilöjer som
bevaras, används och utvecklas.
• Människors delaktighet i
kulturmiljöarbetet och möjlighet att
förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
• Ett inkluderande samhälle med
kulturmiljön som gemensam källa till
kunskap, bildning och upplevelser.
• En helhetssyn på förvaltningen
av landskapet som innebär
att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.

Kulturmiljölagen
Grundläggande bestämmelser för
skydd av kulturarvets viktiga delar
regleras av kulturmiljölagen. Lagen
innehåller bestämmelser om skydd
för fornlämningar, fornfynd, värdefulla
byggnader, kyrkliga kulturminnen med
mera. Länsstyrelsen befattar beslut
om tillstånd och Riksantikvarieämbetet
har tillsyn över kulturmiljöarbetet i län
respektive land. Eftersom det saknas
direkt koppling mellan kulturmiljölagen
och miljöbalken eller plan- och bygglagen
så gäller beslut och bestämmelserna i
kulturmiljölagen oavsett andra planer
eller lagar.
Enligt kulturmiljölagen kan enskilda träd
och trädklädda marker skyddas, som
till exempel trädmiljöer på kyrkogårdar
och begravningsplatser. Avseende
byggnadsminnen kan det innebära skydd
för parker, alléer eller trädgårdar.
Nationella skogsprogrammet
2018 togs beslut om Sveriges första
skogsprogram. Programmet innehåller
fem fokusområden med tillhörande
mål som ska bidra till arbetet att uppnå
programmets vision: ”skogen, det gröna
guldet, ska bidra med jobb och hållbar
tillväxt i hela landet samt till utvecklingen
av en växande bioekonomi”.

Programmet innehåller en handlingsplan
som samlar konkreta åtgärder med
kommande insatser. Ett regionalt
perspektiv skapas genom initiativ på
regional nivå, vilket ska ge förutsättningar
för en strategisk samverkan och dialog
mellan olika intressenter.

Regional styrning
Regional utvecklingsplan för Stockholm
(RUFS) 2050
Planen uttrycker Stockholmregionens
samlade vilja och agerar som en grund
för länets samverkan, internt och
externt. För Vaxholms stad innebär
planen en inriktning att följa och stämma
av kommunens egna intressen, där
grönplanen ingår.
Inom Regional utvecklingsplan för
Stockholm (RUFS) beskrivs riktningen
för regionen och dess förhållningssätt
till bland annat gröna naturvärden.
Utvecklingsplanen gör det tydligt att
sammanhängande natur är viktigt för
både städer och människor samt att
gröna områden är viktiga att inkludera
och göra tillgängliga. För att visa
riktningen av den regionala utvecklingen
finns det flera ställningstaganden att
beakta.

gröna områden kan bidra med flera
ekosystemtjänster och samtidigt nyttjas
av en större mängd människor. Som en
del av Bogesundskilen har Vaxholms
stad ett ansvar att beakta sambandet
utanför kommunen och arbeta för att
det ska förstärkas. Grönplanen kommer
att visa var kommunens andra gröna
samband finns och hur de kan bevaras
och förstärkas i relation till framtida
bebyggelseutveckling.
I förhållande till bebyggelseutvecklingen
anger RUFS 2050 att även kvaliteten och
variationen hos de gröna områdena blir
allt viktigare eftersom de ska tillgodose
många behov: rekreation och upplevelser,
aktiviteter och möjlighet till rörelse för
god hälsa samt funktioner för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Genom grönplanen kan kommunen i
tidigt planeringsskede kartlägga behov
och möjligheter till en mer varierad
grönstruktur samt tillgänglighet. Ofta
finns det barriärer för både människor
och natur som behöver beaktas för
att möjliggöra bättre förutsättningar.
För människor kan en barriär vara
bristande knytpunkter för till exempel
kollektivtrafik, medan bilvägen i sig kan
vara en barriär för naturen.

Ställningstagandet att hålla ihop
grönstrukturen påvisar att större,
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Grönplanen kan också användas i
förhållande till det ökande behovet
av klimatanpassning. Genom att visa
var naturvärden i form av bland annat
biologisk mångfald finns kan kommunen
använda informationen till att bevara
tillgängliga ekosystemtjänster på plats
för en hållbar utveckling.
Grön infrastruktur – Regional
handlingsplan för Stockholms län
Handlingsplanen är inte ett juridiskt
dokument men ger riktning och mål för
länets arbete med grön infrastruktur,
bevarandet av biologiska mångfalden
samt vara ett verktyg för genomförandet
av RUFS 2050. Genom att förmedla
kunskap om ekosystemtjänster och deras
beroende av en fungerande grönstruktur
kan planeringsunderlag definieras utifrån
handlingsplanen.
Handlingsplanen innehåller flera
åtgärdsförslag för olika insatsområden:
våtmarker, odlingslandskap, skog
och trädklädda marker, stadsmiljö
och bebyggelse samt friluftsliv och
tillgång till natur. Flera av åtgärderna
inom insatsområdena pekar ut
ekosystemtjänster som en viktig del i
arbetet tillsammans med tidig planering
för att bevara grönområden och
naturvärden.
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Handlingsplanen beskriver även att
rätt åtgärder kräver rätt verktyg. Idag
sker aktivt skogsbruk i naturreservatet
Bogesundslandet men saknas i övriga
kommunen. Kunskap om kommunens
skogliga värdekärnor behöver därför
öka för att hänsyn ska kunna visas
vid bebyggelseutveckling. Gällande
stadslandskap lyfter handlingsplanen att
ekosystemtjänster och grön infrastruktur
behöver inkluderas i översiktsplanen,
så att perspektiven följer med till
förvaltningen.
Vaxholms stads grönplan utgör ett
underlag för en del av åtgärderna som
efterfrågas i den regionala
handlingsplanen i och med definieringen
av kommunens gröna värden, vad de
utgörs av och hur de hänger samman.
Detta möjliggör ett mer övergripande
arbete i och utanför kommunen.
Grönplanen möjliggör även att arbetet
kring och kunskapen om kommunens
gröna värden inkluderas i
förvaltningsarbetet.
Naturvårdsstrategi för särskilt
skyddsvärda ekar och ekmiljöer i
Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholm har i
samband med arbetet med grönstruktur
och skyddsvärda arter tagit fram en
naturvårdsstrategi för länets värdefulla
ekar och ekmiljöer. Strategin ska ge
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ett bättre tillstånd för ekar och deras
miljöer genom att bland annat ange
aktiva åtgärder och beskriva lämplig
uppföljning. Då ekmiljöerna utgör en
särskild ansvarsmiljö i Stockholms
län har värdetrakter kartlagts och nio
prioriterade värdetrakter har pekats ut,
där Bogesundslandet ingår.
För kommunen innebär strategin främst
att utpekade ekar på Bogesundslandet
behöver åtgärdas genom till exempel
friställning och stabilisering men även
ekar utanför skyddat område behöver ses
över för fortsatt bevarande. Åtgärderna
utanför skyddade områden behöver
genomföras i dialog med markägare och i
samarbete med Skogsstyrelsen.
Skogsstrategi för Stockholms län
I förhållande till det nationella
skogsprogrammet ska Stockholm
länsstyrelse under 2020–2022 arbeta
fram en regional inriktning för
skogen. Arbetet sker i samarbete med
Region Stockholm, LRF Mälardalen,
Naturskyddsföreningen Stockholms län,
Skogsstyrelsens distrikt StockholmGotland, Friluftsfrämjandet, Holmen skog
AB och Mellanskog.
Strategin ska ge vägledning för ofta
motstående förväntningar gällande hur
skogen nyttjas och vad det finns för behov
ur ett samhällsperspektiv.

Kommunal styrning
Inom kommunen finns det flera olika
strategier, riktlinjer och mål som
styr utvecklingen. Detta påverkar
grönplanen som kan kopplas samman
med både kommunens översiktsplan och
hållbarhetsstrategi.
Översiktsplan, Vaxholm 2040
Arbetet med översiktsplanen för
Vaxholm 2040 påbörjades 2018.
Utvecklingsinriktningen i översiktsplanen
nämner att sammanhängande
naturområden är viktiga att beakta ur
natur- och rekreationssynpunkt, speciellt
i förhållande till deras storlek och att
framtida bebyggelseutveckling inte får
påverka dessa områden negativt.

Utifrån perspektiv av funktion beskrivs
vissa områden som viktiga, främst för
friluftsliv men även natur. Till exempel
nämns våtmarker vilka kan ses som
multifunktionella, eftersom de är
livsmiljöer för olika arter djur och växter
men utför även rening och hushållning av
vatten.

Hållbarhetsstrategi Vaxholm stad 2021–
2030
Kommunen har ersatt tidigare
miljöprogram med en hållbarhetsstrategi
som utgår från målen i Agenda 2030.
Strategin visar och anger riktning
för kommunens arbete med att nå
hållbarhet.

Bogesundslandet nämns som en
mittpunkt för kommunens naturoch friluftsliv i översiktsplanen och
att nätverket av värdekärnor med
spridningssamband till andra öar är
viktigt att behålla. Översiktsplanen 2040
beskriver även utvecklingsinriktningen
gällande natur och friluftsliv per ö inom
kommunen och påvisar var viktiga
samband i naturområden finns på och
mellan öar.

Figur 2. Schematisk bild över grönplanens koppling till andra strategier och styrdokument i Vaxholms stad.
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Kommunala måldokument och
underlag
Situationen i Vaxholms stad avseende
underlag, skötsel och kunskap om
kommunens gröna värden skiljer sig
mellan öarna. Inom vissa områden har
detaljerade inventeringar genomförts
medan andra områden saknar
kunskapsunderlag överhuvudtaget.
Kommunen har sammanställt olika
program och planer för gröna värden
och infrastrukturer. Tidigare planer och
rapporter är miljöprogram för Vaxholm
2014–2020, grönplan för Vaxön, Kullön
och Tenöområdet i Vaxholms stad
(2006), parkprogram Vaxholm (2016),
spridningssamband Vaxön (2016) och
pollineringsplan 2018–2020.
Grönplan för Vaxön, Kullön och
Tenöområdet i Vaxholms stad (2006)
Grönplanen togs fram för kartläggning
och information om grönområden i
Vaxholms tätort och berör Vaxön, Kullön
och Tenö. Utifrån kunskapsunderlaget
utarbetades mål samt riktlinjer för
grönområdenas utveckling. Planen ska
ses som ett underlag för översikts- och
detaljplaner då avvägningar görs mot
andra intressen.
De gröna områdena inom planen delades
upp i natur- och parkmark (trädgårdar,
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skolgårdar och enskilda träd räknades
bort). Planen föreslog ur ett ekologiskt
värde att arbeta för en god biologisk
mångfald och att behålla kommunens
gröna stråk med en minsta bredd på
20 meter. Även rekreation berörs inom
avgränsat område och har bland annat
värderats utifrån avstånd, tillgänglighet,
area och trygghet.
Planen beskriver och analyserar
kulturmiljön på öarna med slutsatsen att
Vaxholm har mycket kulturhistoria att ta
hänsyn till och att de spår som finns från
svunna tider behöver bevaras.
Parkprogram Vaxholm (2016)
Programmet är framtaget för att beskriva
kommunens parker på Vaxön och ge
förslag på åtgärder med inriktning mot
utveckling, drift och skötsel. Det finns nio
parker av liknande karaktär på Vaxön där
majoriteten är mindre till ytan och saknar
tydligt tema.
Vaxöns parker är till största delen vad
som benämns som närpark. Närparken
ska kunna ge invånarna sociala värden
och samtidigt utgöra en betydelsefull del
av den gröna infrastrukturen. Ansatsen i
Vaxholms parkprogram var att växterna
till 50 % skulle vara insektspollinerande
med blomning under hela säsongen,
ett mål som blir kvar i fortsatt arbete
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med grönplanen. Parkprogrammets
mål att skapa attraktiva och kvalitativa
mötesplatser stämmer väl överens med
grönplanen.
Spridningssamband Vaxön (2016)
Ett dokument med syftet att lyfta
och implementera kunskapen om
landskapet och begrepp som grön
infrastruktur och spridningskorridorer
inom utvecklingsområden för
bebyggelse på Vaxön. Dokumentet
berör grön infrastruktur och ekologiska
spridningskorridorer, fragmentisering
av naturlandskapet och svaga
samband. Åtgärdsförslag ges på en
lokal nivå i förhållande till Vaxöns
bebyggelseutveckling.
Pollineringsplan 2018–2020
Syftet med pollingeringsplanen var
att visa tillvägagångssätt att gynna
pollinatörer i kommunens urbana
miljö och stödja den biologiska
mångfalden via pollinering och fokus
på grön infrastruktur inom Vaxholms
stadsutveckling. Planen skulle bistå med
att tillämpa och konkretisera arbetet på
ett direkt sätt med växtval, värdväxter
och insatser så som bon och skydd för
pollinatörer. Förslag på olika gynnsamma
platser, skötsel och växtval ges för att
enkelt kunna tillgodose informationen i
drift och skötsel.

Riktlinjer för skogsförvaltning 2020–2030
Vaxholms stad har tidigare saknat en
övergripande planering och förvaltning av
kommunens innehav av skog och enskilda
träd. Framtaget styrdokument ska
utgöra ett ställningstagande avseende
kommunens förvaltning av skogsmarken
och hantering av natur-, kultur- och
rekreativa värden.

Arbetet ska vara långsiktigt och utöver
riktlinjerna finns även en skogsbruksplan,
ett levande dokument anpassat efter
tekniska förvaltningens mål.
Vid detaljplanering av skogsmark ersätter
bestämmelserna inom detaljplanering
riktlinjerna i styrdokumentet om
skogsförvaltning.

Det innebär att detaljplanen ska redogöra
för hur mark- och vattenområden inom
planområdet får användas. Användningen
regleras genom planbestämmelserna,
som ska ha stöd i plan- och bygglagens
fjärde kapitel samt följa Boverkets
föreskrifter om detaljplaner.

Illustration: Tobias Flygar/Naturvårdsverket
Bilden visar olika delar av en skog som ger höga naturvärden, enskilda och tillsammans.
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BILAGOR
BILAGA 1. ORDLISTA
Brandljud
En sida av trädet, oftast tall, utsätts för
hög värme (som under en skogsbrand)
vilket resulterar i att barken faller av.
Tillväxten hos trädet avstannar och så
småningom dör trädet, om inte skapas en
övervallning (trädet läker såret med en
överväxt). Brandljud används som åtgärd
inom skogsvård eftersom skogsbränder
är sällsynta idag.
Ersättare (träd)
Yngre träd som ska ”ersätta” värdefulla
och skyddsvärda träd när de dött. Viktigt
för att bevara spridning av trädarten och
naturtypen.
Friluftsliv
Aktivitet eller fysisk rörelse i naturen,
oftast längre ifrån bostad och bebyggelse.
Kan vara allt från vandring i skog till
extremsport som mountainbike.
Resiliens
Kapaciteten hos ett system, oavsett
samhälle eller ekosystem, att hantera
förändringar och fortsätta utvecklas.
Inom ekologiska termer nämns ofta
resiliens för ekosystem och deras
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förmåga att fortsätta producera tjänster
efter störningar.
Katning
Barken på nedre delen av en tall tas bort
utom en smalare remsa. Utförs för att
påskynda processen av att skapa ett dött
träd.
Klivstenar
Områden mellan grönområden och
värdekärnor som utgör en viktig plats för
spridningssamband i landskapet.
Mulm
Organiskt material som bildas hos
mycket gamla träd när stammens insida
bryts ned. Utgör både mat och boende för
flertalet insekter.
Rekreation
Upplevelse och rofylldhet som kan hittas i
skog, park eller generellt gröna områden
både nära och långt ifrån bostaden. Inger
oftast ett lugn och rofylldhet i vardagen.
Grön konnektivitet
Möjligheten för individer av olika arter
att förflytta och sprida sig mellan
lämpliga livsmiljöer. Konnektiviteten
beror på avstånd mellan livsmiljöerna,
hur mellanliggande landskap ser ut och
vilken kvalitet det har samt vilka barriärer
som finns (till exempel vägar, dammar
etc.).
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Värdekärna
Inom naturvård och grön infrastruktur
används ofta begreppet värdekärna,
vilket innebär ett sammanhängande
område med höga värden baserat på dess
naturtillstånd. Värdeelement förekommer
ofta och ger goda förutsättningar för
många arter, habitat och funktioner.
Habitatnätverk
Habitatnätverk består av
sammanhängande livsmiljöer för en art
eller artgrupp. Det finns möjlighet för
arter att röra sig mellan livsmiljöerna och
ha genetiskt utbyte mellan populationer.
Ädellövskog
Område definierat som skog där
trädbeståndet av alm, ask, bok, avenbok,
ek, fågelbär, lind eller lönn utgör minst
50%. Ädellövskogen kan också bestå av
en dominerande art, så som ekskog eller
bokskog.
Natura 2000-område
Ett nätverk utav skyddade områden
genom hela EU. Utefter art- och
habitatdirektivet ska EU-länder utse
Natura 2000-områden med särskilt
skyddsvärda arter eller naturtyper för att
skapa ett ekologiskt sammanhängande
nätverk.

Grönytefaktor
Ett redskap för att säkerställa gröna
kvaliteter uppnås vid byggnation. Syftet är
att bidra till bra livsvillkor för människor,
djur och växter genom en räknemodell
där kvalitativa värden skapas med en
kvantitativ formel.
Kompensationsprincipen
Principen handlar om att i första hand
vidta skyddsåtgärder gentemot naturoch kulturvärden som kan påverkas vid
bebyggelseutveckling. Om det inte är
möjligt så bör kompensationen övervägas
och utgå från följande modell:

3. Utjämna negativ påverkan genom
att återskapa värdet i närområdet.
Krav ställs i detaljplan eller
markupplåtelseavtal att åtgärder
genomförs som kompensation i
området. Det är viktigt att ta reda på
förutsättningarna för vilka åtgärder
som gör skillnad.

Principen används när oexploaterad
mark som innehar kultur- eller
naturvärden ska bebyggas och bör vara
med från början av processen. Utefter
identifierade värden behöver lämplig
åtgärd beslutas och sedan definieras i
exploateringsavtalet.

4. Ersätta påverkat natur- och
kulturvärde genom åtgärder på
annan plats eller av ett annat värde.
Även här är underlag viktigt innan
genomförande.

1. Undvik negativ påverkan på natur- och
kulturvärdet
Lokaliseringsprövningen visar att
planerat projekt har stor negativ
påverkan på naturvärdet och avvisar
projektet alternativt hänvisas till mer
lämplig plats.
2. Minimera negativ påverkan på naturoch kulturvärdet
Krav på begränsning av exploatering
ges som förutsättning inom detaljplan
eller villkor vid markupplåtelse.
Projektet anpassas efter naturvärdet.

Figur 1. Trappan visar tanken bakom
kompensationsprincipen och prioriteringen kring
modellens fyra åtgärder..
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BILAGA 3. TABELL ÖVER
MÅL, RIKTLINJER OCH
ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Tabellen visar hur gröplanens
åtgärdsförslag bidrar till mål och
riktlinjer i del 1.

Naturområde

Åtgärdsförslag

Våtmark

Utför inventering av våtmarker för
att tydliggöra deras naturvärden
och möjliga rekreationsmöjligheter

3, 4, 5

3.3
4.3
5.2

Våtmark

Kartlägg potentiellt samarbete
med fastighetsägare som har
våtmarker på sin mark, för att
restaurera utifrån ett naturvårdsperspektiv

1, 3, 4

1.2
3.1
4.2

Våtmark

Inventera möjligheten att nyttja
våtmarker som mångfunktionella
ytor, till exempel för att bibehålla
kolinlagringen och dagvattenrening

2, 4

2.1
4.1, 4.2

Ängs- och betesmark

Genomför inventering av historiska
och nutida ängs- och betesmarker
för att kartlägga tillgängliga värden

2–4

2.1
3.1, 3.3
4.1, 4.3

Ängs- och betesmark

Värna det biologiska kulturarvet vid
planering och förändrad
markanvändning

1–3

1.1
2.2
3.3

Ängs- och betesmark

Inled samtal med kommunens
jordbrukare för att se hur vi tillsammans kan främja biologisk
mångfald inom jordbruket

1–3

1.2
2.3
3.1
4.1

Ädellövskog

Utvärdera skötselplanen för Kullö
naturreservat och säkerställ
fortsatt skötsel av värdekärnor

3, 4

3.1-3.3
4.1, 4.2

Ädellövskog

Genomför inventeringar av värdekärnor vid detaljplanering eller
förändring av markanvändning
intill eller i dem

1–3

1.1
2.1, 2.2
3.2
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Mål

Riktlinje
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Ädellövskog

Friställ ädellövträd i värdekärnor där igenväxning förekommer, vilken kan utgöras av
triviallöv eller gran. Åtgärden kan vara lämplig på till exempel Norra Bogesund,
Resarö, Rindö och Tynningö för att stärka sambanden

Ädellövskog

Röj fram skogsbryn i värdekärnor med ädellövträd och spara högar med ris och grenar
som insektsdepåer i soliga lägen. Åtgärden är lämplig på till exempel Resarö utmed
väg 274 och runt åkermark med värdekärnor i närheten

Ädellövskog

Möjliggör för plantering av inhemska ädellövsarter på kommunal mark för att stärka
det svaga sambandet mellan öst och väst på Vaxön

2–4

Ädellövskog

Kommunicera möjliga åtgärder för viktiga och svaga samband för ädellöv med fastighetsägare. Till exempel kan åtgärden riktas mot det svaga sambandet mellan norra
Tynningö mot Bogesund eller det viktiga sambandet mellan Kullö och Bullerholmen

1–3

Ädellövskog

Utred lämpliga områden för biotopskydd i kommunen, till exempel vid Mjöldammen
och Killingeviken

1–3

1.1, 1.3
2.3, 3.2

Hällmarkstallskog

Genomför inventering av värdekärnor vid detaljplanering eller förändring av
markanvändning intill eller i dem

1–3

Hällmarkstallskog

Friställ äldre tallar genom luckhuggning. Genomförs till exempel på norra Tynningö,
norr om Rindö hamn samt i närheten av bebyggelse på kommunens mark

1–4

1.1
2.1, 2.2
3.2
1.1, 1.3
2.3
3.1, 3.2
4.1

Hällmarkstallskog

Skapa och placera ut död ved. Underlag behöver tas fram så att åtgärden utförs på rätt
plats

1–4
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1–3

1, 3, 4

1.1
2.3
3.1, 3.2
4.1
1.1
3.1, 3.2
4.1, 4.3
2.1
3.2
4.1–4.3
1.1, 1.2,
2.2
3.1, 3.2

1.1
2.3
3.1
4.1, 4.3

Hällmarkstallskog

Gynna kommunens kalhyggesfria skogar med kunskapsunderlag om biologisk
mångfald

Hällmarkstallskog

Kommunicera möjliga åtgärder med fastighetsägare inom viktiga och svaga samband
för äldre tallskog. Åtgärden kan riktas mot de svaga sambanden från till exempel Bullerholmen till Gåsvik eller Bogesundslandet och norra Tynningö

1–3

Hällmarkstallskog

Utred hur klivstenarna på Storskär och Tynningö kan bevaras för att möjliggöra fortsätt
spridning

1–2

Parker och
grönområden

Kommunen ska tillämpa verktyg som kompensationsprincipen och grönytefaktorn vid
bebyggelseutveckling för att minimera risken att skada natur- och kulturvärden

1–4

Parker och
grönområden

Utred lämplig utveckling för kultur- och naturvärden i Vaxöns parker. Prioritera åtgärder utefter läge och tillgänglighet

1–4

Parker och
grönområden

Skapa grönare skolgårdar med pedagogisk förankring, till exempel genom att utöka
kommunens odlingsprojekt

2, 4

Parker och
grönområden

Använd framtagen riktlinje för lämpliga avstånd från bebyggelse till parker och
grönområden vid planering. Riktlinjen ska utgöra en utgångspunkt vid fysisk planering,
ge vägledning och vara ett stöd snarare än ett absolut mått

Parker och
grönområden

Genomför en sociotopinventering för att kartlägga hur kommunens grönstruktur
används och kan förstärkas

1–5

Parker och
grönområden
Parker och
grönområden

Utveckla parker och grönområden som är lämpliga för mångfunktionella åtgärder, till
exempel dagvattenhantering och utjämning av skyfall
Förstärk den biologiska mångfalden och gröna infrastrukturen genom till exempel
vård av gamla träd, plantering av nya träd och rabatter. Minst 50% av planterade växter
ska vara främjande för pollinerare och blomma hela säsongen (april-september)

2, 4

Parker och
grönområden

Kommunicera med markägare om värdet av bostadsnära grönområden och hur de kan
bevaras och utvecklas för att främja biologisk mångfald
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1, 3, 4

1–3, 5

1–4

1, 3, 4

1.2
3.1, 3.2
4.1, 4.3
1.1, 1.2
2.2
3.1, 3.2
1.1
2.3
3.2
1.2
2.1, 2.2,
3.1
4.1
1.3
2.3
3.3
4.1, 4.3
2.1
4.1
1.2
2.1
3.1
5.1
1.2, 1.3
2.1, 2.3,
3.3
4.3
5.1, 5.2
2.1, 2.3
4.1–4.3
1.3, 2.1, 3.1–3.3,
4.1–4.3
1.2, 1.3, 3.1, 3.2,
4.1–4.3
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Friluftsliv och
rekreation

Genomför kampanjer om kommunens smultronställen varje år

1, 3

1.3
3.3

Friluftsliv och
rekreation

Tydliggör kommunens etablerade strandpromenader och utred möjligheten att
skapa fler, till exempel på Vaxön, vid Oskars-Fredriksborg och norra Bogesund

1–3

Friluftsliv och
rekreation

Skapa passager mellan grönområden för ett rörligt friluftsliv. Till exempel
genom att förbinda vandringsleder från Bogesundslandet mot norra Bogesund
och tillgängliggöra grönområden runt väg 274 på Rindö och vid Resarövägen

1–3, 5

Friluftsliv och
rekreation

Kartlägg och identifiera hållplatser inom kommunen som ligger högst 300–500
meter från ett tillgängliggjort grönområde eller naturreservat, liknande
metodiken för ”gröna hållplatser”

1, 5

1.2, 1.3
2.3
3.3
1.3
2.3
3.3,
5.1, 5.2
1.3
5.1, 5.2

Friluftsliv och
rekreation

Inled samarbete med frivilligorganisationer för att inspirera och informera om
möjligheter till rekreation och friluftsliv i kommunen för olika fokusgrupper

1, 5

1.3
5.1

Friluftsliv och
rekreation

Kartlägg naturområden som kan tillgänglighets anpassas utifrån definierade
fokusgrupper

1, 5

1.2, 1.3
5.1

Friluftsliv och
rekreation

Skapa platser i tätortsnära natur som möjliggör pedagogik och en varierande
läromiljö. Prioritera områden nära förskolor och skolor

1, 3–5

Kunskapsuppbyggande

Fortsätt ta fram underlag för naturtyper i kommunen som ger en bredare förståelse för den gröna infrastrukturen

1, 3

1.3
3.3
4.3
5.1
1.2, 1.3
3.1, 3.3

Kunskapsuppbyggande

Använd aktuella kunskapsunderlag och inventera utpekade skyddsvärda
naturområden för att kartlägga skötsel och bevarandeutveckling

1–4

1.2
2.2, 2.3
3.1
4.2

Kunskapsuppbyggande
Kunskapsuppbyggande

Ta fram underlag kring kommunens kulturlandskap och historisk
markanvändning att använda vid planering och bevarandeutveckling
Använd kommunens samverkan i projektet Gröna kilar för att sprida
information till allmänheten och hämta kunskap för fortsatt arbete med
kommunens gröna värden

2, 3

2.2
3.3
1.2, 1.3
3.1–3.3
4.3
5.1, 5.2
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BILAGA 4. TABELL ÖVER
KOMMUNENS FULLSTÄNDIGA
NATURTYPER ENLIGT BIOTOP
STOCKHOLM
Tabellen visar yta och antalet områden
av huvudtyper och indelade naturtyper
i kommunen enligt BIOTOP Stockholm,
steg 1. Genom en mer detaljerad tabell
ges förståelse för vilka olika naturtyper
som finns och deras relation i till
varandra.

HUVUDNATURTYPER
Buskmark
Halvhög vegetation på berg i dagen
Taggbuskar (Rosaseae) på berg i dagen
Halvhög vegetation på grovsediment
Övriga lövbuskar på hälgrovsediment
Halvhög vegetation på torr-våt mark
Halvhög vegetation på semiakvatisk mark
Hävdpräglad mark
Trädklädd hävdpräglad hällmarksdominerad mark på berg i dagen
Trädklädd torr-frisk hävdpräglad gräsmark
Odlingsmark
åker i växelbruk
permanent gröda frukt- och bär
föreslagen kultiverad gräsmark på berg i dagen
föreslagen kultiverad gräsmark på grovsediment
föreslagen kultiverad gräsmark på torr-våt mark
föreslagen kultiverad gräsmark på våtmark
Skogsmark
Talldominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Talldominerad skog på berg i dagen
Barrdominerad skog på berg i dagen
Blandad (barr/löv) skog på berg i dagen (hällmarkskaraktär)
Triviallövsdominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på berg i dagen
Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på grovsediment
Talldominerad torr-våt skog
Blandad (barr/löv) torr-fuktig skog
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) torr-fuktig skog
Triviallövsdominerad skog på våtmark
Ädellövsdominerad skog på våtmark
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Areal
(km2)
1

0

3,2

4,3

Antal
349
38
2
22
5
232
50
6
4
2
219
74
1
8
7
117
12
703
1
2
1
429
2
7
6
103
7
4
4
6
106
3
1
20
57

Blandlövsdominerad (ädellövsinslag) skog på våtmark
Trädklädd mark
Oklassad trädklädd mark på berg i dagen
Talldominerad trädklädd mark på berg i dagen
Grandominerad trädklädd mark på berg i dagen
Barrblandad trädklädd mark på berg i dagen
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Triviallövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på berg i dagen
Föreslagen störd skog på berg i dagen
Talldominerad trädklädd mark på grovsediment
Grandominerad trädklädd mark på grovsediment
Barrblandad trädklädd mark av på grovsediment
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på grovsediment
Triviallövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Ädellövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på grovsediment
Föreslagen störd skog på grovsediment
Oklassad trädklädd mark föreslagen torr-våt
Talldominerad trädklädd torr-våt mark
Grandominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Barrblandad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Triviallövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Ädellövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk mark
Ädellövsblandad triviallövsdominerad trädklädd mark på ej semiakvatisk
mark
Föreslagen störd skog på torr-våt mark
Oklassad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Talldominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Grandominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Barrblandad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Lövblandad barrdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
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32,1

1
6190
9
463
299
729
757
397
89
97
83
60
45
59
73
30
7
12
20
12
463
229
435
670
440
110
143
92
1
35
16
28
103

Triviallövsdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Ädellövsdominerad trädklädd mark på semiakvatisk mark
Blandlövsdominerad (ädellövinslag) trädklädd mark på semiakvatisk
mark
Föreslagen störd skog på semiakvatisk mark
Talldominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Urban gråstruktur
Oklassad icke-vegetation
Icke-vegetation, föreslagen urban gråstruktur
Föreslagen ej hårdgjord urban gråstruktur
Hög icke-vegetation, i huvudsak byggnader
Hårdgjord urban gråstruktur
övrig urban gråstruktur med avlägsnad vegetation (ej hårdgjord)
Infrastruktur, vägområde med beläggning
Infrastruktur, vägområde grusväg
av naturtomtskaraktär på berg i dagen
Urban grönstruktur
övrig urban gråstruktur med avlägsnad vegetation (ej hårdgjord)
av föreslagen öppen (gräs)karaktär
av föreslagen lummig karaktär
av föreslagen trädkaraktär
av föreslagen grå karaktär
av naturtomtskaraktär på berg i dagen
av öppen (gräs)karaktär
vägren/slänt
av trädkaraktär, talldominerad
av trädkaraktär, grandominerad
av trädkaraktär, barrblandad
av trädkaraktär, lövblandad barrdominerad
av trädkaraktär, lövdominerad
av trädkaraktär, ädellövdominerad
av trädkaraktär, blandlövsdominerad
av grå karaktär
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135
10
16

2,1

13,9

6
7
8
2
477
41
132
1
116
3
1
78
104
1
2716
1
600
431
111
29
268
6
20
223
8
112
223
327
165
174
7
59

av naturtomtskaraktär på berg i dagen
Talldominerad skog på berg i dagen
Ädellövsdominerad torr-fuktig skog
Vatten
med övervattensvegetation
med flytbladsvegetation
utan vattenvegetation
Öppen mark
Föreslagen tät vassvegetation ej i vatten
Öppen/glest trädklädd mark på berg i dagen
Öppen/glest trädklädd mark på grovsediment
Öppen/glest trädklädd torr-våt mark
Åkerren mot väg
Öppen våt gräsmark (ej semiakvatisk)
Öppen/glest trädklädd mark på våtmark
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49,2

2,1
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9
1
1
642
579
47
16
558
77
112
9
259
58
1
42

BILAGA 5. UTPEKADE OMRÅDEN
MED HÖGA NATURVÄRDEN
Kartan visar en detaljerad indelning
av kommunens områden med
höga naturvärden enligt Stockholm
länsstyrelse och Skogsstyrelsen.

577
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BILAGA 6. HABITATNÄTVERK
OCH SPRIDNINGSSAMBAND;
ÄDELLÖVSKOG
Bilagan innehåller kartor över
habitatnätverk och spridningssamband
för ädellövskog. Kartorna baseras på data
från projekt BIOTOP Stockholm och har
flygbildtolkats av Sweco på uppdrag av
Vaxholms stad.
Spridningsavstånden på 1000, 1500 och
2000 meter utgår från fokusarter knutna
till naturtyperna och som är mer eller
mindre spridningsbenägna.

Karta 1. Spridningssamband för
ädellövskog
Viktiga och svaga spridningssamband för
kommunens ädellövskog vid 1500 meter. De
viktigaste sambanden för habitatnätverken
utgår från Bogesundslandet över till
Kullö och Engarn. Svaga samband finns
över vattenytor men också över land där
värdekärnor saknas mellan eller i områden,
till exempel i Killingeskogen.
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Karta 2. Viktigt spridningssamband
för ädellövskog
Detaljkarta över ett av kommnens viktiga
samband för ädellövskog där en utpekad
klivsten hittas på Storskär.
579
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Karta 3. Svagt spridningssamband för
ädellövskog
Detaljkarta över Vaxöns svaga samband
mellan två habitatnätverk för ädellövskog.
Avståndet mellan öst och väst blir för långt
vid 15000 meter spridning och nätverken
förblir isolerade från varandra.
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Karta 4. Svagt spridningssamband för
ädellövskog
Detaljkarta över det svaga sambandet
för ädellövskog i Killingeskogen på
Resarö. Vid 1500 meters spridning ligger
värdekärnorna för långt ifrån varandra inom
habitatnätverket och sambandet blir därmed
skört.
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Karta 5. Habitatnätverk för
ädellövskog
Värdekärnor för ädellövskog är utmarkerade
och skapar tillsammans olika habitatnätverk
inom kommunen. Vid kortaste spridningen
på 1000 meter är alla öar isolerade utan
några spridningssamband mellan. Högst
konnektivitet bland värdekärnorna hittas på
Bogesundslandet.
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Karta 6. Habitatnätverk för
ädellövskog
Karta 6. Värdekärnor för ädellövskog är
utmarkerade och skapar tillsammans olika
habitatnätverk inom kommunen. Vid 1500
meter spridning har habitatnätverket kring
Bogesund utökats till Kullö och Resarö.
Rindö, Skarpö och Tynningö förblir isolerade
och på Vaxön blir nätverken större men är
fortfarande isolerade.
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Karta 7. Habitatnätverk för
ädellövskog

68

Värdekärnor för ädellövskog är
utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen.
Vid längsta spridningsavståndet på 2000
meter har habitatnätverket från Bogesund
utökats ytterligare och inkluderar Vaxön,
Edholma och Tynningö. Rindö och Skarpö
är fortfarande isolerade från resten av
kommunen tillsammans med mindre öar
som Hästholmen. .
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BILAGA 7. HABITATNÄTVERK OCH
SPRIDNINGSSAMBAND; ÄLDRE
HÄLLMARKSTALLSKOG
Bilagan innehåller kartor över
habitatnätverk och spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog. Kartorna
baseras på data från projekt BIOTOP
Stockholm och har flygbildtolkats av
Sweco på uppdrag av Vaxholms stad.
Spridningsavstånden på 1000, 1500 och
2000 meter utgår från fokusarter knutna
till naturtyperna och som är mer eller
mindre spridningsbenägna.

Karta 1. Spridningssamband för äldre
hällmarkstallskog
Viktiga och svaga spridningssamband för
kommunens äldre hällmarkstallskog vid
1500 meter. De viktigaste sambanden
för habitatnätverken utgår från
Bogesundslandet över till Kullö samt mellan
Rindö och Värmdö. Svaga samband hittas
över vattenytor och det finns tre utpekade
klivstenar inom nätverken.
585
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Karta 2. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
kortaste spridningen på 1000 meter är
kommunens öar isolerade habitatnätverk.
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Karta 3. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
1500 meter spridning har habitatnätverken
delats upp i öst och väst med Edholma
fortfarande isolerat.
587
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Karta 4. Habitatnätverk för äldre
hällmarkstallskog
Värdekärnor för äldre hällmarkstallskog
är utmarkerade och skapar tillsammans
olika habitatnätverk inom kommunen. Vid
maximal spridning på 2000 meter ingår
nästan alla kommunens öar i ett av de två
habitatnätverken.
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Karta 5. Viktigt spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog
Detaljkarta över det viktiga sambandet för
äldre hällmarkstallskog mellan Bogesund
och Kullö, indirekt ut mot Österåker.
Värdekärnan på Engarn samt värdekärnona
på varsin sida om Söderkullasundet utgör
två av tre utpekade klivstenar.
589
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Karta 6. Viktigt spridningssamband
för äldre hällmarkstallskog
Detaljkarta över det viktiga sambandet för
äldre hällmarkstallskog mellan Resarö
och Värmdö. Sambandet ger möjlighet
till spridning in och ut från kommunen
vilket är viktigt för hälsosamma djur- och
växtpopulationer.
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SAMMANFATTNING
Många arter påverkas idag av effekter både på landskapsnivå och på lokal nivå. På kort
sikt är arealen och kvaliteten av en viss naturmiljö de viktigaste faktorerna i arbetet med
biologisk mångfald. Över tid behövs det dock ett fungerande landskap, och där spelar
arternas förmåga att sprida sig mellan liknande habitat en viktig roll, eftersom de flesta
arter har mer eller mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att kunna
överleva. För att kunna bevara biologisk mångfald även på längre sikt krävs att
förvaltning av naturmiljöer och planering av åtgärder sker på båda dessa skalor. Det är
således en fördel att vid till exempel grönstrukturplanering eller inför nya exploateringar
ha kunskap om landskapets ekologiska samband.
Vaxholms stad har gett Sweco Sverige AB i uppdrag att identifiera värdekärnor och
analysera ekologiska samband för tallskog och ädellövmiljöer. Utgångspunkten är ett
behov av underlag inför framtagandet av en ny grönplan.
Som fokusarter valdes reliktbock för tallskog och brun guldbagge för ädellövmiljöer.
Identifiering av värdekärnor baserades på befintliga underlag om områden med
naturvärden samt flygbildstolkning i 3D av relevanta ytor från Vaxholms stads
biotopdatabas. Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer, habitatnätverk och
konnektivitet gjordes i programvaran Graphap 2.4. För både tall och ädellöv gjordes
spridningsanalyser med tre olika maximala spridningsavstånd: 1000, 1500 och 2000
meter. I en modellering med ett kort maximalt spridningsavstånd motsvarar resultatet
samband för arter som är obenägna att sprida sig, och omvänt motsvarar resultatet i
analyser med längre avstånd samband för arter med större förmåga och benägenhet att
förflytta sig.
Ädellövsanalysen visar att, för ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter, hänger
ädellövmiljöer i kommunens västra del samman i ett stort habitatnätverk som omfattar
Bogesundslandet, Resarö, Kullö och Vaxön. För det längre avståndet, 2000 meter,
omfattas habitatnätverket också av Tynningö. Detta habitatnätverk är även
sammanlänkat med ädellövmiljöer i Österåkers kommun. Ett särskilt viktigt samband för
att upprätthålla detta nätverk är det som går över sundet mellan Kullö och
Bogesundslandet. I kommunens östra del finns ett antal mindre och isolerade
habitatnätverk bundna till ett antal av kommunens öar.
Tallskogarna i Vaxholms stad är enligt analysen uppdelade i två huvudsakliga
habitatnätverk. Det ena ligger i väst och består av Resarö, Kullö, Vaxön samt
Bogesundslandet och har samband med tallskogar vidare upp mot Svinninge och
Åkersberga i Österåkers kommun. Ett särskilt viktigt samband för att upprätthålla detta
nätverk är (precis som för ädellöv) det som går över sundet mellan Kullö och
Bogesundslandet. Det andra habitatnätverket för tall omfattar flera av kommunens
östliga öar: Stora Hästholmen, Rindö, Skarpö, Tynningö, Skogsön och Ramsö.
Habitatnätverket är även sammanlänkat med tallmiljöer i Värmdö kommun. Ett särskilt
viktigt samband för att upprätthålla detta nätverk är det som går över sundet mellan
Rindö och Värmdölandet.
Analysen pekar också ut klivstenar och identifierat platser där det förekommer relativt
svaga samband.
Slutligen ges generella åtgärdsförslag för bevarande, utvecklande samt stärkande av
ekologiska samband för tall- och ädellövmiljöer i Vaxholms stad.
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1. INLEDNING
1.1. BAKGRUND
Många arter påverkas av effekter både på landskapsnivå och på lokal nivå. För att kunna
bevara biologisk mångfald även på längre sikt krävs att förvaltning av naturmiljöer och
planering av åtgärder sker på båda dessa skalor.
På kort sikt är arealen och kvaliteten av en viss naturmiljö de viktigaste faktorerna i
arbetet med biologisk mångfald. Över tid behövs det dock ett fungerande landskap och
där spelar arternas förmåga att sprida sig mellan liknande habitat en viktig roll, eftersom
de flesta arter har mer eller mindre behov av genetiskt utbyte mellan populationer för att
kunna överleva. I synnerhet känsliga är arter med specifika livsbehov eller med
begränsad förmåga att förflytta sig. Möjligheten för arter att sprida sig mellan livsmiljöer
kallas för ekologiska samband. Ibland används termen grön infrastruktur.
Det är således en fördel att vid till exempel grönstrukturplanering eller inför nya
exploateringar ha kunskap om landskapets ekologiska samband.
Värdefulla livsmiljöer, så kallade värdekärnor, utgörs av avgränsade områden som med
avseende på bestånd, struktur och artförekomster har stor betydelse för biologisk
mångfald och utgör områden där arter kan leva och reproducera sig. Det kan bland
annat röra sig om skyddade naturområden, naturvärdesobjekt och andra områden med
höga kvaliteter och naturvärden. För skogliga miljöer utgörs värdekärnor i regel alltid av
gammal skog utan påverkan från skogsbruk. I skogliga värdekärnor finns exempelvis
gamla träd och död ved i olika nedbrytningsstadier.
Vaxholms stad har gett Sweco Sverige AB i uppdrag att med hjälp av bland annat
flygbildstolkning i 3D identifiera värdekärnor och analysera ekologiska samband för
tallskogs- och ädellövsmiljöer. Utgångspunkten är ett behov av underlag inför
framtagandet av en ny grönplan. Resultatet kan också användas som underlag vid
bedömningar av grönstrukturens bevarande och utveckling i förhållande till andra
anspråk.
1.2. OMFATTNING
Uppdraget omfattar följande moment:
1.

2.
3.
4.

Identifiera värdekärnor för ädellövsmiljöer och tallskog (med fokus på
hällmarkstallskog) i Vaxholms stad, undantaget Bogesundslandets
naturreservat. Huvudsaklig metod är flygbildstolkning i 3D av utvalda ytor ur
Vaxholms stads biotopdatabas. Dessa ytor är ädellövsmiljöer och
hällmarkstallskogar. Utöver detta används nationella underlag och underlag
från kommunen om kända områden med naturvärden.
Med hjälp av en GIS-analys beskriva ekologiska samband för ädellövsmiljöer
och tallskog med utgångspunkt från de identifierade värdekärnorna. Fokusarter
för analyserna utgörs av brun guldbagge för ädellöv och reliktbock för tallskog.
Studera resultaten och beskriva särskilt intressanta delar, såsom exempelvis
förekomsten av viktiga klivstenar, starka och svaga samband och förekomst av
eventuella barriärer.
Ge förslag på åtgärder för att stärka ekologiska samband samt
ekosystemtjänster kopplade till tall- och ädellövskog.

Uppdragets fokus ligger på att kartlägga värdekärnor och ekologiska samband inom
Vaxholms stad, undantaget Bogesundslandets naturreservat. Vad gäller ekologiska
samband ska dock samband till och från Bogesundslandet kartläggas, men fokus är inte
på samband inom naturreservatet. Detta innebär att kartläggning av värdekärnor har
gjorts mer detaljerat i kommunens östra delar, utanför Bogesundslandet naturreservat.
3D-tolkning, som är ett tidskrävande moment, har gjorts av ädellöv- och tallskogsytor
3
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som ligger utanför Bogesundslandet reservat samt av ytor på gränsen och strax innanför
reservatsgränsen.
1.3. UPPDRAGSORGANISATION
Uppdragskontakt Vaxholms stad: Emma Mattson
Organisation Sweco:
Staffan Arleskär – uppdragsansvarig
Elin Håkansson – GIS-analyser, rapportskrivning
Niklas Anderberg – Flygbildstolkning, GIS-analyser, rapportskrivning
Karl Ingvarsson – expertstöd åtgärdsförslag och ekosystemtjänster
Camilla Ärhlund – expertstöd åtgärdsförslag och ekossystemtjänster
1.4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EKOLOGISKA SAMBAND
För att landskapet ska ha fungerande ekologiska samband, det vill säga för att arter ska
kunna förflytta sig mellan lämpliga livsmiljöer (värdekärnor), behöver dessa ligga
tillräckligt nära varandra. Landskapet mellan livsmiljöerna behöver också vara
framkomligt och ha vissa kvaliteter. Det kan finnas distinkta barriärer som vägar, stora
sjöar, tätorter, granplanteringar eller liknande som hindrar framkomligheten. Möjligheten
för arter att röra sig genom landskapet begränsas också av vilken rörelseförmåga som
arten i fråga besitter. Till exempel utgör ett vattendrag inte ett lika stort hinder för en
insekt med flygförmåga som för en insekt som är markbunden. Arter med begränsad
rörelseförmåga kallas för spridningsbegränsade arter. Motsatsen är icke
spridningsbegränsade arter, exempelvis fåglar som kan flyga långa sträckor.
Spridning i föreliggande rapport och analyser avser arters förflyttning från en
ursprungsplats till en ny livsmiljö som kan koloniseras. Dessa förflyttningar sker i regel
sällan, men är betydelsefulla för artens genetiska utbyte. Med spridning i denna rapport
avses inte normala rörelser för att tillfredsställa behov under en årscykel såsom
förflyttningar för födosök eller för att nå vilo- och reproduktionsplatser.
Exploatering av värdefulla naturmiljöer kan utgöra både habitatförlust och skapa
barriärer i landskapet (figur 1). Det är därför relevant att studera enskilda värdekärnors
funktion i ett större nätverk av liknande naturmiljöer.

Figur 1: Illustration av begreppen ekologiska samband, habitatförlust och barriäreffekt. Figur A visar
ett landskap med fungerande ekologiska samband där spridning av arter kan ske mellan habitat. I
Figur B överstiger avståndet mellan habitaten vad vissa arter klarar av och sambandet har brutits.
Orsaken kan vara naturligt på grund av till exempel topografi eller en följd av habitatförlust. I Figur C
skapar en nyanlagd väg en barriär som förhindrar spridning av arter och i Figur D har barriären
åtgärdats med en passage (skyddsåtgärd). Illustration: Elin Håkansson, Sweco.
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1.5. HABITATNÄTVERK
Ett habitatnätverk utgörs av sammanlänkade livsmiljöer för en art eller artgrupp. Ett
landskap kan vara uppdelat i flera från varandra skilda habitatnätverk. Mellan livsmiljöer
inom nätverket kan arter röra sig och det finns möjlighet till genetiskt utbyte mellan
populationer. För spridningsbegränsade arter eller artgrupper är landskapet i regel
fragmenterat i flera olika habitatnätverk. Habitatnätverk kan vara små med ett fåtal
livsmiljöer eller stora med många livsmiljöer. Det kan också finnas livsmiljöer som är helt
isolerade och således inte ingår i något habitatnätverk. På sikt riskerar arter i en sådan
isolerad livsmiljö att dö ut.
1.6. GIS-ANALYSER AV EKOLOGISKA SAMBAND
Med GIS-analyser är det möjligt att modellera ekologiska samband i landskapet. Dessa
analyser kallas också exempelvis spridningsanalyser eller konnektivitetsanalyser.
Analyserna har till uppgift att peka ut var i landskapet det finns värdefulla livsmiljöer för
utvalda arter samt visa arternas möjligheter att förflytta sig mellan livsmiljöer genom det
omgivande landskapet. För detta ändamål appliceras ett landskapsperspektiv med vilket
livsmiljöer studeras som delar av ett större sammanhang. En viktig del av utredningar av
ekologiska samband är i regel att studera och tolka resultatet. Resultatet visar vilka
värdekärnor som hänger samman i habitatnätverk, vilka samband som är svaga
respektive starka, samt var det finns eventuella barriärer i landskapet som försvårar
spridning mellan identifierade livsmiljöer. Det går också att, på olika skalor, se vilka
livsmiljöer som utgör så kallade klivstenar. Klivstenar är livsmiljöer som till följd av sitt
strategiska läge utgör viktiga knutpunkter/getingmidjor i nätverket. Ofta är det så att om
en livsmiljö som utgör en klivsten försvinner så bryts förbindelsen mellan
habitatnätverkets delar på var sida om klivstenen. Nätverket delas i två delar som är
isolerade från varandra. Särskilt intressanta är klivstenar med låga kvaliteter, oftast
mindre områden med lägre naturvärden.
Klivstenar eller andra livsmiljöer kan lätt förbises som mindre viktiga på lokal skala, men
genom att lyfta blicken framträder deras betydelse för hela nätverket och således för
säkerställandet av en funktionell grön infrastruktur. Avgörande för att upprätthålla
nätverket är också att landskapet mellan viktiga livsmiljöer fortsatt är framkomligt för
arten.
Analyserna kan göras översiktligt eller med hög detaljgrad. Nivån är avhängigt
tillgången till underlag, analysens detaljgrad, ambitionsnivå samt syftet med arbetet.
I analyser av ekologiska samband använder man ofta en så kallad fokusart för att
modellera ett specifikt ekologiskt nätverk av livsmiljöer. Fokusarten ställer i regel höga
krav på sin livsmiljö, vilket gör att den kan representera förutsättningarna även för andra
arter, med liknande krav på sin livsmiljö. Detta betyder att i en lämplig livsmiljö för en
fokusart hittar man också många andra arter. Resultatet av analyser baserade på en
fokusart är därmed även relevant för ett större antal arter och artgrupper.
En spridningsanalys är en förenkling av verkligheten. Modelleringar omfattar vissa
antaganden och generaliseringar kring olika arters förmåga att sprida sig förbi eller
genom olika miljöer. Osäkerheterna i resultaten står i proportion till osäkerheterna i
indata och de antaganden som görs. Tilldelningen av friktionsvärden utgör exempel på
antaganden.
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Klivstenar
Livsmiljöer som genom sitt
läge utgör en avgörande
knytpunkt i ett
habitatnätverk. Klivstenar
är centralt placerade, och
när de försvinner leder det
till en uppdelning och
försvagning av nätverket.
På engelska kallas dessa
områden för ”stepping
stones”

2. METODBESKRIVNING
2.1. FOKUSARTER
På förslag från Vaxholms stad beslöts att använda två skalbaggsarter som den aktuella
spridningsanalysens fokusarter, reliktbock för tallskog samt brun guldbagge för
ädellövsmiljöer. Dessa två skalbaggar utgör vanliga fokusarter för de studerade
naturtyperna. Vid analys av ekologiska samband är det motiverat att välja en fokusart
som har begränsad förmåga att sprida sig, för att på så sätt fånga upp viktiga samband
för känsliga arter. Både reliktbock och brun guldbagge är knutna till stabila livsmiljöer,
äldre träd som kan blir flera hundratals år gamla. Det finns indikationer på att arter som
är knutna till stabila livsmiljöer är obenägna att söka sig till nya livsmiljöer, samt att de
har en begränsad förmåga att förflytta sig när de väl gör det. De är därmed
spridningsbegränsade och beroende av att lämpliga livsmiljöer ligger tillräckligt nära
varandra.
SLU Artdatabanken har gett ut en kunskapsöversikt och vägledning för analyser av
arters spridning (Berglund et al. 2018). I denna ges ett förslag på lämplig skala för
analyser av spridning kopplat till olika arter och artgrupper. För skalbaggar kopplade till
ädellövskog rekommenderas ett spridningsavstånd på mellan 0,5 km upp till 2–4 km. För
arter kopplat till tallskog saknas forskning för att ge motsvarande rekommendationer,
men i denna analys antas avståndet för arter kopplat till äldre tall vara av samma
storleksordning som för arter kopplat till ädellöv.

Spridningsavstånd
Det avstånd som en art
kan antas sprida sig
mellan livsmiljöer. Detta
avstånd utgör en
begränsande faktor för
dess förmåga att förflytta
sig mellan olika habitat i
det omgivande
landskapet.

Reliktbock
Reliktbock (Nothorhina muricata) har sin huvudsakliga livsmiljö i barrskog, och den är
särskilt knuten till miljöer med äldre eller senvuxna och solbelysta tallar, i vars grova
skorpbark dess larver lever. I vuxet tillstånd är skalbaggen 10–15 mm lång och har en
långsmal kropp med långa antenner. En typisk livsmiljö utgörs av gles hällmarkstallskog.
I dag utgör en minskning av lämpliga livsmiljöer till följd av avverkning av skog med äldre
tallar ett stort hot mot arten. Även igenväxning av öppna tallmiljöer tycks vara en
utmaning då detta minskar solbelysningen av fristående värdträd. Framöver riskerar
bristen på lämpliga livsmiljöer att öka ytterligare, eftersom det är ovanligt att tallar idag
hinner uppnå den höga ålder som arten söker. Enligt den senaste upplagan av den
svenska rödlistan (2020) bedöms arten uppnå statusen Nära hotad (rödlistekategori NT).
På artportalen finns det ett fåtal inrapporterade fynd av gnagspår som indikerar att arten
har en närvaro i Vaxholms stad. Dessa fynd gjordes på Resarö respektive Tynningö.

Figur 2. Reliktbock.
Källa: Wikimedia
commons

Brun guldbagge
Brun guldbagge (Protaetia marmorata) kopplas framförallt till ek, men även till bland
annat bok, alm och ask. Den bruna guldbaggens larver lever i den mulm som hittas i
håligheter på kraftiga och äldre ädellövträd. På sommaren kan skalbaggen observeras
flygande kring håligheter i dessa träd.
Den bruna guldbaggen hittas idag främst i södra Sverige. Inga fynd har gjorts i Vaxholms
stad, men flera i Stockholms län. Arten bedöms, efter en tid som rödlistad, i den senaste
upplagan av den svenska rödlistan (2020) som Livskraftig (rödlistekategori LC). Dock
förväntas en minskning av artens habitat ske till följd av avverkning av grova värdträd
och igenväxning av tidigare öppna ädellövsmiljöer, vilket kan komma att leda till en
negativ utveckling för arten framöver.

Figur 3. Brun guldbagge.
Källa: Wikimedia
commons
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2.2. IDENTIFIERING AV VÄRDEKÄRNOR
2.2.1.

3D-tolkning av flygbilder

Flygbildstolkning i 3D genomfördes med syftet att identifiera värdekärnor för
ädellövsmiljöer och tallskogar. Tolkningsarbetet omfattade ytor som valts ut
från Vaxholms stads biotopdatabas (del av BIOTOP Stockholm) i samråd
med kommunen. Dessa utvalda ytor är klassificerade i steg 1-varianten av
biotopdatabasen som ädellövsmiljöer av olika slag samt talldominerad mark
på berg i dagen. Av tidsskäl valdes inte samtliga tallskogsytor ut för tolkning,
utan fokus låg på hällmarkstallskogar. Detta då hällmarker innehar en stor
andel av den gamla tallskogen, eftersom dessa miljöer sällan är påverkade
av skogsbruk. Den glesa skogen på hällmarker utgör också en lämplig miljö
för reliktbock som trivs i solbelysta miljöer. Utöver det har tolkning också
gjorts av de ytor som i databasen kallas för urban grönstruktur, det vill säga
grönområden i anslutning till tätort och annan bebyggelse. Vilka ytor och
exakt vilka klasser som valts ut beskrivs i Bilaga 1.
Skogsytor som enligt 3D-tolkningsmomenten utgjordes av ädellövmiljöer och
tallskogar med hög skogsålder utan spår av skogsbruk definierades som
värdekärnor.

BIOTOP Stockholm
Länstäckande regional biotopdatabas under
utveckling, baserad på en hybridmetod som i
flera steg omfattar automatiserade
klassificeringar baserade på befintliga
nationella data, samt manuell flygbildstolkning.
Flygbildstolkningen utgör Steg 2 i metodiken
och appliceras på en initial Steg 1biotopdatabas baserad på automatiska
klassificeringar, och bidrar med en ökad
detaljeringsgrad rörande information som
saknas i befintliga underlag, eller som inte kan
beräknas av automatiska processer. Ett
exempel på sådan information rör ett områdes
markanvändning.

Flygbildstolkningen genomfördes i 3D via en sömlös koppling mellan ArcMap
och flygbildstolkningsprogrammet DAT/EM Summit Evolution, i enlighet med
metodiken för BIOTOP Stockholm. För tolkningen användes kommuntäckande infraröda
flygbilder från två år, 2015 och 2017. Så långt som en sådan tidfördelning fanns
att tillgå vid beställning av flygbilder från Lantmäteriet var dessa bilder även tagna
Flygbildstolkning i 3D av
före respektive under samt efter lövsprickningssäsongen, då detta underlättar vid
infraröda flygfoton
tolkning av vegetation.
För mer information rörande urval av ytor/databas-klasser och attribut för 3Dtolkningen, se Bilaga 1. Mer information rörande BIOTOP Stockholm finns i
manualer för databasen men dessa är ännu arbetsmaterial och är därmed i
nuläget inte publicerade.
2.2.2.

Kompletterande kartering av värdekärnor

Ytterligare potentiella värdekärnor för ädellövsmiljöer och tallskog identifierades
via en genomgång av andra befintliga underlag (Tabell 1) inom analysens
studieområde. Områden av ädellövskog och tallskog med potentiellt höga
naturvärden sorterades ut som troliga värdekärnor. Parametrar som användes för
att göra denna bedömning är exempelvis naturtyp och information om skogens
ålder. I fall där olika underlag för ett och samma område har gjort skilda
bedömningar har information som baserats på fältbesök och inventeringar i fält
antagits vara mer tillförlitligt. Även nationella marktäckedata (NMD) och ortofoton
har vid behov använts som utgångspunkt för jämförelser av områden där
tillgänglig information brustit eller varierat mellan olika dataunderlag.
Som ett sista moment kontrollerades om några värdekärnor avverkats med hjälp av
datalagret över utförda avverkningar från Skogsstyrelsen. Några värdekärnor i
Bogesundslandets naturreservat hade avverkats och dessa ytor räknades bort som
värdekärnor.
En mer utförlig beskrivning av flygbildstolkning, dataunderlag och urvalskriterier för
identifiering av värdekärnor finns i Bilaga 1.
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- Tolkning i 3D möjliggör högre
träffsäkerhet i tolkarens
bedömningar jämfört med tolkning
i två dimensioner, beroende på
vad som tolkas.
- Infraröda (IRF) flygbilder
underlättar vid tolkning av
vegetation, särskilt om processen
involverar flygbilder över ett och
samma område tagna före/under
samt efter lövsprickning. På detta
sätt kan variationer i vegetation
över tid och säsong lättare
observeras.

Tabell 1. Befintliga underlag som använts vid identifiering av värdekärnor. För en mer detaljerad
genomgång av underlag för värdekärnor, se bilaga 1.

Underlag tallskog

Ursprung

Objekt med naturvärden

Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen

Natura 2000-områden

Naturvårdsverket

Naturreservat

Naturvårdsverket

Naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen

LstAB GI underlag livsmiljöer Tallskog

Länsstyrelsen Stockholm

Vaxholms stads biotopdatabas, utvalda
klasser (se beskrivning av vilka klasser i
bilaga 1)

Vaxholms stad

Naturvärdesinventeringsunderlag (NVI)

Vaxholms stad

Särskilt skyddsvärda träd

Artportalen

Artfynd av arter kopplade till tallskog

Artportalen

Underlag ädellövskog

Ursprung

Objekt med naturvärden

Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen

Naturvårdsavtal

Skogsstyrelsen

Naturreservat

Naturvårdsverket

LstAB GI underlag livsmiljöer ädellövskog

Länsstyrelsen Stockholm

Vaxholms stads biotopdatabas, utvalda
klasser (se beskrivning av vilka klasser i
bilaga 1)

Vaxholms stad

Naturvärdesinventeringsunderlag (NVI)

Vaxholms stad

Särskilt skyddsvärda träd

Artportalen

Artfynd av arter kopplade till ädellövskog

Artportalen
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2.3. SPRIDNINGSANALYSER
2.3.1.

Landskapskarta

I ArcMap 10.7 och med hjälp av model builder-funktionen byggdes en
heltäckande landskapskarta upp i en rad olika steg. Grunden utgjordes av
basskiktet i nationella marktäckedata (NMD). NMD är en heltäckande
markkartering med 10 meter rumslig upplösning och 25 tematiska klasser
(Figur 4). Fördelar med NMD är att upplösningen är hög och att den
särskiljer på olika typer av skog.
NMD kompletterades genom att underlag som representerar barriärer
klipptes in i kartan: motorvägar och allmänna vägar med mer än 5000 fordon
per dygn. I ett sista steg klipptes värdekärnorna in.
2.3.2.

Modell för spridning (friktionsvärden och maximala
spridningsavstånd)

Spridningsanalysens modell utgörs av friktionsvärden för olika markslag och
maximala spridningsavstånd för respektive fokusart. Friktionsvärden
representerar med vilken svårighetsgrad fokusarten antas kunna röra sig över
respektive markslag. Ett högt värde tilldelas markslag, exempelvis hårdgjorda
ytor och annan exploaterad mark, som man antar att fokusarten inte gärna rör
Figur 4. Kategorier av markslag i nationella
sig genom. Och motsatt tilldelas markslag som utgör gynnsamma miljöer ett
lågt friktionsvärde. De friktionsvärden som använts i denna analys presenteras marktäckedata (NMD) basskikt.
i Bilaga 2. Notera att upplösningen i markanvändningskartan är 10 x 10 meter.
Upplösningen påverkar storleken på friktionsvärdena genom att de behöver multipliceras
med 10 då beräkningarna genomförs jämfört med om upplösningen hade varit 1 x 1
meter.
Mot bakgrund av att kunskapen om hur skalbaggar rör sig i landskapet är knapphändig
har vi i denna analys varit restriktiva med att göra starka antaganden beträffande genom
vilka miljöer fokusarterna helst rör sig. Huruvida brun guldbagge och reliktbock föredrar
att flyga över öppen mark eller hellre håller sig i skog eller skogsbryn vet ingen med
säkerhet. Man vet också mycket lite om vilka miljöer som utgör barriärer, till exempel om
vägar och öppet vatten utgör ett hinder eller inte. Ett antagande som dock utgör grunden
för valda friktionsvärden är att de flesta naturliga miljöer, exempelvis betesmarker och
skog, utgör relativt framkomliga miljöer. Vatten och infrastruktur (vägar) antas utgöra ett
lite större motstånd eftersom de inte erbjuder samma möjlighet till vilopauser under
förflyttningen. Reliktbock som trivs bäst i tallskog antas kunna röra sig enkelt genom
tallskog, barrblandskog och lövblandad barrskog. Brun guldbagge som är knuten till
främst ädellövträd, men även till vissa triviallövträd antas kunna röra sig enkelt genom
ädellövskog, triviallövskog med ädellövsinslag och triviallövskog. Övriga naturliga miljöer
antas vara relativt framkomliga för bägge arter.
Tre olika maximala spridningsavstånd användes för respektive fokusart: 1000, 1500 och
2000 meter.
Modellen tas i grunden fram genom en expertbedömning. Här är biologisk kompetens
nödvändig. Inför detta studerades tidigare genomförda spridningsanalyser samt litteratur
i ämnet. I detta moment användes exempelvis SLU:s kunskapsöversikt och vägledning
för modellering av arters spridning (Berglund H et al. 2018) vilket har varit en värdefull
källa till kunskap. I vägledningen finns exempelvis en vägledande tabell för maximala
spridningsavstånd och vilka element i landskapet som utgör barriärer.
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2.3.3.

Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer och
konnektivitet

Beräkning av spridningslänkar, spridningskorridorer och konnektivitet gjordes i
programvaran Graphap 2.4. Graphab är ett open sourceprogram utvecklat för
modellering av landskapsnätverk (Foltête et al. 2001).
Den heltäckande landskapskartan i rasterformat (upplösning 10 meter) inklusive
värdekärnor utgör indata till Graphab. I Graphab anges vilka ytor som motsvarar
värdekärnor, friktionsvärde för respektive markslag, samt vilket avstånd som ska utgöra
maximalt spridningsavstånd.
I programmet beräknas initialt alla möjliga spridningsvägar mellan värdekärnor. Längden
på länkarna begränsas genom att summan av alla friktionsvärden utmed en
spridningsväg inte får överstiga det maximala spridningsavståndet. Detta kallas att
avståndet är motståndviktat.
Därefter beräknas den totala ytan, en spridningskorridor, där förflyttning kan ske. I
resultatet, som utgörs av en rasterfil, innehåller varje pixel ett värde som representerar
antalet spridningsvägar som passerar genom just den pixeln. Högt värde motsvarar hög
konnektivitet och betyder att värdekärnor är sammankopplade med många andra
värdekärnor. Motsatt betyder lågt värde låg konnektivitet, och att värdekärnor bara länkar
till en eller ett fåtal andra värdekärnor.
2.4. FELKÄLLOR
Nationella marktäckedata (NMD) utgör ett nytt underlag för marktäcke. Datat har hög
detaljeringsnivå, men besitter olika grader av träffsäkerhet vad gäller att separera
trädslag från varandra. Av relevans för detta arbete är att NMD bedöms kartera tallskog
med god träffsäkerhet, men att träffsäkerheten är lägre vad gäller att separera till
exempel triviallövskog från ädellövskog. Detta gäller särskilt under vissa omständigheter,
som när det rör små eller glesa skogsytor. Då NMD utgör basen för ett flertal av de
underlag som har använts för den utförda analysen så kan detta till viss mån utgöra
orsak till felkällor i arbetet. NMD har bland annat utgjort grunden för den landskapskarta
som skapats för spridningsanalyser, samt utgör bas för skogsindelningen i databaser
baserade på metodiken BIOTOP Stockholm.
Med det sagt bedöms NMD utgöra det bästa tillgängliga underlaget för marktäcke, trots
dessa brister. Därtill har analysen genomfört steg som bör ha reducerat risken för
felaktigheter grundade i dessa brister hos NMD, till exempel genom flygbildstolkning av
biotopdatabasens skogsytor och kontroll mot information från andra underlag.
Då arbetets omfattning inte har rymt flygbildstolkning av blandskogsytor från Vaxholm
stads biotopdatabas har dessa inte heller utgjort en del av analysens underlag för att
identifiera värdekärnor. Det är troligt att det inom dessa blandade ytor kan tänkas finnas
mindre partier av äldre tall- och ädellövskog som till följd av databasens
generaliseringsprocesser inte har separerats från blandskogen. Detta kan eventuellt
orsaka en viss underrepresentation av potentiella värdekärnor för äldre tall och
ädellövsmiljöer.
2.5. AVGRÄNSNINGAR
Analyserna omfattar Vaxholms stad i sin helhet, samt sträcker sig ytterligare 2,5
kilometer utanför kommunens gränser. Detta för att inkludera naturmiljöer och fånga upp
samband till värdekärnor i angränsade kommuner och undvika kanteffekter i analysen.
Flygbildstolkning av ytor ur Vaxholms stads biotopdatabas genomfördes bara i delar av
Vaxholms stad utanför Bogesundslandet naturreservat. Detta gjordes framförallt av
tidsskäl, då man från kommunens sida prioriterade analys av ekologiska samband
utanför reservatet.
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I analyserna av ekologiska samband har ingen särskiljning gjorts mellan värdekärnor av
olika storlek gällande deras betydelse för att upprätthålla ekologiska samband. I
verkligheten har dock större värdekärnor en viktigare roll ekologiskt och för ekologiska
samband än mindre värdekärnor.
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3. RESULTAT
I detta avsnitt presenteras resultatet av genomförda analyser.
För att ha en möjlighet att korrekt tolka resultatet är det centralt att man är insatt i
följande koncept och termer som presenteras i resultatets text och kartor:
•

Värdekärnor. Värdefulla livsmiljöer, så kallade värdekärnor, utgörs av
avgränsade områden som med avseende på bestånd, struktur och
artförekomster har stor betydelse för biologisk mångfald och utgör områden där
arter kan leva och reproducera sig.

•

Spridningslänk: Spridningslänkar utgör möjliga vägar som fokusarten beräknas
kunna ta för att förflytta sig mellan värdekärnor. Avstånden är motståndsviktade
baserat på artens spridningsförmåga enligt uppsatt modell (friktionsvärde i
bilaga 2). Ingen länk överstiger det maximala spridningsavståndet för respektive
analys. I kartorna presenteras den kortaste spridningsvägen mellan två
värdekärnor som en linje. Det är dock inte bara utmed denna linje som arter rör
sig. Läs om spridningskorridorer i nästa punkt.

•

Spridningskorridor: Spridningskorridoren representerar hela den yta/zon runt
och mellan värdekärnor som korsas av någon (eller flera) av alla möjliga
spridningslänkar. Hela korridoren fungerar som spridningsväg för arter. Det är
inom hela dessa, ofta breda korridorer, som arter kan förväntas röra sig för att
ta sig mellan livsmiljöer, snarare än enbart utmed den kortaste spridningsvägen
mellan två värdekärnor.

•

Konnektivitet: Mått på graden av sammankoppling mellan livsmiljöer. Resultatet
av beräkningen av spridningskorridoren (som är en rasterfil) innehåller ett värde
för varje pixel som representerar antalet spridningsvägar som passerar genom
just den pixeln. Högt värde motsvarar hög konnektivitet och betyder att
värdekärnor i området är sammankopplade med många andra värdekärnor.
Motsatt betyder lågt värde låg konnektivitet, och att värdekärnor bara länkar till
en eller ett fåtal andra värdekärnor. I områden med låg konnektivitet är de
ekologiska sambanden skörare än i områden med hög konnektivitet.

•

Habitatnätverk: Nätverk av sammanlänkade livsmiljöer för en art/artgrupp. Ett
landskap kan vara uppdelat i flera från varandra skilda habitatnätverk. En mer
utförlig beskrivning finns i avsnitt 1.5 Habitatnätverk.

•

Klivstenar: Klivstenar är livsmiljöer som till följd av sitt strategiska läge utgör
viktiga knutpunkter/getingmidjor i nätverket. Ofta är det så att om en livsmiljö
som utgör en klivsten försvinner så bryts förbindelsen mellan habitatnätverkets
delar på var sida om klivstenen. Nätverket delas i två delar som är isolerade
från varandra. Läs mer om klivstenar i avsnitt 1.6 GIS-analyser av ekologiska
samband.
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3.1. RESULTAT ÄDELLÖVSKOG
Resultatet av analysen för ädellövskog presenteras i sex olika kartor. I Figur 5
presenteras identifierade värdekärnor. I Figur 6 presenteras resultatet av
spridningsanalysen med maximalt spridningsavstånd på 1000 meter, i Figur 7 resultatet
av spridningsanalysen för maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och i Figur 8
resultatet av spridningsanalysen för maximalt spridningsavstånd på 2000 meter. I Figur 9
presenteras en jämförelse mellan spridningskorridorerna för de tre olika
spridningsavstånden.
Slutligen, i Figur 10 presenteras exempel på slutsatser som går att dra utifrån
analysernas resultat gällande särskilt viktiga samband samt på vilka platser sambanden
är brutna eller svaga. På dessa platser rekommenderas att ädellövsmiljöerna bevaras
och utvecklas för att på sikt värna om ett fungerande ekologiskt nätverk kopplat till
ädellövskog i Vaxholms stad.
3.1.1.

Värdekärnor ädellöv

Totalt identifierades 682 värdekärnor av varierande storlek för ädellövskog inom
Vaxholms stads kommungräns (Figur 5). Ett större antal av dessa livsmiljöer hittas
framförallt inom Bogesundslandets naturreservat. Utanför reservatets gränser har större
sammanhängande ädellövsområden identifierats bland annat på östra Skarpö (kopplat
till en nyckelbiotop vid Lyckedal) och vid Gåsvik i närheten av Bullerholmen. Mindre
samlingar av värdekärnor kan bland annat hittas på östra Rindö samt utspritt på
Tynningö och södra och centrala Resarö.

Figur 5. Värdekärnor för ädellövskog i Vaxholms stad. De största samlingarna av ädellövskog finns
i Bogesundslandets naturreservats östra och västra delar. Mindre samlingar värdekärnor kan även
hittas spridda i övriga delar av kommunen, bland annat på östra Skarpö och Rindö.
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3.1.2.

Spridningsanalyser ädellöv

För arter med lägre rörlighet (1000 meter maximalt spridningsavstånd) är livsmiljöerna i
Vaxholms stad enligt analyserna fragmenterat i flera små habitatnätverk (Figur 6). För
arter med större benägenhet att förflytta sig (1500 meter maximalt spridningsavstånd)
framträder ett stort habitatnätverk i västra delen av kommunen, som sträcker sig över
Bogesundslandet och vidare nordväst över Resarö. Detta nätverk utgör det största för
ädellövskog i Vaxholms stad och innefattar också de områden som uppnår den högsta
graden av konnektivitet för kommunens ädellövskog (Figur 7). När spridningsavståndet
ökas till 2000 meter, vilket motsvarar lite mer rörliga arter, knyts även Vaxön, Tynningö
och Skogsön till detta stora habitatnätverk i väst (Figur 8).
I motsats till det sammanhängande västra ädellövsnätverket utmärks kommunens östra
del av ett antal mindre habitatnätverk som är uppdelade mellan öarna Tynningö, Rindö,
Skarpö, Hästholmen och Stora Rönnholmen. Då avståndet mellan öarna och det öppna
vattnet försvårar förflyttning dem emellan, och det finns en begränsad närvaro av
värdekärnor på de individuella öarna, präglas dessa habitatnätverk av isolering från
varandra och låga grader av konnektivitet (Figur 6,Figur 7). Även vid ett maximalt
spridningsavstånd på 2000 meter kvarstår dessa habitat som isolerade, vilket indikerar
att även mer spridningsbenägna arter kan ha svårt att röra sig mellan dessa livsmiljöer
(Figur 8).
Slutligen har två mindre habitatnätverk identifierats på västra och östra Vaxön, centralt
placerade mellan de västliga och östliga habitatnätverken (Figur 6, Figur 7). Dessa är vid
ett spridningsavstånd på 1500 meter eller lägre isolerade från varandra, men vid en
höjning av spridningsavståndet till 2000 meter framträder ett svagt samband dem
emellan för arter med högre spridningsförmåga (Figur 8). Sambandet förefaller dock
svagt eftersom värdekärnorna är små och spridningslänkarna långa. Det tycks också
finnas ett svagt samband mellan habitatnätverken på Vaxön och värdekärnor på
näraliggande Kullö.
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Figur 6. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1000m, vilket
representerar arter med lägre spridningsförmåga än studiens utgångspunkt för spridningsavstånd
(1500 m). Här kan man observera hur kommunens ädellövsnätverk är uppsplittrat i ett antal mindre
och från varandra isolerade habitatnätverk vid lägre spridningsavstånd. Dessa nätverk är i de flesta
fall begränsade till kommunens olika öar, vilket bland annat kan observeras på Vaxön, Kullö,
Tynningö och Resarö. Även det vid längre spridningsavstånd stora och sammanhängande västliga
nätverket reduceras och blir mer uppdelat vid en sänkning av spridningsavståndet. För
spridningsbegränsade arter innebär detta att anknytningen till Kullö upphör, vilket begränsar detta
nätverks utbredning till Bogesundslandet. Slutligen upphör också anknytningen till ädellövsmiljöer i
Österåkers kommun i norr.
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Figur 7. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad baserat på ett maximalt spridningsavstånd
på 1500m. Av de identifierade habitatnätverken finns kommunens största i dess västra halva, vilket
innefattar Bogesundslandet, Resarö, Kullö och Edholma samt ansluter till ädellövmiljöer i
Österåkers kommun i norr. I Vaxholms östra halva finns därtill en rad mindre och från varandra
frånskilda habitatnätverk som begränsas till öarna Rindö, Tynningö, Stora Rönnholmen,
Hästholmen och Skarpö. Centralt på Vaxön finns även två mindre habitatnätverk på öns västra
respektive östra sida, även dessa saknar anknytning till övriga nätverk i kommunen.
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Figur 8. Konnektivitet för ädellövskog i Vaxholms stad vid ett ökat spridningsavstånd på 2000m,
vilket kan representera arter som är spridningsbenägna. Observera den ökade sammanknytningen
av kommunens nätverk – det stora västliga nätverket täcker vid detta spridningsavstånd nästan hela
Bogesundslandet och sträcker sig in i kommunens östra delar via Tynningö, som nu ansluts via en
smal korridor över Tenö sund. Habitatnätverken på Rindö, Skarpö, Hästholmen och Stora
Rönnolmen är fortsatt isolerade från varandra.
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Figur 9. Jämförelse av spridningskorridorer för olika maximala spridningssamband för
ädellövsmiljöer.
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3.1.3.

Särskilt viktiga samband och svaga länkar för ädellövskog

I detta avsnitt studeras habitatnätverket för ädellövskog närmare. Syftet är att peka ut
platser med särskilt viktiga samband för att upprätthålla befintliga habitatnätverk för
ädellövskog i Vaxholms stad. Syftet är också att peka ut platser där sambanden är
viktiga men svaga.
Ett särskilt viktigt samband för ädellövsmiljöer i Vaxholms stad är länken mellan
värdekärnor på Bogesundslandets naturreservat och Kullö (Figur 10). Från Kullö sträcker
sig nätverket vidare upp mot Resarö och Edholma, samt västerut mot Nibble och bort
mot Hästängsudd i Österåkers kommun. Via denna länk hänger ädellövskog i dessa
delar av kommunen samman med de rika ädellövsmiljöerna på sydöstra Bogesund. En
värdekärna vid Storskär framträder som en klivsten som upprätthåller detta viktiga
samband. Se detaljkarta över området i Figur 11. Sambandet existerar enligt analysen
om maximalt spridningsavstånd är 1500 meter eller 2000 meter, men inte för 1000
meter. Detta tyder också på att sambandet, förutom att vara särskilt viktigt, även är
relativt svagt.
Enligt analysen finns det flera områden där sambanden är viktiga men svaga för arter
med relativt god spridningsförmåga, alternativt brutna för de mest spridningsbegränsade
arterna (Figur 10). I dessa områden identifierar analysen inga samband vid ett maximalt
spridningsavstånd på 1000 meter, men samband framträder då spridningsavståndet
ökas till 1500 meter eller 2000 meter. Se kartan i Figur 9 för en jämförelse mellan
spridningskorridorerna vid olika avstånd. Över ett längre tidsperspektiv kan dessa
svagare samband vara viktiga för spridning av arter.
Några sådana områden är mellan ädellövsmiljöerna på södra respektive norra Resarö
(detaljkarta i Figur 12) samt över Söderkullasundet mellan Kullö och Vaxön (detaljkarta i
Figur 13). På Resarö är avståndet mellan värdekärnor i Storäng och norra Resarö
relativt långt och sambandet är att betrakta som svagt. Vid en analys med ett kortare
spridningsavstånd på 1000 meter är detta samband brutet. Samma sak gäller
sambandet till Ytterbystrand. Även sambandet från Vaxön över till Kullö är svagt
ochenligt analysen existerar ett samband enbart vid ett maximalt spridnings avstånd på
2000 meter som vid lägre avstånd upphör. På Vaxön utgörs habitatnätverket av
skogsdungar som i huvudsak ligger i tätortsbebyggelse vilket belyser att denna typ av
naturområden också kan vara oerhört viktiga när man tillämpar ett landskapsperspektiv
på naturen.
Även i nordväst, mellan Nibble och Hästängsudd i Österåkers kommun, samt mellan
Nibble och Ladvik (detaljkarta i Figur 14) finns möjliga försvagade samband som är av
vikt för nätverkets anknytning till områden utanför kommungränsen. Mellan Nibble och
Hästängssund finns samband vid ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och för
2000 meter, men inget samband för 1000 meter. Mellan Ladvik och Nibble finns
samband endast för det längsta avståndet i analysen, 2000 meter.
Mellan Tynningö och Bogesundslandet finns enligt analysen ytterligare ett sådant
område där samband finns om spridningsavståndet är 2000 meter, men inte för 1500
meter eller 1000 meter (detaljkarta i Figur 15).
I mitten av Tynningö finns en centralt placerad värdekärna som utgör en klivsten mellan
habitatnätsverket östra respektive västra del (Figur 10).
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Figur 10. Slutsatser gällande ädellövsnätverket i Vaxholms stad, med särskilt viktiga samband,
samt försvagade eller brutna sådana, beroende på arters spridningsförmåga. Inom det stora och
sammanhängande västliga ädellövsnätverket har viktiga samband identifierats som sträcker sig från
Bogesundslandet österut mot Tenö sund och norrut via Ellboda och Broknäs, samt över till Kullö via
en klivsten på Storskär. Från Kullö löper även ett viktigt samband via Bullerholmen mot Nibble. där
svaga eller brutna samband har identifierats som löper västerut mot Ladvik och norrut mot
ädellövsmiljöer i Österåkers kommun. Utöver dessa bedöms svaga eller brutna samband även
finnas mellan norra och södra Resarö, samt mellan Kullö och Vaxön. Även på Vaxön finns ett
möjligt svagt eller brutet samband mellan öns två separerade nätverk.
I kommunens östra del har färre viktiga samband identifierats, troligtvis då de isolerade nätverken
här är begränsade till mindre öar. En värdekärna som bedöms utgöra en klivsten av vikt för
sammanhållningen mellan öns västra och östra ädellövsmiljöer har identifierats centralt på
Tynningö. Slutligen finns det ett möjligt svagt samband över Tenö sund mellan Tynningö och
Bogesund, vilket utgör en möjlig passage för arter som är kapabla att förflytta sig längre avstånd.
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Figur 11. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Kullö. Ett särskilt viktigt samband för
ädellövsmiljöer i Vaxholms stad är länken mellan värdekärnor på Bogesundslandets naturreservat
och Kullö. En värdekärna vid Storskär framträder som en klivsten som upprätthåller detta viktiga
samband. Sambandet existerar enligt analysen om maximalt spridningsavstånd är 1500 meter eller
2000 meter, men inte för 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd
jämförs med varandra.
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Figur 12. Detaljkarta över ädellövsnätverket på Resarö. Avståndet mellan värdekärnor i Storäng
och norra Resarö är relativt långt och sambandet är att betrakta som svagt. Vid en analys med ett
kortare spridningsavstånd på 1000 meter är detta samband brutet. Samma sak gäller sambandet till
Ytterbystrand. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.
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Figur 13. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Vaxön. Flera värdekärnor utgörs av skogsdungar
i tätortsbebyggelse. Sambandet från Vaxön till Kullö över Söderkullasundet är svagt. Enligt
analysen existerar ett samband om maximalt spridnings avstånd är 2000 meter, men inte för 1500
meter eller 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med
varandra.
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Figur 14. Detaljkarta över ädellövsnätverket kring Nibble och Ladvik. Mellan Nibble och
Hästängsudd i Österåkers kommun, samt mellan Nibble och Ladvik finns möjliga svaga samband
som är av vikt för nätverkets anknytning till områden utanför kommungränsen. Mellan Nibble och
Hästängssund finns samband vid ett maximalt spridningsavstånd på 1500 meter och för 2000
meter, men inget samband för 1000 meter. Mellan Ladvik och Nibble finns samband endast för det
längsta avståndet i analysen, 2000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika
avstånd jämförs med varandra.
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Figur 15. Detaljkarta för ädellövsnätverket kring Höganäs vid Tenösund. Mellan Tynningö och
Bogesundslandet finns det enligt analysen ett samband om spridningsavståndet är 2000 meter,
men inte för 1500 meter eller 1000 meter. Se också Figur 9 där spridningskorridorer för olika
avstånd jämförs med varandra.
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3.2. RESULTAT TALLSKOG
Resultatet av analysen för tallskog presenteras i sex olika kartor. I Figur 16 presenteras
identifierade värdekärnor. I Figur 17 presenteras resultatet av spridningsanalysen med
maximalt spridningsavstånd på 1000 meter, i Figur 188 spridningsanalysen för maximalt
spridningsavstånd på 1500 meter och i Figur 199 spridningsanalysen för maximalt
spridningsavstånd på 2000 meter. I Figur 2020 presenteras en jämförelse mellan
spridningskorridorerna för de tre olika spridningsavstånden.
Slutligen, i Figur 21 presenteras exempel på slutsatser som går att dra utifrån
analysernas resultat gällande särskilt viktiga samband samt på vilka platser sambanden
är brutna eller svaga. På dessa platser rekommenderas att tallskogsmiljöerna bevaras
och utvecklas för att på sikt värna om ett fungerande ekologiskt nätverk kopplat till
tallskog i Vaxholms stad.
3.1.4.

Värdekärnor tall

Totalt identifierades 684 värdekärnor för tallskog i Vaxholms stad (Figur 16). Även om
dessa till antalet inte är många fler än de värdekärnor för ädellöv som identifierades (682
stycken), så skiljer sig resultatet genom att värdekärnorna för tall överlag är större.
Värdekärnor av tall utanför Bogesundslandets naturreservat uppgår till 338 stycken och
finns spridda i kommunen. Större värdekärnor och kluster av värdekärnor kan bland
annat hittas i och kring Killingeskogen på Resarö, samt på Rindö och norra Tynningö.

Figur 16. Värdekärnor för tall i Vaxholms stad. Utanför Bogesundslandets naturreservat har 338
stycken värdekärnor identifierats, varav samlingar återfinns bland annat på Resarö och norra
Tynningö.
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3.1.5.

Spridningssamband för tallskog

För arterna med lägre rörlighet (1000 meter maximalt spridningsavstånd) är livsmiljöerna
i Vaxholms stad enligt analysen fragmenterade i flera mindre habitatnätverk och
vattenområdena förefaller vara barriärer mellan kommunens öar (Figur 17). För arter
med större benägenhet att förflytta sig (1500 meter och 2000 maximalt
spridningsavstånd) framträder ett mer sammanlänkat landskap (Figur 18 och Figur 19).
Värdekärnorna för tall är då i stora drag uppdelade i två huvudsakliga habitatnätverk, ett i
den östra delen av kommunen och ett i den västra delen. Det västra habitatnätverket
består av Resarö, Kullö och Vaxön, Bogesundslandet och har samband vidare upp mot
Svinninge och Åkersberga. Det östliga nätverket bestående av Stora Hästholmen, Rindö,
Skarpö, Tynningö, Skogsön och Ramsö har samband mot Värmdö.
På Rindö och Tynningö finns många värdekärnor spridda i landskapet och här har
habitatnätverket för tall därför en relativt god konnektivitet. Genom sitt läge mellan
Tynningö och Rindö upprätthåller Ramsö och Skogsön dessa samband i ö-landskapet.
Resarö och Vaxön har aningen lägre konnektivitet mellan värdekärnor. På Resarö finns
dock ett antal lite större värdekärnor, vilket kan vara av betydelse då stora värdekärnor
är mer värda än mindre för ett mer ekologiskt funktionellt habitatnätverk.
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Figur 17. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1000 m, vilket kan
motsvara mer spridningsbegränsade arter. Vid detta lägre spridningsavstånd kan man observera en
splittring av kommunens tallskogsnätverk. Särskilt i kommunens östra del blir detta tydligt, då
nätverket där delas upp i flera mindre och isolerade nätverk knutna till ett antal av kommunens öar.
Därtill försvinner det samband till tallmiljöer i Värmdö kommun som kan observeras vid högre
spridningsavstånd. Även tallnätverket i kommunens västra del blir mer uppsplittrat, till exempel
tappar habitatnätverken på Resarö och Vaxön sina anknytningar till de omgivande nätverken och
isoleras.
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Figur 18. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 1500 m. Vid detta
spridningsavstånd kan man observera att kommunens tallnätverk överlag är uppdelat i ett västligt
och ett östligt habitatnätverk. Det västliga utgör ett sammanhängande nätverk som innefattar större
delen av kommunens land och öar, och är även via Bogesundslandet kopplat till tallnätverk utanför
kommunens gränser, till exempel i Österåkers kommun. Det östliga består av ett sammanhängande
habitatnätverk som innefattar flera av kommunens öar, däribland Tynningö, Rindö och Skarpö samt
även ett fåtal mindre öar så som Skogsön. Även detta nätverk ansluter till tallmiljöer utanför
kommunens gränser, i Värmdö.
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Figur 19. Konnektivitet för tallskog i Vaxholms stad vid ett spridningsavstånd på 2000 m, vilket kan
representera mer spridningsbenägna arter. Vid detta spridningsavstånd är Vaxholms tallnätverk
fortsatt uppdelat i ett västligt och ett östligt habitatnätverk, men en viss ökad sammankoppling inom
de två nätverken kan observeras. Bland annat ansluts habitatnätverket på Edholma till det västliga
nätverket och upphör att vara isolerat, vilket det är vid lägre spridningsavstånd. Gränserna för det
västra och östra habitatnätverket ligger även märkbart närmare varandra, särskilt vid östra Resarö
och Stora Hästholmen, där de två nätverken nästan sammanknyts.
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Figur 20. Jämförelse av spridningskorridorer för olika maximala spridningssamband för tallskog.
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3.1.6.

Särskilt viktiga samband och svaga länkar för tallskog

I detta avsnitt studeras habitatnätverket för tallskog närmare. Syftet är att peka ut platser
med särskilt viktiga samband för att upprätthålla befintliga habitatnätverk för tallskog i
Vaxholms stads. Syftet är också att peka ut platser där sambanden är viktiga men
svaga.
Särskilt viktiga samband för tallskogsmiljöer i Vaxholms stad är framförallt sambanden i
det västliga habitatnätverket över Fladen mellan Kullö och Bogesundslandet, samt
sambandet i det östliga habitatnätverket över Oxdjupet till Värmdölandet (se
översiktskarta Figur 21 och detaljkartor i Figur 22 och Figur 23). Skulle dessa viktiga
samband brytas riskeras Vaxholms tallmiljöer utanför Bogesundslandet naturreservat att
isoleras, framförallt för arter med sämre spridningsförmåga. Enligt analysen med
maximalt spridningsavstånd på 1500 meter fungerar en liten värdekärnan i de södra
delarna av Kullö naturreservat som en viktig klivsten för att upprätthålla sambandet
mellan Kullö och Bogesundslandet som löper över vattnet mellan öarna.
Mellan Kullö och Resarö hänger de ekologiska sambanden för tall till stor del på en
enskild värdekärna vid Engarn (Figur 22). I analysen med maximalt spridningsavstånd
på 1500 meter framträder denna värdekärna som en klivsten för att upprätthålla
sambanden mellan öarna. Även för sambandet mellan Kullö och Vaxön finns klivstenar
på var sida om sundet som är viktiga för att upprätthålla sambanden mellan öarna.
Sambandet över Oxdjupet mellan Rindö och Värmdölandet är beroende av att
värdekärnan på Rindö-sidan bevaras då denna har en klivstensfunktion mellan
respektive sida av habitatnätverket (Figur 23).
Enligt analysen finns flera områden där sambanden är svaga för arter med relativt god
spridningsförmåga, alternativt brutna för de mest spridningsbegränsade arterna (Figur
21). I dessa områden visar analysen inga samband då maximalt spridningsavstånd är
1000 meter men samband framträder då spridningsavståndet ökar till 1500 meter eller
2000 meter. Över ett längre tidsperspektiv kan dessa svagare samband vara viktiga för
spridning av arter. Se också Figur 20 där spridningskorridorer för olika maximala
spridningsavstånd jämförs med varandra.
En plats med ett sådant svagt samband är mellan Bullerholmen och Gåsvik. Här finns
enligt analysen ett samband bara vid ett maximalt spridningsavstånd på 2000 meter, inte
för 1500 meter eller 1000 meter (se detaljkarta i Figur 22).
Inget tydligt samband finns över Tenösund mellan Tynningö och Bogesundslandet, men
de två habitatnätverken ligger här nära varandra och det går inte att utesluta att ett visst
utbyte kan ske över sundet för arter med god spridningsförmåga (Figur 24). Även mellan
östra Resarö och Hästholmen är sambanden brutna på grund av långa avstånd mellan
värdekärnorna, men även på denna plats ligger habitatnätverken nära varandra (Figur
25).
Ytterligare en sådan plats finns söderut mellan Risholmen och Ormingelandet i Nacka
kommun. Vid ett maximalt spridningsavstånd på 2000 meter framträder där ett samband
som anknyter Risholmen till större habitatnätverk på Ormingelandet. Detta saknas vid
lägre spridningsavstånd, vilket indikerar att det kan finnas ett svagt samband söderut för
arter med god spridningsförmåga (Figur 26).
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Figur 21. Slutsatser gällande tallskogsnätverket i Vaxholms stad, med särskilt viktiga samband
samt platser med brutna till svaga samband beroende på arters spridningsförmåga. I det västliga
tallnätverket bedöms ett särskilt viktigt samband finnas mellan Bogesundslandet och Kullö, vilket
möjliggör nätverkets anknytning till tallmiljöer på Resarö och Vaxön via ett par centralt placerade
klivstenar på Kullö. I det östliga tallskogsnätverket finns ett viktigt samband som anknyter till
tallskogsmiljöer i Värmdö kommun. Analysen har även lokaliserat ett antal svaga eller brutna
samband i tallnätverket. Ett av dessa utgörs av ett svagt samband som löper från Engarn och
västerut mot Nibble. Även från östra Resarö över till Hästholmen finns ett möjligt svagt samband,
som eventuellt kan möjliggöra för spridningsbenägna arter att röra sig mellan kommunens västliga
och östliga tallnätverk. Från Tynningö finns två svaga samband, ett söderut över Risholmen till
tallmiljöer i Nacka kommun, och ett västerut över Tenösund vilket utgör ytterligare en möjlig svag
anslutning mellan de västliga och östliga tallnätverken inom kommunen.
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Figur 22. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Kullö. Ett särskilt viktigt samband för
tallskogsmiljöer i Vaxholms stad är det över Fladen vid Kullö till Bogesundslandet. I analysen med
maximalt spridningsavstånd på 1500 meter framträder den lilla värdekärnan i de södra delarna av
Kullö naturreservat som en viktig klivsten för att upprätthålla sambandet som löper över vattnet
mellan öarna. Även för sambandet mellan Kullö och Vaxön finns klivstenar på var sida om sundet
som är viktiga för att upprätthålla anknytningen dessa öar emellan. Det sambandet som finns
mellan Bullerholmen och Gåsvik är svagt, här finns enligt analysen bara ett samband vid det
maximala spridningsavståndet på 2000 meter, inte för 1500 meter eller 1000 meter. Se också Figur
15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.
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Figur 23. Detaljkarta över tallskogsnätverket på östra Rindö och sambandet över Oxdjupet till
Värmdölandet. Sambandet över Oxdjupet mellan Rindö och Värmdölandet framträder enligt
analysen som ett särskilt viktigt samband för tall i Vaxholms stad. Sambandet är beroende av att
värdekärnan på Rindö-sidan bevaras då denna har en klivstensfunktion mellan respektive sida av
habitatnätverket. Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med
varandra.
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Figur 24. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Tenösund. Inget tydligt samband finns över
Tenösund mellan Tynningö och Bogesunds naturreservat, men habitatnätverken ligger nära
varandra. Det är möjligt att arter med mycket god spridningsförmåga över tid kan lyckas röra sig
mellan de två nätverken. Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med
varandra.
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Figur 25. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring östra Resarö och Hästholmen. Mellan östra
Resarö och Hästholmen finns enligt analysen inget tydligt samband. Men habitatnätverkens läge är
detta till trots så nära varandra att det inte helt uteslutet att arter med god spridningsförmåga trots
detta kan röra sig mellan dessa nätverk över längre tidshorisonter. Se också Figur 15 där
spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.
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Figur 26. Detaljkarta över tallskogsnätverket kring Bergsholmen, Risholmen och Kungarna. I
analysen med maximalt spridningsavstånd på 2000 meter har Risholmen samband mot ett större
habitatnätverk på Ormingelandet. Detta indikerar att det här sannolikt inte finns något samband
söderut för svårspridda arter, men att det kan finnas ett samband för mer spridningsbenägna arter.
Se också Figur 15 där spridningskorridorer för olika avstånd jämförs med varandra.
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4. ÅTGÄRDSFÖRSLAG
För att bevara och utveckla tall- och ädellövmiljöer i Vaxholms stad finns det en rad
möjliga åtgärder att vidta. Varje område har sina förutsättningar, och dessa tillsammans
med målbilden styr vilka åtgärder som ska genomföras för att nå naturvårdsnytta.
Det är inte möjligt att ge platsspecifika åtgärdsförslag utan att först genomföra ett
fältbesök. Fältbesök ingår dock inte i ramen för detta projekt och därför ges här
åtgärdsförlag av mer generell karaktär. Det presenteras också ett antal exempel på
åtgärder för ädellöv respektive tall som kan tillämpas på lämpliga platser.
Att skapa förutsättningar för biologisk mångfald innebär i mångt och mycket att skapa
variation. Det kan handla om variation i trädålder. Gamla ädellövträd och äldre tallar är
viktiga, men det behövs också yngre träd som på sikt ersätter de äldre träden. Död ved
behövs i olika dimensioner och lägen som exempelvis stående död ved, liggande med
markkontakt, liggande utan markkontakt, samt i skuggiga och soliga lägen. Placering i
terrängen helt avgörande för hur substratet nyttjas både direkt och över tid. Till exempel,
en tall som fallit ligger först med kronan i backen och stammen i luften men efter ett par
år sjunker kronan ihop och stammen kommer närmare marken. Att skapa död ved är
generellt är en bra åtgärd i tallskog. I en långsamtväxande tallskog tar det lång till,
hundratals år, innan det skapas rikligt med död ved, speciellt av grövre dimension. Yngre
ved kan förekomma efter kortare tid. I tätortsnära skog är bristen på död ved särskilt stor
på grund av att den ofta städas bort.
Naturvårdsbränningar är en vanlig naturvårdsåtgärd då avsaknaden av naturligt
förkommande skogbränder orsakar igenväxning och är ett hot mot den biologiska
mångfalden i dagens skogar. Dock behöver man i områden med tunna humustäcken och
låga träd med ytliga rötter, som i hällmarkstallskogar, vara försiktig med detta då man
riskerar att döda alla träd.
Fler åtgärder som föreslås nedan handlar om frihuggning av träd. Igenvuxna marker kan
behöva återställas med frihuggningar i etapper så att träden stegvis får mera solljus på
kronan och stammen. Annars riskerar träden att bli stressade, detta gäller särskilt om
igenväxningen är av gran runt ädellövsmiljöerna.
Att jobba efter principen att bevara befintliga naturvärden är viktigt eftersom många
värdefulla naturmiljöer är att betrakta som oersättliga. Det kan handla om tidsperspektiv
på flera hundra år att återskapa ett område med höga naturvärden. I vissa fall ännu
längre tid. Det handlar om att värna de mest värdefulla biotoperna samt att kompensera
för livsmiljöer som det råder brist på.
Det är viktigt att det finns en långsiktig plan för åtgärder, minst en 5-årsplan men gärna
en 10 års-plan.
Åtgärdsförslag:
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•

Bevara och utveckla värden kopplat till ädellöv respektive tall i områden med
viktiga samband för grön infrastruktur (se föregående avsnitt).

•

Inventera områden med viktiga samband för grön infrastruktur. Med inventering
avses att i fält kartlägga tall- och ädellövmiljöer. Kontrollera att utpekade
värdekärnor har förväntad kvalitet. Identifiera om det finns ytterligare
värdekärnor som inte fångats upp i GIS-analysen. Identifiera om det finns
områden med yngre träd som kan på sikt kan fungera som ersättare åt
värdekärnor med äldre träd. Inventeringen kan genomföras som en
naturvärdesinventering enligt svensk standard (NVI). Tillägget naturvärdesklass
4 rekommenderas för att fånga upp områden som har lägre ålder på träden i
dag men som på sikt kan vara strategiskt att bevara. Notera ungefärlig
beståndsålder i beskrivningen av inventerade objekt.

•

Ta fram en åtgärdsplan för tall- och ädellövsområden. Åtgärdsplanerna omfattar
värdekärnor och områden med potentiella ersättningsträd på kommunägd mark.
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•

Beskriv i kommunens grönplan hur ädellövmiljöer och tallskog ska hanteras.

•

Hantera ädellövmiljöer och tallskog enligt kommunens grönplan vid
planläggning och prövning. Komplettera strategidokument med formuleringar
som kan användas vid planläggning och prövning.

•

Skapa samsyn kring hantering av tall och ädellöv i bostadsområden. Viktigt att
rätt delar av organisationen har en gemensam syn på hur dessa naturmiljöer
ska hanteras samt vad målbilden är.

•

Ta fram information kring värdet av tallar och ädellövträd riktad till tomtägare.

•

Stötta, uppmuntra och utveckla betesdrift. Igenväxning av betesmarker är
vanligt och i dessa miljöer finns ofta höga värden kopplat till framförallt
ädellövträd, men även tall, med träd i öppna soliga lägen.

•

Restaurera tidigare betesmarker och stötta lokala bönder eller mindre
företagare med små djurbesättningar. Historiska kartor kan ge information om
var tidigare betesmarker har funnits. Inventera identifierade områden i fält för att
bedöma möjligheten att restaurera betesmarker och ädellövmiljöer kopplat till
dessa.

•

Ta fram en policy för skapande av faunadepåer. För detta är variationen viktig
för att i så hög grad som möjligt gynna biologisk mångfald.

•

Skapa rishögar och faunadepåer med träd och grenar i olika dimensioner, i
både skuggiga och soliga lägen. Komplettera gärna med informationsskyltar.

Exempel åtgärder för ädellöv:
•

Vid plantering av träd i exempelvis parkmiljöer rekommenderas att plantering av
inhemska arter av ädellövträd prioriteras.

•

Friställ fristående ädellövträd då dessa är känsliga för beskuggning. Röj bort
träd och buskar som riskerar att beskugga stam eller krona.

•

Friställ ädellövträd inne i skogsbestånd där igenväxning förekommer.
Igenväxningen kan vara av triviallöv eller gran.

•

Röj fram skogsbryn med ädellövträd. Spara gärna högar med ris och grenar i
soligt läge vid brynen.

•

Gynna lövträd (ädellöv eller trivial) om det förekommer i skogsområden mellan
värdekärnorna på plaster där avståndet mellan värdekärnor är långt (se
exempel med värdekärnor på norra och södra Resarö och där Killingeskogen
ligger mellan dem, Figur 12). Syftet är att skapa bättre förutsättning för
spridningen av arter knutna till lövträd.

Exempel åtgärder för tall:
•

Friställ äldre tallar. Åtgärden utföres i form av luckhuggning, det vill säga ta bort
träd (även yngre tallar) som växer under eller nära de gamla träden.

•

Skapa död ved av tall genom att fälla träd och placera dessa i solbelyst läge
samt i skuggiga lägen.

•

Skada medålders tall genom att tillfoga skada på nedre delen på stammen,
genom brandljud eller katning, det vill säga skapa en skada längs med trädet
som liknar blixtnedslag.

•

Skapa stående död ved av tall.
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster beskriver hur naturen levererar sådant som är värdefullt för oss
människor. Det är ett begrepp som betonar nyttoperspektivet för oss människor.
Naturvårdsverket skriver på sin webbsida: ”Ekosystemtjänster är alla produkter och
tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.
Begreppet används för att skapa förståelse för att människors överlevnad och
välmående är beroende av de tjänster som ekosystemen ger”.
Generellt gäller att skog, även mindre skogsdungar och till och med enskilda träd i
tätortsmiljöer, erbjuder ekosystemtjänster kopplat till folkhälsa. Att vistas i skog och
närvaro av natur i boendemiljöer har visat sig bidra till att reducera stress och kunna ge
återhämning. Skogen erbjuder också möjligheter till friluftsliv, naturpedagogik samt lek
för barn. Det är viktigt att idag utnyttja trädens multifunktionalitet och inte endast
uppskatta deras estetiska värden.
Träd har stor betydelse för värme i stadsmiljöer eftersom de ger svalka. Länsstyrelsen
Västmanlands län har skrivit en rapport om hur grön infrastruktur och klimatanpassning
(Tuvendal et al. 2016). I den presenteras resultat från många studier och informationen i
detta stycke är hämtat från rapporten. Värmeböljor tillhör de väderfenomen som kräver
allra flest offer, detta fenomen förväntas att intensifieras framöver på grund av
klimatförändringar. Sverige som är anpassat för låga temperaturer riskerar att drabbas
hårt. I stort sett allt grönt i staden kommer att spela roll för temperaturreglering. Varje litet
träd har en funktion, varje yta med levande vegetation bidrar. Temperaturreglering som
ekosystemtjänst beror på skuggning och evapotranspiration. Vid evapotranspiration
omvandlas vatten till vattenånga och släpps ut genom växters klyvöppningar - och detta
kyler omgivningen.
I en analys av riskzoner för värmestress visas tydligt trädens funktion för att förhindra
värmestress. Byggnader och gatumiljöer i söderläge med skuggande träd är betydligt
mindre utsatta för långvarigt höga temperaturer än sydvända fasader och helt öppna
ytor. En klassificering av bebyggelse utifrån trädmängd, hårdgjordhet och hushöjd ger en
god vägledning om hur utsatt området är för starka temperaturer.
Skolgårdar är exempel på miljöer som är extra utsatta för stark värme. De är ofta öppna
och designade för att det skall vara möjligt för eleverna att leka och röra sig samtidigt
som lärare och rastvakter ska få en god överblick, vilket ger en utsatthet för
solinstrålning och stark värme. Vid planering av skolgårdar är det därför fördelaktigt att
planera för att ge möjlighet att få avlastning från stark värme och solinstrålning och görs
effektivt med en god placering av träd på skolgården.
Träd och vegetation kan också ta upp partiklar och minska föroreningar i luften och samt
dämpa buller.
Skog, och särskilt äldre skog, är också effektiva kolsänkor. Skogen ingår i kretsloppet av
kol. När skogen växer tas koldioxid upp genom fotosyntesen och binds in i biomassan.
Den koldioxid som tas upp bidrar då inte längre till växthuseffekten (Skogsstyrelsen
2017). Även skogsmarken binder in kol från atmosfären och mykorrhiza-svampar i
marken spelar en avgörande roll för denna process. Skogen bidrar till att mildra
effekterna av den globala uppvärmningen genom att minska koldioxidhalten i
atmosfären. Bevarande av naturliga ekosystem utpekas som en avgörande pusselbit,
utöver att minska utsläpp, för att i tid bromsa ett skenande klimat.
Genom att upprätthålla fungerande ekologiska nätverk för ädellövträd och tallskogar,
genom ett långsiktigt strategiskt arbete med grön infrastruktur, inventeringar och
praktiska åtgärder, kommer också ekosystemtjänster kopplat till framförallt folkhälsa och
klimat att gynnas.
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BILAGA 1. IDENTIFERING AV
VÄRDEKÄRNOR
För identifiering av värdekärnor gjordes en rad urval ur tillgängliga underlag. Nedan
redovisas vilka urvalsparametrar som använts vid dessa urval.

Underlag Urvalsparametrar
Objekt med
naturvärden
Nyckelbiotoper
Natura 2000-områden
Naturvårdsavtal
LstAB GI Tallskog
underlag livsmiljöer
LstAB GI Ädellöv
underlag livsmiljöer
Vaxholms stads
biotopdatabas

- Barrskogsytor som enligt NMD domineras eller består till stor del av tall
- Ädellövskogsytor
- Barrskog- och barrnaturskog samt hällmarksskogsytor som enligt NMD domineras eller till stor del
består av tall
- Ädellövskogsytor
- Tallskog lokaliserad i Damstakärrets Natura 2000-område, baserad på NMD
- Barrskogsytor med närvaro av tall enligt NMD
- Ädellövskogsytor
Samtliga ytor inom kommunen samt 2,5 km utanför kommungränsen.
Samtliga ytor inom kommunen samt 2,5 km utanför kommungränsen.
Klasser för tallskog:
811 - Talldominerad skog på SGU berg i dagen.
231 – Urban grönstruktur av trädkaraktär, enligt NMD talldominerad.
Klasser för ädellövskog:
816 – Ädellövsdominerad skog på SGU berg i dagen.
826 – Ädellövsdominerad skog på SGU grovsediment.
836 – Ädellövsdominerad torr-fuktig skog.
846 – Ädellövsdominerad skog på SGU/FK våtmark.
711 – Trädklädd hävdpräglad hällmarksdominerad mark, berg i dagen (ädellövdominerad)
732 - Trädklädd torr-frisk hävdpräglad gräsmark (ädellövsdominerad enligt tolkning)
236 – Urban grönstruktur av trädkaraktär enligt NMD ädellövsdominerad.
Urvalet ur databasen fokuserade på skog som enligt databasens klassningar bedömdes som intressant
skog för ändamålet. Därmed exkluderades yngre skog, samt skog med spår av skogsbruk och annan
markanvändning som bedömdes som kraftigt störande. Nedan listas de skogsfaser och
markanvändningar från biotopdatabasen som har använts för att definiera värdekärnor:
Skogsfas:
3: Fullväxt-gammal skog/trädklädd mark (>15m) i huvudsak likåldrig
4: Fullväxt-gammal skog/trädklädd mark, tydligt olikåldrig
5: Substratbetingat gles och/eller lågväxt skog på SGU berg i dagen eller våtmark, i huvudsak <5m
6: Substratbetingad fullväxt skog på SGU berg i dagen eller våtmark, som ej förväntas uppnå 15m höjd.
Markanvändning:
102: Inga tydliga spår av skogsbruk eller annan markanvändning
203: Spår av pågående eller nyligen upphört bete
404: Ledningsgata
503: Idrotts-/motionsanläggning/camping/skola/lekplats och annan samhällsfunktion
515: Parkeringsyta
601: Låg bebyggelse/villabebyggelse
605: Spridd bebyggelse/villabebyggelse/gårdsbebyggelse utanför LM:s bebyggelseområden, ofta på
landsbygd
900: Annan markanvändning som inte listas.
Observera att individuella bedömningar gjordes för ett fåtal ytor vars markanvändning normalt kan utgöra
störningar (till exempel parkeringsytor). Endast ytor där dessa markanvändningar ansågs utgöra mindre
störningar behölls i studiens analyser.

NVI-underlag,
Vaxholm
Skyddsvärda träd
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Samtliga tall- och ädellövsklädda ytor som har varit föremål för inventeringar samt fältbesök och som
angetts en NVI-klass 2 eller högre.
Värdekärnor skapades genom att göra en buffet på 25 meter kring trädpunkter för särskilt skyddsvärda
ädellövträd.
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BILAGA 2.
FRIKTIONSVÄRDEN
Markslag/biotop från NMD

Friktionsvärde
Brun guldbagge

Friktionsvärde
reliktbock

Öppen våtmark
Åkermark
Övrig öppen mark utan
vegetation

2
3
15

2
3
15

Övrig öppen mark med
vegetation

2

2

Exploaterad mark, byggnad
Exploaterad mark, ej byggnad
eller väg/järnväg

30
15

30
15

Exploaterad mark, väg/järnväg
Sjö och vattendrag
Hav
Tallskog (utanför våtmark)
Granskog (utanför våtmark)
Barrblandskog (utanför våtmark)
Lövblandad barrskog (utanför
våtmark)
Triviallövskog (utanför våtmark)
Ädellövskog (utanför våtmark)
Triviallövskog med ädellövinslag
(utanför våtmark)
Temporärt ej skog (utanför
våtmark)
Tallskog (på våtmark)
Granskog (på våtmark)
Barrblandskog (på våtmark)
Lövblandad barrskog (på
våtmark)
Triviallövskog (på våtmark)
Ädellövskog (på våtmark)
Triviallövskog med ädellövinslag
(på våtmark)
Temporärt ej skog (på våtmark)
Vägar (Allmänna och genomfart
trafik > 5000 fordon)
Motorväg

3
5
5
2
3
3
2

3
5
5
1
2
1
1

1
1
1

2
2
2

2

2

2
3
3
2

1
2
1
1

1
1
1

2
2
2

2
15

2
15

30

15

Värdekärna

1

1
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BILAGA 3. GIS- OCH
FLYDBILDSTOLKNINGSUNDERLAG
Datamängd

Typ

Artfynd av arter kopplat till
ädellövsmiljöer och tallskog

Punktlager
Punktlager

Särskilt skyddsvärda träd
LstAB GI Tallskog underlag
livsmiljöer
LstAB GI Underlag livsmiljöer
ädellövskog

Polygon
Polygon

Källa/Ursprung
Artportalen
Artportalen
Länsstyrelsen
Stockholm
Länsstyrelsen
Stockholm

Datum
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Erhållet 2021-03-15
Nedladdat 2021-03-12

Allmänna vägar och motorvägar

Linjelager

Natura 2000-områden

Polygon

Naturvårdsverket

Naturreservat

Polygon

Naturvårdverket

Nationella marktäckedata
(NMD), basskikt ogeneraliserad

Raster

Naturvårdsverket

Naturvårdsavtal

Polygon

Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper

Polygon

Skogsstyrelsen

Objekt med naturvärden

Polygon

Skogsstyrelsen

Utförda avverkningar

Polygon

Skogsstyrelsen

NVI-underlag, Vaxholm

Polygon

Vaxholms stad

Erhållet 2021-01-25

Vaxholm stads biotopdatabas

Polygon

Vaxholms stad

Erhållen 2021-01-11

Trafikdata

Linjelager

Trafikverket

Lantmäteriet

Nedladdat 2021-03-30
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-01-13
Nedladdat 2021-03-30

Nedladdat 2021-03-30

Flygbildstolkningsunderlag
Infraröda flygbilder,
kommuntäckande.
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TIF.

Lantmäteriet

EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND I VAXHOLMS STAD
2021-04-30

636

Erhållna 2021-02-09,
flygbilder tagna
2015/2017

Beställare
Uppdrag
Konsult

eWork Group AB (Waxholms Stad)
30021682 Analys av ekologiska spridningssamband
Sweco Sverige AB
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/79.212
1 av 1

§ 4 Yttrande granskning för Danderyds översiktsplan
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtandets bedömning godkänns som yttrande i granskningen för Danderyds översiktsplan.

Ärendebeskrivning
Danderyds kommun har tagit fram ett reviderat förslag till ny kommunövergripande översiktsplan.
Vaxholms stad har fått förslaget på remiss under granskningsfasen. Vaxholms stad har tidigare yttrat sig
över samrådsförslaget. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala
intressen.
De mest påtagliga förändringarna av förslaget finns i avsnittet Konsekvenser av utvecklingsinriktningarna
samt beskrivningarna av så kallade utredningsområden i delen om mark- och vattenanvändning. Det har
även gjorts kompletteringar vad gäller ekologiska samband, skyfallshantering, dagvatten och skydd av
kustvattenförekomster.
Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har fortsatt vissa synpunkter kring knutpunkten
Danderyd, planens förhållningssätt till de gröna kilarna, liksom kvarstående synpunkter vad gäller
hanteringen av grundvatten. Kommunen är positiv till de förändringar som gjorts för ekologiska
spridningssamband och planeringen för grönområden, men har vissa synpunkter på hur detta kan
förbättras. Kommunen har även synpunkter på planens hantering av bostadsförsörjning i relation till de
osäkerheter som fortfarande råder kring utvecklingen av transportinfrastrukturen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-12-06
Granskningsförslag för Danderyds Översiktsplan Granskningshandling 2021-11-29, 2021-12-06
Hållbarhetsbedömning Översiktsplan för Danderyds kommun Granskningshandling november 2021,
2021-12-06
Samrådsredogörelse Danderyds översiktsplan, samråd 3 maj och 13 juni 2021, 2021-12-06
Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan, 2021-08-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande granskning för Danderyds översiktsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtandets bedömning godkänns som yttrande i granskningen för Danderyds översiktsplan.

Sammanfattning
Danderyds kommun har tagit fram ett reviderat förslag till ny kommunövergripande översiktsplan.
Vaxholms stad har fått förslaget på remiss under granskningsfasen. Vaxholms stad har tidigare yttrat sig
över samrådsförslaget. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala
intressen.
De mest påtagliga förändringarna av förslaget finns i avsnittet Konsekvenser av utvecklingsinriktningarna
samt beskrivningarna av så kallade utredningsområden i delen om mark- och vattenanvändning. Det har
även gjorts kompletteringar vad gäller ekologiska samband, skyfallshantering, dagvatten och skydd av
kustvattenförekomster.
Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men har fortsatt vissa synpunkter kring knutpunkten
Danderyd, planens förhållningssätt till de gröna kilarna, liksom kvarstående synpunkter vad gäller
hanteringen av grundvatten. Kommunen är positiv till de förändringar som gjorts för ekologiska
spridningssamband och planeringen för grönområden, men har vissa synpunkter på hur detta kan
förbättras. Kommunen har även synpunkter på planens hantering av bostadsförsörjning i relation till de
osäkerheter som fortfarande råder kring utvecklingen av transportinfrastrukturen.

Bakgrund
Vaxholms stad har fått förslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun på remiss under
granskningsfasen. Granskningen pågår 6 december 2021 - 13 februari 2022. Vaxholm har tidigare yttrat
sig över samrådsförslaget (KS 2021-09-09 § 129). Anstånd beviljades till och med 10 september 2021.
Yttrandet har inte besvarats i samrådsredogörelsen.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Ärendebeskrivning
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och redovisar
vägledande principer för planering, ställningstaganden för användningen av mark- och vattenområden
samt hur bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Planförslaget tar sikte på år 2050.
Till granskningshandlingarna finns även en samrådsredogörelse samt hållbarhetsbedömning.
Planförslaget har fyra målområden som även används för att strukturera den tänkta
utvecklingsinriktningen: 1. Bygga och bevara för idag och imorgon, 2. Grön och hälsosam livsmiljö för
alla, 3. Hållbara transporter och resor och 4. Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser. De fyra
målområdena används i det reviderade planförslaget som struktur för utvecklingsinriktningen.
Utvecklingsinriktning
Planförslaget innehåller två alternativa utvecklingsinriktningar för E18, antingen ”Ingen tunnel” eller
”Lång tunnel”, det vill säga en tunnelförläggning av E18 som sträcker sig igenom hela Danderyds
kommun. Alternativet utan tunnel är det alternativ som ligger till grund för den framtida planeringen,
men med tillägget att kommande planering ska syfta till att ”inte omöjliggöra” en tunnelförläggning
genom kommunen i ett framtida skede. En tunnelförläggning av E18 bedöms inte leda till förbättringar
av framkomligheten i någon större utsträckning, men däremot påverka bullersituationen positivt.
Föreslagna utbyggnadsområden är knutna till existerande kollektivtrafiknoder vid Danderyds sjukhus
och Mörby centrum, samt till en eventuell ny kollektivtrafiknod i Rinkeby. Den senare förutsätter en
utbyggnad av tunnelbana mot Täby. Planförslaget betonar också vikten av att framkomligheten för
busstrafik säkerställs på E18. Planen stödjer också förlängningar av Roslagsbanan till city och i västlig
riktning via Danderyds sjukhus, liksom ett regionalt snabbcykelstråk mellan Täby Arninge och
Roslagstull.
Mark- och vattenanvändning
Avsnittet och kartan som beskriver planerad mark- och vattenanvändning utgår framför allt från
”utredningsområden”. De var i samrådsförslaget 15 till antalet, men i granskningsförslaget har ett av
dem, ”Gränsgärdet”, utgått och pekas istället ut som ett område där skyfallshantering ska utredas.
Utöver detta har framför allt större förändringar gjorts vad gäller upplägget för hur utredningsområdena
beskrivs. Riktlinjer för planering i kommunen som helhet finns även strukturerade under följande
ämnesrubriker: Bebyggelse, Trafik och transporter, Teknisk infrastruktur, Natur, Miljö, hälsa och risk
samt Kulturmiljö.
Bostadsbyggandets omfattning
Från tidigare utredningar bedöms att en exploatering om uppemot 9000-11000 nya bostäder skulle
kunna vara möjlig vid en tunnelläggning av E18 genom Danderyd. Planförslaget innehåller
ställningstaganden som går ut på att inte omöjliggöra tunnel, men i övrigt utgår det från att den inte
kommer byggas. För den föreslagna markanvändningen med en avsevärt mindre exploatering har det
inte gjorts några beräkningar på vilken omfattning det kan handla om. Danderyds kommun har heller
inga riktlinjer för bostadsförsörjning som kan vägleda förslaget. Ett arbete med att ta fram dessa har
påbörjats under 2021 och planförslaget beskriver att dessa tillsammans med nästa mandatperiods
arbete planeringsstrategi är tänkt att ta hand om den här bristen.

642

Tjänsteutlåtande

2021-12-06
Änr KS 2021/79.212
3 av 4

Bedömning
Förvaltningen har under samrådet identifierat tre huvudsakliga mellankommunala intressen som berörs
av planförslaget: trafikförsörjning och transportinfrastruktur, miljökvalitetsnormer för vatten samt
ekologiska spridningssamband. Vid granskningen bedömer förvaltningen att det även är relevant att
lyfta frågan om bostadsförsörjning.
Trafikförsörjning och transportinfrastruktur
Det är positivt att redovisningen av utvecklingsinriktning och mark- och vattenanvändning har blivit
tydligare. I övrigt kvarstår kommunens synpunkter från samrådet.
Bostadsförsörjning
Mot bakgrund av de osäkerheter som råder vad gäller utvecklingen av transportinfrastrukturen vill
Vaxholm betona att det är av stor vikt att den möjliga omfattningen av bostadsbyggande som planen
medger utreds inom kort.
Förutsatt att planeringsstrategin ges möjlighet att bli ett verktyg för en rullande översiktsplanering
Mellankommunal samverkan
Hur en kommun som Danderyd, med förhållandevis liten del av en grön kil, uppmärksammar dess
betydelse har på sikt en inverkan på gröna kilarnas legitimitet i ett större sammanhang. Det är positivt
att avsnitten som berör Rösjökilen har kompletterats, men Vaxholms stad saknar fortfarande
ställningstaganden om vad Danderyds kommun vill inom ramen för grönkilssamverkan.
Ekologiska spridningssamband
Vaxholms stad välkomnar de förändringar som har gjorts vad gäller riktlinjer för planering vad gäller
Natur, men skulle gärna se ett större överensstämmande mellan de avgränsningar som görs för olika
grönområden i mark- och vattenanvändningskartan respektive riktlinjerna för planering.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunens synpunkter vad gäller planens hantering av grundvatten kvarstår från samrådet.
I och med att Vaxholm saknar utpekade grundvattenförekomster och därför har en förhållandevis hög
sårbarhet vad gäller dricksvattenförsörjningen, vill kommunen uppmärksamma de möjligheter som
Danderyds kommun har att minska sin sårbarhet för såväl kriser som framtida klimatförändringar. Det
bör därför framgå i riktlinjer eller andra ställningstaganden hur kommunens fysiska planering kan bidra
till grundvattenbildning samt hur identifierade risker ska hanteras.

Måluppfyllelse
Ärendet bidrar till måluppfyllelse inom området Kvalitet genom att bevaka mellankommunala intressen,
samt Livsmiljö genom att specifikt bevaka frågor som rör ekologisk hållbarhet.

Förslagets konsekvenser
Kommunen inkommer med synpunkter på Danderyds förslag till översiktsplan innan granskningstiden
har löpt ut.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-12-06
Granskningsförslag för Danderyds Översiktsplan Granskningshandling 2021-11-29, 2021-12-06
Hållbarhetsbedömning Översiktsplan för Danderyds kommun Granskningshandling november 2021,
2021-12-06
Samrådsredogörelse Danderyds översiktsplan, samråd 3 maj och 13 juni 2021, 2021-12-06
Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan, 2021-08-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf
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Stocksundsbron in till Danderyd - Fotograf Erik Somnäs 2020
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Förord
Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Den
visionen utgör grunden för den nya översiktsplan vi nu tar fram. Ett
omfattande förarbete ligger till grund för förslaget till ny översiktsplan. Det
arbetet har pågått i närmare två år och Danderyds kommuninvånare har
erbjudits möjlighet att påverka framtagandet av översiktsplanen, både under
år 2020 och i år. Att du som kommuninvånare utövar inflytande över hur
kommunen utvecklas, är avgörande för den lokala demokratin.
År 2021 genomfördes ett samråd och synpunkter från över tusen
kommuninvånare och drygt 40 remissinstanser kom in. Förslaget för
översiktsplanen har reviderats efter dessa synpunkter och nu genomförs en
granskning. Granskning innebär en ny möjlighet att påverka översiktsplanen.
Detta kommer vara sista möjligheten att ha inverkan på översiktsplanen innan
den antas av kommunfullmäktige under år 2022.
I förslaget finns mål, utvecklingsinriktningar, utredningsområden och
strategier för hur vi ska nå de uppställda målen. Utvecklingsinriktningar berör
främst större mellankommunala frågor, som kollektivtrafik, infrastruktur och
grönområden med målåret 2050. Utredningsområden är förslag på framtida
markanvändning inom kommunen med målåret 2030. Karaktären på förslagen
som presenteras skiljer sig åt och hänsyn behöver tas till varje plats unika
förutsättningar. Det är viktigt att komma ihåg att även om ett område pekas
ut, så innebär det inte att området ska förändras eller bebyggas. När ett
område pekas ut betyder det enbart att det kan komma att utredas.
Danderyd är en av Sveriges mest exploaterade kommuner och präglas till
stora delar av sin särart som trädgårds- och villastad. Denna unika karaktär är
något vi vill bevara, men samtidigt behöver vi varsamt utveckla kommunen så
att människor både kan bo kvar och fler flytta hit. För den utvecklingen
behöver kommunen ha en plan.
Sedan kommunen grundades har Danderyd haft en långsam men stabil
befolkningstillväxt och byggtakt. Vi värdesätter vår gemensamma mark och
vill i så liten utsträckning som möjligt ta jungfrulig mark i anspråk för ny
bebyggelse. Den grundsynen kommer till uttryck i det här förslaget.
Översiktsplanen är inte bindande, men utgör en långsiktig och framtida
viljeriktning. För att understryka betydelsen av planen tillsattes under år 2019
en politisk styrgrupp där samtliga partier i kommunfullmäktige finns
representerade.
Styrgruppen ser fram emot dina synpunkter så att vi kan förverkliga vision om
att Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun. Din röst är viktig!
Hanna Bocander (M)
Ordförande kommunstyrelsen
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1. Välkommen till Danderyds översiktsplan

Bild ovan: Stocksundsbron in till Danderyd – Fotograf Erik Somnäs 2020.

1.1. Om översiktsplanering
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell
översiktsplan. Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen när det kommer
till mark- och vattenanvändning utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den antas av
kommunfullmäktige och ska visa den politiska ambitionen när det kommer till
att använda, bevara och utveckla kommunen. Översiktsplanen är inte
bindande men ska ge vägledning för kommande beslut i kommunen.
Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen sker vid beslut om
detaljplaner, bygglov eller annan tillståndsprövning.

1.2. Planprocessen
Processen för att ta fram en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje
kapitel. Därutöver har Boverket tagit fram en ÖP-modell som innebär ett
förhållningssätt till hur geografisk planinformation ska struktureras. Denna
översiktsplan utgår från Boverkets ÖP-modell 2.1.

1.2.1. Hållbarhetskonsekvensbedömning
En översiktsplan medför betydande miljöpåverkan vilket innebär att en
strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas. Syftet
med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Detta ingår i
hållbarhetskonsekvensbedömningen och utgår från de lagstadgade delarna i
miljöbalkens 6 kapitel. En konsekvensbedömning ska redovisa kommunens
bedömning av den påverkan på miljön som planens genomförande kan få.
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Bild ovan: Ymervägen i Djursholm - Fotograf Kristina Fischer - Vinnare av fototävling
för översiktsplanen 2020.

1.2.2. Samråd
Under samrådet ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de
kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar,
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Samrådet ska
redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser
och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse utefter inkomna synpunkter.
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och
att ge möjlighet till insyn och påverkan.

1.2.3. Granskning
Kommunen ska hålla planförslaget inklusive miljökonsekvensbeskrivningen
samt samrådsredogörelse och samrådsförslag tillgängliga för granskning i
minst två månader.
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1.2.4. Antagande
Efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande.
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige tillsammans med
hållbarhetskonsekvensbedömningen.

1.2.5. Planeringsstrategi
Från och med riksdagsvalet år 2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav
om att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje
mandatperiod. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val.
Senast den 11 september 2024 ska fullmäktige ha antagit kommunens första
planeringsstrategi. Om inte detta genomförs upphör översiktsplanen att vara
aktuell. Detta ska bidra till en mer aktiv och kontinuerlig översiktsplanering.

Bild ovan: Översiktsplanens planeringsprocess. Bild från Boverket.

1.2.6. Plan- och bygglagen
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den
fysiska miljön, vilken ska spegla den politiska viljan i kommunen. I planen vägs
och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Den ska enligt
bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) ge vägledning och stöd för
beslut i den efterföljande planeringen. Översiktsplanen är inte juridiskt
bindande och ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig myndigheter
eller enskilda. Översiktsplanen omsätts i detaljplaner och lov för mark och
vatten vilka är juridiskt bindande.
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Enligt Plan- och bygglagen ska följande framgå av översiktsplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Användning av mark- och vattenområden, nu och i framtiden.
Hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Hur riksintressen kommer tillgodoses.
Hur gällande miljökvalitetsnormer (luft, buller, vattenkvalitet) kommer
tillgodoses.
Hur den fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala
mål, planer och program.
Hur kommunen tillgodoser det långsiktiga behovet av bostäder och
andra allmänna intressen.
Kommunens syn på klimatrelaterade risker för skador på den byggda
miljön orsakade av ras, skred och erosion.
Områden och verksamheter som berör andra kommuner eller är av
regional betydelse.
Om översiktsplanen avviker från regionplanen och på vilket sätt i så
fall.
I vilka områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör
kunna ges i Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS –
områden.

Bild ovan: Olika planeringsnivåer.

1.3. Danderyds planprocess för översiktsplanen
År 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja arbetet med
översiktsplanen. År 2019 antogs en projektplan för översiktsplanen i
kommunstyrelsen. Projektplanen visar på hur arbetet med översiktsplanen ska
ske gällande innehåll, projektorganisation, tidsramar och budget.
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Bild ovan: Tidplan för översiktsplanen.

Bild ovan: Översiktsplanens projektorganisation.

1.3.1. Politiska workshops
Arbetet inleddes med en politisk workshop i två delar under novemberdecember 2019. Deltagarna var förtroendevalda från kommunstyrelsen med
berörda nämndepresidier och tjänstepersoner från ledningsgruppen. Syftet
med workshopen var att utifrån kommunens vision med tillhörande strategier
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ta fram inriktningen för översiktsplanen samt ligga till grund för en inledande
medborgardialog. Workshopen berörde sex områden:
•
•
•
•
•
•

Bygga och bevara
God arkitektur
Modern mobilitet
Hälsosam livsmiljö
Trygga utemiljöer
Mötesplatser för alla

En sammanställning av resultatet från politiska workshops finns på
kommunens webbplats eller här.

1.3.2. Resultat från digital medborgardialog
Mellan 2 juni och den 31 augusti 2020 genomfördes en digital enkät om
kommunens framtida utveckling. Frågeställningarna utgick från den politiska
workshopens områden. Sammanlagt inkom över 400 svar med över 2 000
synpunkter på kartor och 1 000 fritextsvar. En sammanställning av resultatet
från den digitala medborgardialogen finns på kommunens webbplats eller
här.

1.3.3. Resultat från samråd - Samrådsredogörelse
Mellan 3 maj och 13 juni 2021 genomfördes samråd för översiktsplanen.
Sammanlagt inkom 742 svar genom en digital samrådsenkät. Resultatet för
samrådsenkäten finns på kommunens webbplats eller här. Därutöver inkom
45 svar från remissinstanser med flera, samt 41 privatpersoner.
Samrådsredogörelsen finns på kommunens webbplats eller här

Bild ovan: Process för Danderyds översiktsplan.
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GRANSKNINGSHANDLING 2021-11-29

Stocksund - Fotograf Helena Eriksson

656

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

13 (188)

Innehållsförteckning
2. Utgångspunkter ..................................................................................... 14
2.1. Kommunala mål och utgångspunkter ................................................ 14
2.1.1. Kommunens vision ........................................................................14
2.1.2. Kommunens mål ...........................................................................15
2.1.3. Resultatet av politiska workshops och medborgardialoger ...........15
2.1.4. Ekonomi ......................................................................................17
2.2. Kommunala styrdokument................................................................. 18
2.3. Danderyd i världen ............................................................................ 20
2.3.1. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030..................20
2.3.2 Barnkonventionen .........................................................................21
2.4. Danderyd i Sverige ............................................................................ 21
2.4.1. Nationella mål ..............................................................................22
2.4.2. Riksintressen .................................................................................24
2.5. Danderyd i Stockholmsregionen ....................................................... 27
2.5.1. RUFS 2050 ....................................................................................27
2.5.2. Eventuell avvikelse från regionplanen ...........................................29
2.6. Danderyd i nordöstra Storstockholm ................................................. 30
2.6.1. Stockholm Nordosts vision ...........................................................30

657

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

14 (188)

2. Utgångspunkter
2.1. Kommunala mål och utgångspunkter
Nedan presenteras kommunala mål och översiktsplanens utgångspunkter.

2.1.1. Kommunens vision
År 2019 antogs en vision för kommunen med tillhörande strategier.
Danderyds vision är:
”Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i. Danderyd möter
invånarnas behov genom hela livet. Här kombineras den moderna
trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunens utveckling
kännetecknas av engagemang och delaktighet.”
Till visionen finns fem strategiområden:
Hög tillgänglighet
Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta
innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande,
hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter.
Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar
och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas
en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala
kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
Stor valfrihet
Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster.
Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt
finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
Hög effektivitet
Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för
att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip
för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg
kommunalskatt.
Hög attraktivitet
Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här
kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö.
Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och
välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av
fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare
som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas.
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Stark utveckling
Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de
tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att
etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och
hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt
hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden
för innovativ utveckling i kommunens arbete.

Bild ovan: Danderyds vision.

2.1.2. Kommunens mål
Kommunen tillämpar en målmodell som bygger på att varje nämnd fastställer
mål för sina respektive verksamheter. Varje nämndmål är direkt kopplat till ett
av kommunens fem övergripande strategiområden. Nämndmål och nyckeltal
syftar till att uppfylla visionen och dess tillhörande strategier. Dessa mål ingår
i en levande process där årliga verksamhetsplaner tas fram för att konkretisera
målarbetet och dessa följs sedan upp i respektive nämnd och redovisas till
kommunfullmäktige i samband med delårsrapport och årsredovisning.

2.1.3. Resultatet av politiska workshops och
medborgardialoger
Resultaten från den politiska workshopen och medborgardialoger kan inte ses
som fullt representativa varken för den politiska viljan i Danderyd eller för
kommunens invånare. Dessa är ändå att betrakta som viktiga underlag till
översiktsplanen.
Det mest framträdande från dessa aktiviteter är:
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Politisk workshop
Under den politiska workshopen framkom önskan om att knyta samman
kommunen med bättre förbindelser mellan kommundelarna. Flera områden
pekas ut som unika i kommunen och värda att bevara. Dessa områden är
oftast i anslutning till grönområden och vattenkontakt. När kommunen
planerar ska hänsyn tas till områdets karaktär. Exempelvis kan det exploateras
mer omfattande längs E18-stråket med kluster vid Danderyds sjukhus, Mörby
centrum och Enebyängens handels- och industriområde. Överlag finns det en
önskan om att utveckla gång- och cykelstråken i kommunen och göra
kommunen mer tillgänglig samt behovet av bullerdämpning utmed
Roslagsbanan och E18.
En sammanställning av resultatet från politiska workshops finns på
kommunens webbplats eller här.

Bild ovan: Ordmoln från den politiska workshopen 2019.
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Digital medborgardialog
De inkomna synpunkterna visar på att det finns stora skillnader för hur
respondenterna ser på Danderyds framtid i allmänhet och för de olika
kommundelarna i synnerhet. Exempelvis finns det de som anser att
kommunen är färdigbyggd samtidigt som de finns de som är positiva till viss
exploatering. Om exploatering sker är skalan viktig där tätare bebyggelse kan
ske längs E18 och mer försiktig exploatering i övriga delar i kommunen.
Något som överlag uppskattas är närheten till naturområden och
vattenkontakten. Kommunikationer, möjligheten till rekreation och tryggheten
uppfattas som god av de flesta.
En sammanställning av resultatet från den digitala medborgardialogen finns
på kommunens webbplats eller här.

Bild ovan: Resultat för medborgardialog från 2020.

Samråd
De inkomna synpunkterna från samrådet har sammanställts i in en
samrådsredogörelse och sammanställning för samrådsenkät. Dessa finns på
kommunens webbplats eller här.

2.1.4. Ekonomi
Efter att kommunen under ett par år redovisat kraftiga underskott har fokus
från 2019 legat på att skapa en robust ekonomi. Arbetet har varit
framgångsrikt och har lett fram till att kommunen idag har en god ekonomi i
balans där driftsbudgeten inte är beroende av tillfälliga intäkter från
exempelvis försäljning av kommunal mark. Fokus är på välfärdens kärna där
stora delar av kommunens budget väntas gå till verksamheter för unga och
äldre, det vill säga utbildning och äldreomsorg.
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Tillväxttakten på skatteintäkterna har dämpats under en längre tid och det
finns en osäkerhet om utveckling framöver. Dels är befolkningsökningen inte
så stor att den ger tillräckliga skatteintäkter för att ensamt klara de
gemensamma behoven. Å andra sidan har skattebasen växt väl i takt med
den hittillsvarande kostnadsutvecklingen.
Kommunens förväntade demografiska utvecklingen visar på en stark ökning
av andelen äldre och en minskad andel invånare i arbetsför ålder. Det
resulterar i en utmanade fördelning mellan arbetsföra och icke arbetsföra
kommuninvånare. Det är därför en viktig strategisk uppgift att särskilt planera
för boenden som möter de äldres önskemål och behov samt de önskemål och
behov som 30 - 45 åringar har för att locka just den kategorin som det är brist
på i kommunens demografiska fördelning.
Danderyd kommuns ekonomi är starkt kopplad till den övergripande
ekonomiska utvecklingen och utjämningssystemet där kommunen betalar
mest i landet till det kommunala utjämningssystemet per capita. Det innebär
att mer än en tredjedel av kommunens driftsbudget eller cirka en fjärdedel av
kommunens skatteintäkter går vidare till utjämningssystemet.
Danderyds kommun prognostiseras betala cirka 616 miljoner kronor till
utjämningssystemet för 2021. För 2022 förväntas Danderyds kommun betala
cirka 700 miljoner till det kommunala utjämningssystemet.

2.2. Kommunala styrdokument
En kommun har många olika ansvarsområden. Kommunallagen ger ramarna
för kommunens befogenheter och utgångspunkten för styrningen är lagar,
författningar och den politiska viljan. Kommunens förtroendevalda har genom
styrdokument möjligheten att beskriva hur den politiska viljan ska realiseras.
I Danderyd finns två nivåer av styrdokument. Ena nivån är
författningssamlingar som beslutas av kommunfullmäktige. De innehåller
föreskrifter och kommunala avgifter som har beslutats med stöd av lag.
Föreskrifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda.
Den andra nivån är övriga styrdokument där kommunfullmäktiges
arbetsordning finns samt de reglementen som styr Danderyd kommuns
styrelser och nämnder.
Styrdokumenten visar på hur kommunen ska arbeta inom ett visst område och
innehåller vanligtvis mål och handlingsplaner. Styrdokument kan förändras,
revideras, läggas till eller tas bort över tid. För tillfället pågår arbete med flera
olika styrdokument i kommunen och det är viktigt att det finns en röd tråd
genom alla styrdokument samt att de förhåller sig till kommunens
övergripande vision och strategier. Exempel på pågående arbeten som
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är betydande för översiktsplanen är trafikstrategi, vattenplan, dagvattenplan,
klimat- och sårbarhetsanalys, kulturmiljöprogram och friluftsplan.
Ett arbete med att ta fram riktlinjer för ett bostadsförsörjningsprogram har
inletts. Detta kan ingå i den kommande planeringsstrategin som kommunen
ska ta fram senast 11 september 2024.
Översiktsplanen kommer att förhålla sig till globala, nationella och regionala
mål och planer samt kommunala styrdokument. Revideringar kommer att ske
mellan samråd och granskning samt inför antagande av översiktsplanen
beroende på vilka beslutade dokument som finns för tillfället.

Bild ovan: Exempel på styrdokument med relevans för översiktsplanen – nuläge.

Bild ovan: Exempel på styrdokument med relevans för översiktsplanen – Framtid.
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2.3. Danderyd i världen
Danderyd är en del av omvärlden, kommunen både påverkas av men
påverkar också sin omgivning. Den globalisering vi ser idag leder till att
världen blir mer tillgänglig. Länder och städer är mer beroende av varandra,
socialt, ekonomiskt och miljömässigt, ny teknik leder till att information sprids,
företag verkar på en global marknad, ett ökat kunskapsutbyte ger mer global
medvetenhet bland annat om klimatförändringar och den biologiska
mångfalden som minskar i allt snabbare takt världen över. Globalisering gör
oss också mer sårbara, för exempelvis terrorism, pandemier,
klimatförändringar och finansiella kriser. Europas, Sveriges och
Stockholmsregionens framtida konkurrenskraft och utveckling är avgörande
för den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen även i Danderyds
kommun.
I en föränderlig värld är det viktigt att förstå trender för att kunna anpassa sin
verksamhet efter förändrade förutsättningar. Förändringar i omvärlden
påverkar och skapar långsiktiga konsekvenser på global, europeisk, nationell,
regional och lokal nivå. De globala megatrender som kan påverka Danderyds
utveckling i framtiden är exempelvis ett förändrat klimat, en globaliserad
värld, en urbaniserad värld och en digitaliserad värld.

2.3.1. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs 2015.
Agendan utgår från definitionen av hållbar utveckling med ”utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjlighet att tillfredsställa sina behov”. Agenda 2030 innefattar alla tre
hållbarhetsdimensionerna och syftar till att främja social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet i världen.
I agendan formuleras 17 mål och 169 delmål för en hållbar utveckling. Alla
målen är lika viktiga för att uppnå en hållbar utveckling på både global och
lokal nivå. Målen är integrerade och odelbara, vilket innebär att inget mål
kan nås på bekostnad av ett annat. Danderyds kommun ska främja en
långsiktigt hållbar utveckling med fokus på att behoven hos människor som
lever idag tillgodoses utan att kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov äventyras (se vidare under generationsmålet).

Bild ovan: FN:s globala mål hållbarhetsmål-Agenda 2030. Illustratör: Jakob Trollbäck.
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2.3.2 Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnens rättigheter
(barnkonventionen) svensk lag (2018:1197). Syftet med att införa
konventionen som lag var för att tydliggöra barn som egna rättighetsbärare i
samhället. I planeringen innebär det att barns behov och åsikter ska beaktas.
Genom nationell lagstiftning, som exempelvis skollagen och hälso- och
sjukvårdslagen, har lagstiftaren valt hur Sverige tolkar barnkonventionens krav
när det gäller till exempel rätten till utbildning och hälsovård.
Alla artiklar i barnkonventionen är relevanta och ska tillämpas som en helhet
men det finns några som är särskilt relevanta för översiktsplaneringens
genomförande. Det är artikel 4 (genomföra ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter), 23 (barn med funktionsnedsättning och deras rätt till aktivt
deltagande i samhället), 27 (rätt till levnadsstandard som krävs för
utvecklingen) och 31 (rätt till vila, fritid, lek och rekreation). Danderyds
kommun har barnkonventionen och särskilt dessa artiklar som utgångspunkt
när mark- och vattenanvändning och planeringsinriktningar tas fram.

2.4. Danderyd i Sverige
Även nationellt och regionalt finns det övergripande mål och strategier för
hållbart samhällsbyggande och planering. I översiktsplanen ska det framgå
hur kommunen tänker ta hänsyn och samordna planen med nationella och
regionala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar
utveckling inom kommunen.
För att bidra till en hållbar utveckling tar kommunen stöd av globala,
nationella och regionala mål. Med stöd av Agenda 2030, ska kommunens och
översiktsplanens mål vara vägledande i arbetet med att uppnå bland annat
Sveriges klimat- och miljömål, folkhälsomål och regionala utvecklingsmål.
Kommunens mål ska vägleda såväl kommunens verksamheter som invånare
och aktörer verksamma i Danderyd att bidra till att uppfylla nationella och
regionala mål.
Boverket har tagit fram en Vision för Sverige 2025. Denna visar var Sverige
ska vara år 2025 för att nå målen om ett hållbart samhälle till år 2050. I
visionen beskrivs fyra megatrender som bedöms ha stor inverkan på vår
samhällsutveckling. Till megatrenderna finns tolv Sverigebilder som visar på
vilka rumsliga effekter som krävs för att nå visionen.
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Bild ovan: Boverkets megatrender och Sverigebilder.

2.4.1. Nationella mål
Det finns ett flertal nationella mål som är relevanta för översiktsplaneringen
och av vikt för Danderyds kommun att beakta i efterföljande beslut som
stödjer sig på översiktsplanens inriktning. Danderyds översiktsplan redovisar
de nationella mål som bedöms ha störst relevans för kommunens planering.
2.4.1.1 Miljömålen
Sveriges miljömål omhändertar nationellt den ekologiska dimensionen av de
globala hållbarhetsmålen. Det svenska miljömålssystemet består av ett
generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Generationsmålet innebär att
behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov äventyras. Det anger
inriktningen för vad som behöver ske inom en generation för att nå
miljökvalitetsmålen. Målet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer
i samhället.
I Danderyd ska översiktsplanen och utvecklingen sträva mot att nå de
nationella miljökvalitetsmålen och klimatmålen. Det ska ske genom att ta stöd
av kommunens nyligen antagna miljö- och klimatprogram. Syftet med
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programmet för Danderyds kommun är att styra mot en god och hälsosam
miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Det visar vad vi ska göra på lokal
nivå för att bidra till att nå de nationella miljö och klimatmålen. Danderyds
kommuns miljö- och klimatprogram ska vara styrande för alla verksamheter
som finansieras av kommunen och underlätta miljöarbetet för de som lever,
bor och verkar i kommunen.
Mer information om Danderyds kommuns miljö- och klimatprogram 2030
finns på kommunens webbplats eller här.

Bild ovan: Generationsmålet och nationella miljömålen.

2.4.1.2. Folkhälsomål
Det övergripande nationella folkhälsomålet har ett tydligt fokus på jämlik
hälsa där syftet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på
lika villkor för hela befolkningen. Eftersom folkhälsoarbetet är brett har åtta
olika målområden formulerats för att ge vägledning. Inriktningen för nummer
fem: Boende och närmiljö är det som närmast ger vägledning för att genom
översiktsplanering skapa sunda, trygga och trivsamma boendemiljöer för alla.
2.4.1.3 Friluftslivsmål
Sveriges friluftslivspolitik har, med allemansrätten som grund, som mål att
stödja människors möjlighet att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv. Det
finns ett antal mål som är fastställda som har särskild relevans för den fysiska
planeringen. Det är: tillgänglig natur för alla, tillgång till natur för friluftsliv,
attraktiv tätortsnära natur, hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling,
skyddade områden som resurs för friluftslivet, friluftsliv för god folkhälsa.
I Danderyd ska översiktsplanen sträva mot att nå de uppsatta friluftslivsmålen
och skapa möjligheter för alla invånare att utöva friluftsliv. Av översiktsplanens
fyra målområden är två särskilt relevanta här: En grön och hälsosam livsmiljö
för alla samt Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser.
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2.4.1.4. Energi- och klimatmål
Sveriges klimatpolitiska ramverk består av tre delar: klimatlag, klimatmål och
ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen började gälla den 1 januari 2018. Det
nationella klimatmålet är att växthusgasutsläppen från verksamheter som inte
ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska vara noll (netto) år 2045.
Detta innebär att kompensationsåtgärder är tillåtna och att de direkta
utsläppen utanför EU:s utsläppshandelssystem ska minska med minst 63
procent till 2030, med 75 procent till 2040 och med 85 procent 2050, i
jämförelse med 1990. Ett specifikt mål är att utsläppen från inrikes transporter
(förutom inrikesflyg) ska ha minskat med 70 procent senast till år 2030, i
jämförelse med 2010 års nivå. Utöver det ska Sveriges elproduktion vara helt
fossilfri år 2040. Danderyds åtgärder för att bidra till att de nationella energioch klimatmålen uppnås hanteras i kommunens miljö- och klimatprogram. Då
den fysiska planeringen främst kan påverka energianvändning och
klimatpåverkan inom transport- och bebyggelsesektorerna fokuserar
översiktsplanen på dessa områden.
2.4.1.5 Gestaltad livsmiljö
Ett nytt mål för arkitektur, form och design infördes 2018. Detta har
specificerats i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö. Det övergripande
målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och
mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla
ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma
miljön. Målet ska ses som vägledande för kommunernas arbete med fysisk
planering.
Danderyd ska med översiktsplanens hjälp sträva mot att bidra till
måluppfyllelse för detta mål. Av översiktsplanens fyra mål är framförallt två
relevanta här: Bygga och bevara för idag och imorgon samt trygga och
inbjudande utemiljöer och mötesplatser.
2.4.1.6 Kulturmiljömål
År 2014 togs beslut om fyra nationella kulturmiljömål som alla är relevanta för
fysisk planering. Målen Ett hållbart samhälle med en mångfald av
kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas samt En helhetssyn på
förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen är särskilt relevanta för Danderyds översiktsplan.

2.4.2. Riksintressen
Riksintressen ska redovisas i översiktsplanen. Detta är geografiska områden
som har pekats ut av statliga myndigheter med stöd av 3 och 4 kap.
miljöbalken, eftersom de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Av
planen ska det också framgå hur kommunen anser att de redovisade
riksintressena ska tillgodoses. Kommunen anser att ett riksintresse är
tillgodosett så länge det inte finns anspråk på förändringar i eller i närheten
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av området. Skyddet för riksintressena blir aktualiserat vid ett anspråk på
förändrad markanvändning genom till exempel prövning enligt plan- och
bygglagen, miljöbalken eller övrig speciallagstiftning.
I Danderyds kommun finns Riksintresse för kulturmiljövård i Djursholm och
Stocksund, Riksintresse för väg, dvs E18 samt Riksintresse för järnväg, dvs
Roslagsbanan. I kommunens nordvästra del finns ett mindre område som
ingår i Riksintresset för friluftslivet för Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by.
Kommunens sydvästra delar ligger kant i kant med influensområdet för
riksintresset för Bromma flygplats. Hela kommunen ingår också som
samrådsområde för MSA-ytor för Bromma och Arlanda flygplats. En MSA-yta
innebär det område där hinder kan påverka flygprocedurer till och från en
flygplats.

Bild ovan: Riksintresse för väg och järnväg - Fotograf Erik Somnäs
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2.5. Danderyd i Stockholmsregionen
Danderyd är en av 26 kommuner i Stockholms län, som alla har så kallade
mellankommunala frågor att hantera gemensamt. Det som sker i en kommun
påverkar på många sätt angränsande och närliggande kommuner. Tydliga
exempel på detta är befolknings- och bebyggelseutvecklingen i
Stockholmsregionen som i hög grad påverkar resandemönster, inklusive
trafiken på E18 och Roslagsbanan genom Danderyds kommun med följande
trängsel-, miljö- och hälsoutmaningar. Tekniska försörjningssystem samt grönoch blåstruktur är exempel på viktiga resurser som Danderyd delar med andra
kommuner.
Danderyds goda kommunikationsläge ger upphov till stora
pendlingsströmmar både in i och ut från kommunen. Idag pendlar många
över kommungränserna. Av danderydsborna arbetar ungefär 12 000 personer
utanför kommunen, varav merparten pendlar till Stockholm stad. Cirka 3 500
arbetar inom kommunen och nästan 16 000 personer pendlar dagligen in till
Danderyd för att arbeta. Tillgången till en stor arbetsmarknad inom rimliga
avstånd ökar möjligheterna både för individer och arbetsgivare som får bättre
tillgång till rätt kompetens.
För att vägleda kommunerna i dessa mellankommunala och andra frågor har
Region Stockholm uppdraget som regionplaneorgan att ta fram en regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS). Där finns regionala mål
formulerade, vilka översiktsplanen behöver förhålla sig och bidra till.

2.5.1. RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, ger vägledning
och långsiktig riktning för översiktsplaneringen och andra regionala
utvecklingsfrågor. Här finns mål, delmål och regionala prioriteringar. Den
rumsliga inriktningen som formuleras i följande punkter är ett stöd för
kommunernas utvecklingsplanering:
•
•
•
•
•
•

Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena
Sammanlänkade regionala stadskärnor
Resurseffektiva system för människor och gods
Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö
Starka kopplingar mellan stad och land
Tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer

I plankartan pekas prioriterade områden för bebyggelseutveckling ut. Dessa
befinner sig i strategiska lägen för gemensam resursanvändning och
kollektivtrafikförsörjning. I Danderyds kommun finns dessa främst i de
strategiska stadsutvecklingslägena runt E18-stråket och i de primära
bebyggelselägena i norra Djursholm.
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Bild ovan: Karta som visar bebyggelseläge från RUFS 2050 – plankarta.
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2.5.2. Eventuell avvikelse från regionplanen
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen redovisa om den avviker från
regionplanen och varför den gör det. För Danderyds del föreligger en risk att
regionplanens uppsatta mål gällande årligt bostadstillskott inte kommer att
uppnås.
Danderyd är till ytan en av Sveriges minsta kommuner samtidigt som det är
en av de mest exploaterade kommunerna i landet i förhållande till ytan. I
dagsläget finns cirka 13 000 bostäder i kommunen. Delar av kommunen
består av naturreservat samt till ytan omfattande villabebyggelse i lägre
skala. Historiskt sett har exploateringen skett stötvis i Danderyd. Vissa år har
få nya bostäder färdigställts, och andra år har med Danderyds mått stora
projekt färdigställts.
Danderyds kommun gör bedömningen att den regionala utvecklingsplanens
mål om ett årligt bostadstillskott om 170 till 350 bostäder i kommunen
(beroende på alternativen låg, bas och högt behov) per år fram till 2050 inte
kommer att uppnås då de är för högt ställda.
Under framtagandet av den regionala utvecklingsplanen var Danderyd
kommuns ställningstagande genomgående i samrådsprocess och dialog med
landstinget/regionen att detta inte var möjligt med nuvarande förutsättningar.
Detta skulle eventuellt kunna bli möjligt om E18 tunnelförläggs och ytan
exploateras med bostäder enligt förslag “lång tunnel” från utredningen
“Centrala Danderyd - program för fördjupning av översiktsplanen”.
Utredningen finns på kommunens webbplats eller här.
Det är Danderyds kommun som i slutändan måste avgöra vad som är en
rimlig ambition för kommunens bostadsbyggande och vilken typ av bostäder
som bör byggas. Målet om att 170 till 350 bostäder årligen ska byggas i
Danderyd riskerar att inte uppnås inom överskådlig framtid med nuvarande
förutsättningar. Därmed riskerar Danderyd att inte kunna följa den regionala
utvecklingsplanen gällande detta övergripande mål.
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Bild ovan: Färdigställda bostäder i Danderyds kommun.

2.6. Danderyd i nordöstra Storstockholm
Danderyd ingår i Stockholmsregionen och i regionen finns flera
mellankommunala samverkansforum. Exempelvis samordnar både Region
Stockholm och Länsstyrelsen flertalet mellankommunala nätverk. Vidare sker
samarbete med olika myndigheter och andra kommuner som exempelvis
StoNo-samarbetet.

2.6.1. Stockholm Nordosts vision
Stockholm Nordost (StoNo) är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd,
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Syftet med samarbetet är
att stärka regiondelens position som en del i Stockholmsregionen genom att
skapa och ta tillvara förutsättningar för utvecklingen i alla sex kommunerna
och ge nytta för invånare, verksamma och näringsliv.
Kommunerna arbetar, gemensamt och var för sig, för att utveckla regiondelen
med stöd av en gemensam vision som behandlar områdena stadsstruktur,
transportsystem, näringslivsutveckling och regional stadskärna.
Visionen syftar till att verka för 100 000 nya invånare fram till 2030. Därför ska
40 000 nya bostäder byggas och 50 000 arbetsplatser skapas i företag som
etablerar sig eller redan finns i regionen. För att detta ska uppnås är effektiva
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färdmedel och ny infrastruktur en förutsättning. Visionen är inte nedbruten på
vad varje enskild kommun ska göra för att visionen ska nås.
Till visionen finns gemensamma frågor som kommunerna prioriterar. Exempel
på dessa är:
•
•
•
•
•

Roslagsbanan förlängning till Arlanda.
Roslagsbanans förlängning till city.
Tvärförbindelser med kollektivtrafik västerut från Täbys regionala
stadskärna och Knutpunkt Danderyd.
Framkomlighet på E18, Norrortsleden och Arningevägen inklusive
Arninge station.
Centrala Danderyd; E18 och kollektivtrafikknutpunkt.

Bild ovan: Vision för StoNo - En vision för tillväxt 2010–2040.
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Samsöviken - Fotograf Erik Somnäs 2020
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3. Nuläge
3.1. Befolkning

Bild ovan: Brudpar på slottsgården - Fotograf Talita Rocha.

Den 31 december 2020 bodde 32 712 invånare i Danderyd. Av dessa var
16 632 kvinnor och 16 080 män. Dessa var fördelade på 13 346 bostäder
vilket innebär att det bor cirka 2,5 personer per hushåll. Av kommunens
boende är 52 procent sammanboende, 39 procent ensamstående och 9
procent hör till övriga hushåll. Motsvarande siffror för riket är 46 procent
sammanboende, 47 procent ensamstående och 7 procent övriga hushåll.
Mellan år 2000 och 2020 har kommunens befolkning ökat med i genomsnitt
cirka 150 personer per år, dock minskade befolkningen något både under
2019 och 2020.

Bild ovan: Befolkningsutveckling 1968–2020 och 2000–2020 i Danderyds kommun –
Källa SCB/Statistikdatabas.
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Enligt Danderyds befolkningsprognos från år 2021, som baseras på framtida
exploateringar och befolkningsförändringar gällande inflyttning, utflyttning,
födsel och död, kan befolkningen i kommunen uppgå till 35 466 personer år
2035. Utan byggnation beräknas befolkningen uppgå till 32 493 personer år
2035.

Bild ovan: Befolkningsutveckling från 1980 samt prognos fram till 2035 med och utan
byggnation - Från Danderyds befolkningsprognos 2021 – 2035.

Danderyd har en högre andel äldre befolkning jämfört med många andra
kommuner. Det medför att kommunen har en hög försörjningskvot i
förhållande till andra kommuner i länet. Försörjningskvot är ett mått på hur
många personer varje förvärvsarbetare måste försörja utöver sig själv. Detta
beräknas genom att dividera antalet personer i arbetsför ålder (20–64 år) med
antal personer i övriga åldrar. Denna modell tar inte hänsyn till hur
sysselsättning och välfärdsproduktion sker då exempelvis personer i åldern
20–64 kan stå utanför arbetsmarknaden och personer under 20 år och över 64
år kan ingå i arbetskraften. Försörjningskvoten ger en fingervisning om hur de
kommande behoven kommer att utvecklas men säger inget om hur välfärden
kommer att kunna finansieras.
Enligt Danderyds befolkningsprognos från 2021 uppgår försörjningskvoten
idag till 0,92 och 2035 kan försörjningskvoten minska till 0,84 om byggnation
sker såsom befolkningsprognosen bedömer fram till 2035. Om byggnation ej
sker kan dagens försörjningskvot komma att öka något fram till 2035.
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Bild ovan: Försörjningskvoter i Sveriges kommuner.

Enligt statistik från SCB 2019 är medelåldern i Danderyds kommun 41 år
vilket är samma som för riket. Medelåldern i Danderyd för kvinnor är 43 år
och 40 år för män. Av Danderyds invånare är 83 procent födda i Sverige och
17 procent födda utomlands. Motsvarande siffror för riket är 80 procent födda
i Sverige och 20 procent födda utomlands.
Befolkningen i Danderyd har en hög utbildningsnivå. 47 procent har minst tre
års eftergymnasial utbildning (kvinnor 47 procent och män 48
procent). Motsvarande siffror för riket är 22 procent (kvinnor 26 procent och
män 19 procent).
Danderydsbornas genomsnittliga inkomst är 581 500 kronor per person och
år (432 800 kronor per år för kvinnor och 742 800 kronor per år för män).
Motsvarande siffror för riket är 318 000 kronor per person och år (277 000
kronor per kvinna och år samt 366 000 kronor per man och år).
Arbetslösheten i kommunen är totalt 6,1 procent (kvinnor 5,9 procent och
män 6,2 procent). I riket är motsvarande siffror 6,8 procent (kvinnor 6,9
procent och män 6,7 procent).
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Bild ovan: Åldersstrukturen i Danderyd, länet och riket. Från Danderyds
befolkningsprognos 2021 – 2035.

3.2. Bebyggelse
Danderyds kommun består av fyra kommundelar: Enebyberg, Danderyd,
Djursholm och Stocksund. Bebyggelsen i kommunen utgörs dels av ett
centralt stråk längs med tunnelbanan och E18 med huvudsakligen högre
bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en
varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus
och lokala servicecentra. Den täta bebyggelsen inom det centrala stråket
bidrar till att Danderyd är förhållandevis högt exploaterat. År 2019 var
befolkningstätheten i kommunen 1 246 invånare per kvadratkilometer.
Samma år var befolkningstätheten i Stockholms län 360 invånare per
kvadratkilometer och 25 invånare per kvadratkilometer i Sverige.

3.2.1. Bostäder
Den 31 december 2020 fanns totalt 13 452 bostäder i Danderyd. Av dessa var
6 483 äganderätter/småhus och 6 969 lägenheter i flerbostadshus. Detta
innebär att bostadsbeståndet består av 48 procent småhus och 52 procent
flerbostadshus. Av flerbostadshusen var 1 991 hyresrätter och 4 978
bostadsrätter. Dessa bostäder är fördelade på 5 888 småhus, 678 kedjehus,
345 radhus, 368 flerfamiljshus samt 88 småhus med lägenheter.
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Bild ovan: Antal och andel bostäder I Danderyds kommun 2020-12-31.

Bild ovan: Antal och andel bostäder fördelat på byggnader i Danderyds kommun
2020-12-31.

3.2.2. Samhällsservice
Danderyds befolkningsprognos från 2021 visar på befolkningsförändringar
mellan 2021 och 2035 som exempelvis:
• Antalet barn i åldrarna 0–6 år ökar med 235 barn
• Antalet elever i åldrarna 7–15 år minskar med 346 barn.
• Antalet äldre 75+ ökar med 231 personer.
Merparten av den kommunala servicen riktar sig antingen till barn/elever eller
äldre inom äldreomsorgen. Befolkningssammansättningen i dessa
åldersgrupper är därmed central för en stor del av kommunens
investeringsbehov i nya verksamhetslokaler.

682

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

39 (188)

Förskolor och skolor
För att möta medborgarnas efterfrågan på småskalighet och närhet drivs
Danderyds förskolor och skolor i förhållandevis små enheter. I dagsläget finns
12 kommunala och 20 fristående förskolor samt två verksamheter som
bedriver pedagogisk omsorg. Dessa har en sammanlagd kapacitet om cirka
1 900 platser. Kommunen driver även en verksamhet för föräldralediga med
yngre barn. Elever pendlar både in till kommunen och ut från kommunen.
Detta gäller främst elever i gymnasieåldern.
I Danderyd finns två kommunala skolor och en fristående skola för årskurs F-3.
Det finns sex kommunala och tre fristående skolor för årskurs F-6, samt två
kommunala och en fristående skola med årskurser 7–9. Den sammanlagda
kapaciteten för elever från förskoleklass till årskurs 6 är cirka 3 600 platser och
för årskurs 7–9 cirka 1 700 platser.
En internationell skola för elever i ålder 3–18 år finns i kommunen. Skolan har
tillstånd av Skolverket för att bedriva utbildning med annan läroplan än den
svenska. De har idag cirka 400 elever som uppfyller kriterierna för att gå i en
internationell skola varav merparten av eleverna kommer från Danderyd.
Det är idag en viss överkapacitet av förskoleplatser i kommunen, vilket kan
ses i kommunens lokalförsörjningsplan från 2020. Det finns också ett
överskott av platser för elever upp till årskurs 6. Inom en snar framtid kommer
även skolor för årskurs 7–9 att ha ett platsöverskott om inte nya bostäder
byggs eller fler elever tillkommer från andra kommuner.
Det finns tre gymnasieskolor i Danderyds kommun. Danderyds gymnasium är
kommunalt medan Viktor Rydbergs gymnasium och Marina läroverket är
fristående skolor. Sammanlagt finns cirka 2 200 gymnasieelever varav cirka
1 250 elever går på Danderyds gymnasium.

Bild ovan: Ekebyskolan.
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Särskilda boendeformer
Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag vid bedömningen av framtida
behov av plats på vård- och omsorgsboenden, främst gäller det
åldersgruppen 75 år och äldre. Kommunens befolkningsprognos från 2021
visar att antalet personer som är 65 år och äldre kommer att öka med 715
personer under perioden 2020–2035, samt att åldersgruppen 75+ beräknas
öka med 231 personer mellan 2020 och 2035.
I kommunen finns fem olika seniorboenden med seniorbostäder avsedda för
personer över 75 år. Seniorbostäderna, som finns både i flerbostadshus och
radhus, ligger vid Eneby torg, Kevinge, Stocksunds torg, Fafnersvägen och
Gripvägen.
Kommunen har sju vård- och omsorgsboenden varav tre drivs av privat
utförare och fyra i egen regi. Det finns åtta LSS-boenden där fem drivs med
privat utförare och tre i egen regi, samt två socialpsykiatriboenden som drivs
med privat utförare. Utöver detta finns vård- och omsorgsboenden för
personer med somatiska omvårdnadsbehov och personer med
demenssjukdom.
I dagsläget finns det behov av två nya vård- och omsorgsboende i
kommunen. Kommunen planerar ett korttidsboende på 27 platser. Intill detta
bygger en privat aktör ett vård- och omsorgsboende med 60 platser. Utöver
detta finns ytterligare planer på ett vård- och omsorgsboende med 60 platser
i Västra Danderyd.

Bild ovan: Vård- och omsorgsboende - Svalnäs gästhem - Fotograf Kristina Fischer
2020.
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Vårdinrättningar
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus. Sjukhuset ägs av
Danderyds Sjukhus AB som är helägt av Region Stockholm. På sjukhuset
bedrivs universitetssjukvård, utbildning och forskning kring våra vanligaste
folksjukdomar. I Danderyd finns även vårdcentraler som drivs av region
Stockholm eller i privat regi.

Bild ovan: Danderyds sjukhus - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Kulturinrättningar
Danderyd har en lång tradition av kultur och kulturhistoria och det finns ett rikt
och varierat kulturutbud för alla åldrar. I kommunen finns flera kulturhistoriskt
intressanta miljöer. I Danderyd finns ett bibliotek i varje kommundel. Dessa är
centralt lokaliserade. Här arrangeras exempelvis föreställningar, utställningar
och barnteaterföreställningar.
Danderydsgården är kommunens kulturhus. Här arrangeras bland annat
konserter, disco, konst- och fotoutställningar, med fokus på kulturaktiviteter
riktade till barn.
Träffpunkt Enebyberg vid Eneby torg är en mötesplats för olika åldrar och
intressen. Här finns café, bibliotek, kyrka, samt Seniorträffen och Fritidsträffen.
Danderyds kulturskola erbjuder kurser i musik, dans, teater och drama samt
bild och form för barn och ungdomar upp till 20 år. Det finns också flera
fristående kultur- och musikskolor som bedriver undervisning i Danderyd.
I Danderyd finns även kulturföreningar för alla åldrar. Det finns exempelvis
församlingar, hembygdsföreningar, studieförbund och professionella
utövare som dagligen arrangerar olika evenemang.
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Bild ovan: Danderydsgården.

3.2.3. Näringsliv
I Danderyd finns cirka 6 000 företag och 18 000 arbetstillfällen varav hälften är
inom offentlig sektor. De flesta företag är småföretag med upp till fyra
anställda. Sammanlagt finns det cirka 2 500 företag som omsätter över 100
000 kronor per år och varje år startas cirka 250 – 300 företag i kommunen.
Detta innebär att Danderyd är bland de kommuner där flest företag startas
årligen, samtidigt som andelen kvinnliga företagare i kommunen är högre än
många andra kommuner i landet.
I Danderyd är Danderyds sjukhus och kommunen de största arbetsgivarna. De
privata företagen finns främst inom tjänstesektorn inom branscher som till
exempel juridik, ekonomi, vetenskap, handels- och fastighetsverksamhet.
Många av de befintliga lokalerna för arbetsplatser ligger i anslutning till större
vägar och kommunikationer.
I Mörby centrum finns ett brett och omfattande handels- och serviceutbud.
Detaljhandel och visst serviceutbud finns även i respektive
kommundelscentrum samt vid etableringar längs E18 vid exempelvis
Enebyängen och Trafikplats Danderyds kyrka.
Att näringslivet trivs och utvecklas i Danderyds kommun är viktigt för
kommunens framtida utveckling och välfärd. De sex nordostkommunerna
(StoNo) har en gemensam vision som bland annat syftar till att gemensamt
skapa 50 000 nya arbetstillfällen inom dessa kommuner. Då Danderyds
näringsliv präglas av många småföretagare finns ett behov av mötesplatser
och arbetsplatser. Danderyds geografiska läge möjliggör nya mötesplatser
för coworking-ytor, nätverk och ömsesidigt utbyte för företag i hela
Stockholm Nordost.
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Bild ovan: Näringslivet i Danderyds kommun fördelat efter bransch.

3.3. Trafik och transporter
I Danderyd är trafikförutsättningarna goda med snabba kommunikationer
både till centrala Stockholm och övriga regionen. Det finns ett bra
kollektivtrafikutbud samtidigt som E18 går genom kommunen och erbjuder
snabba transporter. E18, Roslagsbanan och tunnelbanan orsakar
bullerstörningar i kommunen och miljökvalitetsnormerna för partikelhalter
överskrids. Detta gäller främst vintertid vid barmark då dubbdäck fortfarande
används. Enligt Nationella emissionsdatabasen stod transporterna (exklusive
flygresor) för 70 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Danderyd
under 2018.

3.3.1 Riksintressen för kommunikation
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för
kommunikation ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, i enlighet med
miljöbalkens kap 3.
Danderyds kommun är berörda av riksintresset för E18 och för Roslagsbanan
samt ligger kant i kant med influensområdet för riksintresset för Bromma
flygplats. Kommunen ligger även inom det som kallas för MSA-ytor för både
Arlanda och Bromma flygplats. Bromma och Arlandas MSA-ytor överlappas
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även av MSA-ytor från Västerås, Uppsala och Eskilstuna där även Västerås
flygplats är riksintresse. En MSA-yta innebär det område där hinder kan
påverka flygprocedurer till och från en flygplats.
Funktion för E18
Väg E18 ingår i det av EU utpekade TEN-T nätverket (Transeuropeiska
transportnätet). Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild internationell
betydelse. I Stockholm utgör E18 en viktig väg som infart till den centrala
regionkärnan från nordväst och nordost. Vägen är viktig både för arbetsresor
och för näringsliv och är även primär transportväg för transporter av farligt
gods. Eftersom det på E18 går stora transportströmmar med resenärer både i
bil och buss är det av stor vikt att upprätthålla godtagbar tillgänglighet i den
centrala delen av storstadsregionen genom att värna kapacitet och minimera
störningskänslighet. E18 knyter även samman de i RUFS utpekade regionala
kärnorna Barkarby - Jakobsberg och Täby centrum – Arninge.
Funktion och influensområde för Roslagsbanan
En av Roslagsbanans funktioner är att knyta ihop de kommuner som ingår i
nordostsektorn med övriga delar av Stockholmsregionen. Banan utgör en
central del av stomtrafiken i nordostsektorn. Roslagsbanan fungerar även som
avlastning för riksintresset väg E18, då huvuddelen av trafiken på det statliga
vägnätet i Stockholmsregionen utgörs av inomregional trafik. Banans framtida
kapacitet är viktig för att möta upp nordostkommunernas framtida
befolkningstillväxt. Roslagsbanan som en del av kollektivtrafiksystemet i
Stockholm i stort är också av stor betydelse för att nå de nationella
miljömålen om minskad klimatpåverkan.
Roslagsbanans markanspråk utgörs av den mark som idag används för spår,
stationer, depåer och teknikbyggnader. I markanspråket ingår även de
områden som behövs för att kunna förstärka banans kapacitet, dvs. plats för
ev. dubbelspår, ny depå, bullerskydd och planskilda korsningar.
Roslagsbanans influensområde är idag järnvägens bullerutbredning. Detta är
en dimensionerande faktor för var påverkan på byggnaders placering eller
funktion kan ske. Andra faktorer som också kan påverka bebyggelse i
närheten av banan är vibrationer, trafiksäkerhet, elsäkerhet och risk.
Trafikverket har gjort en översyn av riksintressekriterierna för kommunikation.
Detta kan innebära att riksintresset för Roslagsbanan kan komma att
förändras. Det är Trafikverket som fattar beslut om detta.
MSA-ytor för flygplatser
En MSA-yta innebär det område där hinder kan påverka flygprocedurer till
och från en flygplats. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över
MSA-påverkande ytor, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. Nya
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hinder kan därför ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av höga
byggnadsverk inom influensområdet behöver samrådas med respektive
flygplats och luftfartsverket.

3.3.2. Gång- och cykeltrafik
Av det totala resandet i Danderyds kommun år 2018 var andelen cykelresor
11 procent. Enligt kommunens cykelplan från år 2014 är målet att öka
andelen cykelresor till 15 procent av det totala resandet år 2024. God kvalitet
på drift och underhåll av gång- och cykelvägar året om är en förutsättning för
att skapa en säker miljö för oskyddade trafikanter och därigenom öka andelen
som går eller cyklar. Kommunens regionala cykelstråk har sopsaltats sedan
vintern 2014–2015 och detta har varit positivt för cyklandet i kommunen
under vintertid.

Bild ovan: Antal cykelpassager vid Stocksundet under vinterhalvåret. Källa:
Cykelmätningar i Danderyds kommun 2021.

I Danderyds kommun finns cykelparkering vid samtliga stationer utmed
Roslagsbanan och tunnelbanan samt vid vissa busshållplatser. Danderyds
kommun bedriver arbete där tillgången till attraktiva cykelparkeringar i
kommunen kontinuerligt ses över.
Under de senaste åren har olika typer av fordon blivit vanligare på gång och
cykelbanor, exempelvis elassisterade fordon, lånecyklar, sparkcyklar och
elsparkcyklar, elmopeder och lastcyklar. Dessa innebär nya utmaningar vad
gäller konflikt kring utrymme i trafiken, på allmänna platser och
parkeringsmöjligheter. Dessa utmaningar behöver hanteras vidare i
kommande arbete med revidering av cykelplan.
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I dagsläget prioriteras arbetet med säkra skolvägar, men kommunen har
ingen gångplan som visar på vilka åtgärder som behöver genomföras,
motsvarande kommunens cykelplan.

Bild ovan: Cykelparkering - Mörby Centrum.
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Bild ovan: Kartan visar nuvarande cykelvägnät i Danderyds kommun.
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3.3.3. Kollektivtrafik
Danderyd har tillgång till tunnelbana, Roslagsbanan, buss och pendelbåt.
Tunnelbanans röda linje har god turtäthet och sin slutstation vid Mörby
centrum samt en hållplats vid Danderyds sjukhus. Roslagsbanan passerar
kommunen med två grenar. Stationerna Mörby, Djursholms Ösby,
Bråvallavägen, Djursholms Ekeby och Enebyberg finns på ena linjen och
Stocksund, Vendevägen, Östberga och Altorp på den andra. Det finns även
ett trettiotal busslinjer i Danderyds kommun, de största noderna är Danderyds
sjukhus och Mörby centrum, av dessa är tre busslinjer lokala. Pendelbåtlinjen
80 går mellan Nybroplan, Ropsten och Storholmen. Linjen trafikerar vid
Ekuddens brygga och Tranholmens brygga i Danderyd.

Bild ovan: Kollektivtrafik - Båttrafik vid Tranholmen - Fotograf Maria Djurskog.

Kollektivtrafiken är effektiv för resor till och från kommunen även om brister
finns i busstrafikens framkomlighet och det är kapacitetsbrist i bussterminalen
vid Danderyds sjukhus. I dagsläget är kopplingen till Solna och Kista
bristfällig. Kollektivtrafik används sällan vid resor inom kommunen då
busstrafiken har lägre turtäthet och restiderna upplevs som långa.
Kommunen arbetar med att säkerställa att busstrafiken får god framkomlighet
på det kommunala vägnätet och genomför kampanjer samt informerar
invånare för att öka det kollektiva resandet.
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Bild ovan: Kollektivtrafik – Roslagsbanan.

3.3.4. Bil- och godstrafik
Genom kommunen går E18 som är en motorväg av riksintresse.
Huvudvägnätet i kommunen består av Edsbergsvägen, Danderydsvägen,
Stockholmsvägen, Vendevägen, Enebybergsvägen, Mörbyleden och
Mörbygårdsvägen.

Bild ovan: E18 - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

E18 innebär idag en barriär som delar kommunen i två delar där det dagligen
passerar nästan 80 000 fordon per dygn varav nästan 10 procent består av
tung trafik. Detta medför bland annat höga bullernivåer längs med E18.
Edsbergsvägen är en viktig förbindelselänk mellan E4 och E18. Vägen är högt
belastad vilket innebär långa köbildningar, speciellt i rusningstrafik i
korsningen med Enebybergsvägen.
Enligt resvaneundersökningen från 2018 är det mest förekommande
färdmedlet i Danderyds kommun bil. Bilresor utgör cirka hälften av de resor
som sker i kommunen. Färdmedelsfördelningen varierar beroende på var i
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Danderyds kommun respondentens bostad är lokaliserad. I kommundelen
Danderyd är det betydligt lägre andel av resorna som görs med bil och i
Djursholm betydligt högre andel som görs med bil jämfört med genomsnittet
i kommunen.

Bild ovan: Färdmedelsfördelning för huvudsakligt färdmedel för vardagsresor
beroende på var i Danderyds kommun bostaden är lokaliserad. Källa: Resvanor i
Danderyds kommun 2018.

3.3.5. Parkering
I Danderyd regleras bilparkeringen i dagsläget genom en kombination av
tidsreglering och avgiftsreglering exempelvis för boendeparkering. Oftast är
det möjligt att parkera 24 timmar om dygnet om inget annat anges. På
många gator ska p-skiva användas och det är möjligt att ansöka om
boendeparkering. För att nyttja någon av kommunens fyra infartsparkeringar
behövs särskilt tillstånd.
Kommunens gällande parkeringstal ska omarbetas. Idag saknar dessa
flexibilitet vilket gör dem osmidiga att använda vid exempelvis
bygglovshantering. Det finns gott om bilparkering i Danderyd på både
kvartersmark och gatumark men brist på säker cykelparkering vid många
målpunkter i kommunen.

Bild ovan: Bilparkering - Fotograf Erik Somnäs.
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Bild ovan: Kartan visar väg- och spårinfrastruktur i Danderyds kommun.
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3.4. Teknisk infrastruktur
3.4.1. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
Varje år genomför Post- och telestyrelsen (PTS) en bredbandskartläggning. I
2019 års mätning hade 95 procent av Danderyds hushåll och arbetsställen
tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Samtidigt har 100 procent av Danderyds
hushåll och arbetsställen tillgång till 30 Mbit/s eller mer. Vid samma mätning
var andelen med 100 Mbit/s 85 procent för riket och 94 procent för
Stockholms län.
När det kommer till utbyggnaden av 5G-nät är det svårt att förutse hur
utbyggnadstakten kommer att ske. Staten ställer inga krav på detta och
kommunen kan inte heller ställa krav på att nätägare bygger 5G-nät.
Även om en hög andel av hushållen och arbetsställen i kommunen har
tillgång till och kompetens inom digital teknik, behöver hänsyn tas i
planeringen till att inte alla kan nyttja denna tekniska infrastruktur och att
alternativa strukturer kan komma att behöva finnas för att tillgodose behov
såsom funktionshinder, språkliga brister, otillräcklig digital kompetens, samt
inte minst utifrån beredskapsskäl inför möjliga krissituationer i samhället.

Bild ovan: Bredbandskartläggning i Danderyds kommun. Källa: Post och telestyrelsen,
oktober 2019.
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3.4.2. Energi
El
Eon ansvarar för det lokala elnätet i kommunen. Vattenfall har inom och i
närområdet till Danderyds kommun regionnätsledningar som matar
lokalnätsbolaget. Svenska kraftnäts stamnätsledning går genom kommunen i
nord-sydlig riktning. Den förser hela Storstockholm med el. Den tidigare
luftburna stamnätsledningen har nu förstärkts och förlagts under mark som en
del av projektet Stockholms ström. En ny transformatorstation har anlagts i
Anneberg. En utmaning för Stockholmsregionen är att få tillräcklig effekt och
därför pågår ett omfattande projekt för att stärka elförsörjningen i regionen.
En ny kraftledningstunnel för 400 kV ledning drivs från Anneberg i Danderyd
till Skanstull. Tunneln går djupt under befintliga tunnelanläggningar. Arbetet
med att driva tunneln påbörjades i februari 2020 och förväntas slutföras
2030.

Bild ovan: Kraftledningstunnel.

Värme och kyla
Fjärrvärmen i Danderyd produceras av Norrenergi som ägs av Solna stad och
Sundbybergs stad. Den största delen av värmen produceras i Solnaverket.
Andelen förnybart bränsle i fjärrvärmen uppgår till mer än 99 procent under
ett normalår. Fjärrvärmenätet i Danderyd sträcker sig från Stocksund i söder
till Enebyängens handelsplats i norr med flest anslutningar längs E18-stråket.
Norrenergi levererar ungefär 80 GWh fjärrvärme per år i Danderyd till cirka
120 anläggningar, däribland Danderyds sjukhus, Mörby Centrum och
Danderyds gymnasium.
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Locum levererar kyla till Mörby centrum och kontorsfastigheterna vid
Vendevägen via ett mindre nät för fjärrkyla. Produktionsanläggningen ligger
vid Danderyds sjukhus och består av kylmaskiner och värmepump för
produktion av kyla och värme. Danderyds sjukhus har en egen luftkyld
anläggning för produktion av kyla.
Många småhus och flera kommunala förskolor värms med direktverkande el.
Kommunala byggnader konverteras successivt till annat uppvärmningssystem.
I Danderyd finns cirka 4 200 bergvärmepumpar (geoenergi) installerade.
Nästan 60 procent av hushållen i småhus värms med geoenergi.
I Danderyds kommun har det under de senaste åren installerats fyra
solvärmeanläggningar i tre skolor och i ett vård- och omsorgsboende. Dessa
anläggningar producerar årligen cirka 450 MWh energi till tappvarmvatten
och värmesystemet. Kommunen har också installerat solceller på åtta
fastigheter på sammanlagt cirka 320 kW installerad effekt, två vård- och
omsorgsboenden, tre skolor, en gymnasieskola, en förskola och en sporthall.

Bild ovan: Skogsgläntan - Förskola med solceller.

Laddinfrastruktur för elbilar
Danderyd är en av de elbilstätaste kommunerna i landet och har en relativt
väl utbyggd laddinfrastruktur. I oktober 2021 fanns det 136 publika
laddpunkter på elva ställen, varav en snabbladdare, i kommunen. Danderyds
kommun har sedan 2016 installerat laddstationer på nio platser, kommunens
fyra idrottsplatser, infartsparkeringen vid Danderyds sjukhus, Danderyds
gymnasium och Svanholmsparkeringen. Utvecklingen går mot en kraftig
ökning av elbilar och laddinfrastrukturen behöver därför ytterligare byggas ut
för att möta behovet.
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Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en Regional plan för infrastruktur för
elfordon och förnybara drivmedel under 2020. Där föreslås det att det ska
installeras 3 200 snabbladdare i Stockholms län fram till 2030, varav 140 i
Danderyds kommun. Kommunen har inte för avsikt att installera fler publika
laddstationer (både normalladdning och snabbladdning) utan överlåter det till
marknaden. Strategi för laddinfrastruktur i Danderyds kommun anger att
kommunen ska upplåta plats- och kvartersmark till externa aktörer för
installation av laddstationer.

3.4.3. Vatten och avlopp
Alla exploaterade områden i Danderyd med några få undantag ingår i
kommunens verksamhetsområden. Vatten- och avloppsnätet är fullt utbyggt
frånsett några enstaka undantag gällande dagvatten. Danderyds kommun är
medlem i två kommunalförbund, Norrvatten som förser kommunen med
renvatten samt Käppalaförbundet dit kommunen avleder spillvatten för
omhändertagande. Själva distributionsnätet med nödvändiga
pumpanordningar äger kommunen själv.
Kommunen avvattnas via ledningsnät för dagvattenhantering och dikessystem
samt diffust via ytlig markavrinning. Nederbörd från cirka 75 procent av
Danderyds kommuns yta avleds via dagvattenledningsnät. Resterande avleds
via dikessystem eller via diffus markavrinning. I Danderyds kommun finns det
inget kombinerat ledningsnät.
Ön Tranholmen har en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp.
Förbindelsepunkter för vatten och avlopp är belägna på fastlandet.
Kommunen har endast ett knappt 20-tal enskilda avloppsanläggningar. På
dessa ställs krav för att inte förorena vattnet i recipienten eller bidra till
övergödning.

3.4.4. Avfallshantering
På strategisk nivå utgår avfallsarbetet från avfallsplanen 2021–2032.
Kommunen ansvarar för att samla in samt behandla kommunalt avfall från
hushåll och verksamheter, som i dagsläget hämtas av en upphandlad
entreprenör. Efter insamling skickas avfallet för behandling till det
kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB som tar hand om avfallet
för återbruk, materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
Dessutom finns återvinningscentraler som är bemannade anläggningar där
privatpersoner kan lämna allt avfall förutom mat- och restavfall, mediciner och
kanylburkar. Det finns ingen återvinningscentral i kommunen utan de närmsta
i SÖRAB:s regi finns vid Hagby i Täby kommun och Stockby Returpark på
Lidingö.

700

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

57 (188)

Därutöver finns den mobila återvinningscentralen som besöker
ett flertal platser i kommunen utifrån ett rullande schema. Den består av ett
antal containrar som ställs upp tillfälligt. För återvinning av kläder och textilier
samarbetar kommunen med Human Bridge som har insamlingsbehållare
utplacerade på flera platser i kommunen.

Bild ovan: Återbruk - Fotograf Helena Eriksson.

I kommunen finns även 10 ordinarie förpackningsåtervinningsstationer samt
en ministation. Dessa ansvarar FTI AB (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) för. Inom en snar framtid kan dock insamling av
förpackningsavfall samt returpapper förändras i och med lagförändringar på
nationell nivå.

3.5. Natur
3.5.1. Natur och biologisk mångfald
Naturmiljöer
Danderyd har ett rikt utbud av olika naturmiljöer. Stora delar av kommunen
utgörs av traditionell naturmark såsom skog, sjö, våtmark, betesmark och
jordbruksmark. Den sammanhängande skogen utgörs mestadels av
blandskog med rika inslag av ädellövsmiljöer. De två största
sammanhängande skogarna är Rinkebyskogen och Altorpskogen, vilka är
kopplade till Rösjökilen. Ekebysjön, Nora träsk, Ösbysjön och Edsviken samt
dess intilliggande våtmarker hyser ett rikt fågelliv och utgör biologiskt rika
miljöer.
I kommunens centrala delar finns ytor som är hårt betade av häst, men även
ytor där nötkreatur betar i traditionell hagmarksmiljö med glest spridda träd
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och buskar. I flera av betesmarkerna trivs växter som annars är ovanliga.
Jordbruksmarken utgörs mestadels av gräsvall, där framför allt tillhörande
skogsbryn och åkerholmar utgör värdefulla naturmiljöer för växter och djur.
Danderyds branta klippor mot främst Edsviken utgör en speciell naturmiljö
med tunna jordar och många äldre träd. Stora delar av villabebyggelsen
utgörs av varierande trädgårdar, ofta med gles skog med gamla träd som
sträcker sig oavbrutet genom kommunens bebyggda områden. Ekarna är av
speciell betydelse eftersom Danderyd tillsammans med kungliga Djurgården
har ett av Europas få kvarvarande bestånd av fullvuxna äldre ekar. Danderyds
parker, grönytor, vägkanter och trafikplatser utgör också viktiga naturmiljöer
där många växter och djur har sin uppehållsort i urbant landskap.

Bild ovan: Ängsslåtter på Altorps gärde - Fotograf Helena Eriksson.

Skyddade områden och objekt
Vissa områden och objekt med naturvärden och biologisk mångfald skyddas
idag genom lag mot exploatering. Bland annat finns naturreservat enligt 7
kap. 4 § MB. I Danderyd finns idag två naturreservat som är Ekebysjön och
Öarna i Stora Värtan samt ett kommunfullmäktigebeslut att inrätta ett
naturreservat i Rinkebyskogen. Denna process är ännu inte slutförd.
De kommunala naturreservaten Ekebysjön och Öarna i Stora Värtan samt det
kommande naturreservatet i Rinkebyskogen skyddas av föreskrifter och
skötselplaner.
Därtill finns fyra ekar som är klassade som naturminnen, det vill säga ett
särpräglat naturföremål som är skyddade enligt 7 kap. 11 § MB.
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Områden med särskilda naturvärden
Enligt 3 kap. 3 § MB ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur
ekologiska aspekter skyddas så långt som möjligt mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. Förutom naturreservaten är vattenområdena Nora träsk,
Ösbysjön och Edsviken ekologiskt känsliga områden. Dessa kan vara känsliga
för en alltför riklig näringstillförsel, vilket kan påverka naturmiljön och förändra
växt- och djurlivet. Andra områden som klassas som ekologiskt känsliga
områden är Svalnäs och Djursholms golfbana (äldre ekar), Altorpskogen (äldre
barrblandskog med nyckelbiotoper) och Sätra ängar (äldre ekar) samt
området kring Ösbysjön (flerhundraårig tallskog).
Naturkuststräckan längs Danderyds kust innehåller ekokänsliga områden
framförallt de brant sluttande klipporna ned mot vattnet med biologiskt rika
naturmiljöer. En historisk trädgårdsanläggning med en unik trädsamling finns
vid Cedergrenska parken som anlades på 1890-talet.
Naturvärden utanför skyddade eller speciellt utsedda områden
Nationalstadsparken i Stockholms stad gränsar till Danderyds kommun och är
riksintresse enligt 4 kap. 7 § MB. Funktionellt är Danderyds ekbestånd en del
av samma glesa ekskog som skyddas i Nationalstadsparken, och hur de äldre
ekarna hanteras i Danderyd får konsekvenser för den långsiktiga
överlevanden av arter även i Nationalstadsparken. Det är viktigt att beståndet
av äldre träd inte minskar. De äldre trädens höga naturvärde beror på att
många djur kräver utvuxna träd som sin livsmiljö.
Ekeby gård är kommunens enda kvarvarande levande jordbruk med hagar
som sommartid betas av nötboskap, får och häst. Vallfoder slås på vissa ytor.
Gällande detaljplan möjliggör ett fortsatt brukande av jorden.

Bild ovan: Svalnäs gravfält - Fotograf Helena Eriksson.
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Kommunens bebyggda delar blandas med flertalet park- och grönytor varav
många har en dokumenterad hög biologisk mångfald gällande både floran
och faunan. Genom att variera skötseln av grönytor bibehålls en hög
mångfald. Gräsmattor, ängsmark och betesmarker är exempel på olika
biotoper som möjliggjorts genom olika skötsel, och tillsammans ger de
upphov till en bred biologisk mångfald inom kommunen.
Vägkanter och trafikplatser är ofta mycket artrika miljöer som betraktas som
en del av grönytesystemet. Exempelvis har trafikplatsen och området kring
Danderyds kyrkas stora ytor värdefull öppen gräsmarksmiljö med en hög
artrikedom däribland flera rödlistade arter.
Ett nätverk av våtmarker skapas genom att dagvattnet leds via öppna diken
genom kommunen. Kommunens vattenåtgärder för att minska
översvämningsriskerna och att fördröja vattnet ökar den biologiska
mångfalden hos våtmarkssystemet i kommunen. Våtmarker som återställs
efter utdikningar bidrar även till att klimatpåverkan minskas. Golfbanornas
vattendammar bidrar även de positivt till mångfalden. Sammantaget utgör de
en större samling små dammar varav många fungerar som uppehållsort för
både djur och växter.

Bild ovan: Biologisk mångfald – Fotograf Helena Eriksson

704

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

Bild ovan: Kartan visar naturmiljöer i Danderyds kommun.
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3.5.2. Rekreation och friluftsliv
Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan
fysisk aktivitet och motion, och har särskilt stor betydelse för barn och äldre
som inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för dessa aktiviteter.
Detta, såväl som tillgängligheten till olika motionsanläggningar bidrar till att
uppnå folkhälsomålet om fysisk aktivitet.
Riksintresse för friluftslivet
I Nordvästra delen av Danderyd finns ett mindre område som ingår i
Riksintresset för friluftsliv för Rösjön-Vallentunasjön- Rönninge by. Området
ligger inom Rinkebyskogens naturreservat och bedöms inte påverkas av
planförslaget.
Större grönområden
Stora sammanhängande grönområden är viktiga för människans
välbefinnande och behov av naturupplevelser och rekreation.
Den regionala grönstrukturen består bland annat av tio gröna kilar som är
definierade så att de följer bebyggelsestrukturen och har identifierats utifrån
sina värden för natur-, rekreation- eller kulturmiljö. Kilarna innehåller
kilområden, gröna värdekärnor, där flera höga värden inom grönstrukturen
sammanfaller samt gröna svaga samband. Kilarna behöver stärkas och
utvecklas i takt med att fler ska dela på resurserna. En av dessa kilar är
Rösjökilen, ett sammanhängande natur- och kulturlandskap som sträcker sig
från Sigtuna i norr till Danderyd i söder. Rinkebyskogen utgör en så kallad
värdekärna i Rösjökilen. RUFS 2050 pekar därtill ut gröna svaga samband
mellan Rinkebyskogen-Rösjöskogen, Rinkebyskogen-Altorpsskogen samt
Rinkebyskogen och över Edsviken mot Silverdal.
Rinkebyskogen och Sätra ängar utgör kommunens största grönområde.
Området som helhet är viktigt för det rörliga friluftslivet och har många olika
upplevelsevärden, inklusive golf och bågskytte. På grund av närheten till E18
och Edsbergsvägen är vissa delar av området bullerstört.
I de nordöstra områdena av kommunen finns Altorpsskogen och Svalnäs som
har stora friluftsvärden, med både skogsområden och öppna marker. I de
centrala delarna av kommunen finns Ekebysjön och det öppna landskapet
runt Ekeby gård.
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Bild ovan: Rinkebyskogen - Roslagsleden - Fotograf Maria Djurskog.
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Bild ovan: Kartan visar grönstrukturkartan från RUFS 2050.
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Parker och lekparker
I Danderyd finns många sammanhängande park- och naturområden. I varje
kommundel finns ett antal parkområden inom villabebyggelsen. Målet är att
varje kommundel ska ha en stor lekplats som är attraktiv för många, samt ett
antal mindre lekplatser.
Motionsspår
I Rinkebyskogen och Altorpsskogen finns två utbyggda och preparerade
spårsystem, med både elljusspår och naturspår. Även i anslutning till
Stockhagen i Stocksund finns ett motionsspår. Roslagsleden startar i
Rinkebyskogen och slutar i Grisslehamn. Under vintern iordningställs de
flesta motionsspåren, Djursholms Golfbana och gamla banvallen i Djursholm
för skidåkning. På Edsviken plogas en isbana för långfärdsskridskor vintertid.

Bild ovan: Skridskoåkning på vintern vid Ekebysjön - Fotograf Maria Djurskog.

Idrottsanläggningar
I kommunen finns idrottsanläggningar vid Enebybergs IP, Danderyds
gymnasium, Danderydsvallen, Djursholms IP och Stockhagen. Vid Enebybergs
IP och Stockhagen finns ishallar. En idrottsanläggning i respektive kommundel
ger kommuninvånarna värdefull närhet till idrottsplatserna. Sporthallar finns i
Norrängsgården, Danderyds gymnasium, Fribergaskolan samt vid
Mörbyskolan. Förutom de större sporthallarna nyttjar föreningslivet under
kvällar och helger i stort sett samtliga gymnastiksalar som finns i anslutning till
skolorna.
Danderyds Tennisklubb, Djursholms Tennisklubb och Enebybergs IF driver
tennisanläggningar. Vid Danderyds gymnasium finns förutom Danderyds
Tennisklubbs anläggning även en curlinganläggning, som drivs av Stocksunds
och Djursholms curlingklubbar. I norra Rinkeby finns även en anläggning med
tennis- och padelbanor.
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Bild ovan: Stockhagens IP - Fotograf Erik Somnäs.

Bad
Mörby- och Vasabaden är kommunens två inomhusbad. Mörbybadet är en
simhall som erbjuder många olika aktiviteter. Vasabadet är ett mindre skolbad
som används för simskole- och föreningsverksamhet. I Kvarnparken i västra
Danderyd finns ett utomhusbad som drivs av Föreningen Kvarnparksbadets
vänner.
Det finns goda möjligheter till friluftsbad i kommunen med exempelvis
kuststräckorna mot Edsviken och Värtan samt badsjöarna Rösjön och
Ösbysjön. Enklare badplatser finns vid Sätra Ängar i västra Danderyd,
Svanholmen i Stocksund och Germaniaviken samt Aludden i Djursholm.

Bild ovan: Rösjön – Badplats. Fotograf Maria Djurskog.
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Ridanläggningar
Djursholms Ridhus är kommunens största ridanläggning och hemvist för
Djursholms Ridklubb som bedriver en omfattande ridskoleverksamhet. Även
vid Ekeby Gård bedrivs ridverksamhet. I anslutning till Djursholms Ridhus
finns ett antal anlagda ridspår som kommunen ansvarar för. Spåren är
förlagda till den gamla banvallen i Djursholm samt inom Altorpskogen.

Bild ovan: Djursholms ridhus.

Golfbanor
Det finns tre golfbanor och en separat driving range inom kommunen.
Djursholms golfklubb har två banor med nio respektive 18 hål, och
Stockholms Golfklubb samt Danderyds Golfklubb har varsin bana med 18
respektive nio hål.

Bild ovan: Stockholms golfklubb - Fotograf Erik Somnäs.
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Bild ovan: Kartan visar rekreation i Danderyds kommun.
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3.5.3. Areell näring
Det finns en jordbruksverksamhet i kommunen. Danderyds kommun
arrenderar ut marken som nyttjas som åker, betesmark samt för naturarbeten.
Med Ekeby Gård omfattar detta cirka 60 hektar. Det finns även två större
stall/hästgårdar. Den ena är Djursholms ridskola och den andra Ekeby gård.
Anläggningar med djurhållning påverkar dagvattenkvalitet främst från
stallgödsel som hamnar på marken och kan orsaka utlakning och ytavrinning
av näringsämnena fosfor och kväve.

3.5.4. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
I översiktsplanen ges möjlighet att peka ut områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det
särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när dispenser prövar och
upphäver strandskyddet. Danderyds bedömning är att det inte finns några
områden som uppfyller denna möjlighet idag i kommunen.

3.5.5. Förekomst av vatten i kommunen
Norra Östersjöns vattendistrikt
Danderyds kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt, som innefattar
området mellan Dalälven, Bråviken, Kilsbergen och Stockholms skärgård och
omfattar cirka 2,9 miljoner invånare.
Vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram åtgärdsprogram som
kommunerna ska följa. Åtgärdsprogram gäller för cykler om sex år och
innefattar exempelvis åtgärder att kommuner ska upprätta vatten- och
avloppsplaner samt dagvattenplaner. En åtgärd riktas specifikt till planering
där ”kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas”.
Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd för att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt bevara goda livsmiljöer på
land och i vatten för växt- och djurlivet, och regleras i kap. 7 MB. Skyddet
omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddsområdet utökat till 300 meter.
Inom Danderyd gäller utökat strandskydd vid Sätra ängar och Rösjön. Där
strandskyddet gäller får inte nya byggnader uppföras samt åtgärder utföras
om det inskränker det rörliga friluftslivet eller väsentligen förändrar
livsvillkoren för växt- och djurlivet. Strandskyddet kan i enskilda fall ges
dispens från eller upphävas helt eller delvis i samband med
detaljplaneläggning.
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Bild ovan: Kartan visar utökat strandskydd i Danderyds kommun.
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Recipienter och vattenförekomster
Dagvattnet i Danderyds kommun leds till fyra olika vattenförekomster: Rösjön,
Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan. Vatten i Ekebysjön och Nora träsk
rinner slutligen ut i Edsviken. I östra Danderyd är den slutliga recipienten
(mottagande vattentäkten) Stora- respektive Lilla Värtan. En liten del av
kommunens dagvatten rinner ut i Rösjön vars vatten leder till Norrviken.

Bild ovan: Ekebysjön – Näckrosor.
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Bild ovan: Kartan visar avrinningsområden i Danderyds kommun.
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Bild ovan: Kartan visar avrinningsområde till recipient/mottagare i Danderyds
kommun.
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I kommunens norra del finns ett registrerat grundvattenmagasin med
benämningen Täby-Danderyd vilket är en urbergsförekomst av typen
sprickakvifär. Danderyd angränsar i sydväst till grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen-Solna. Båda förekomsterna har god kvantitativ och kemisk
status för grundvatten.
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade i december
2016 om kvalitetskrav för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger
vilken status som ska uppnås vid en viss tidpunkt. Detta innebär att det för
sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har fastställts kvalitetskrav för
vattenmiljöerna samt att myndigheter och kommuner ska genomföra
nödvändiga åtgärder för att uppnå kvalitetskraven. Målet i
vattenförvaltningen är att vattnet ska uppnå god status och inte försämras.
Danderyds kommun har sju ytvattenförekomster, varav tre är kustvatten. Inget
av kommunens kustvatten klarar miljökvalitetsnormerna för vatten. Edsviken
och Lilla Värtan har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Stora Värtan har måttlig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Rösjön har god ekologisk status men uppnår ej god kemisk
status.
Övriga sjöar är mindre och berörs därför inte av miljökvalitetsnormer för
ytvatten. Vattenprover som togs 2014 visade övergödningsproblematik vid
Ösbysjön och Ekebysjön medan Nora träsk hade kraftig
övergödningsproblematik med höga fosfor- och klorofyllvärden.

Bild ovan: Recipienter i Danderyds kommun.
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Bild ovan: Kartan visar ekologisk status i Danderyds fyra ytvattenförekomster.
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Dagvatten
Dagvatten är tillfälligt förekommande avrinnande vatten på markytan, såsom
regnvatten men det kan även vara smältvatten och tillfälligt framträngande
grundvatten. Dagvattnets påverkan på människan och miljön beror på varifrån
dagvattnet kommer, och vilka föroreningar det innehåller. Föroreningarna kan
komma från exempelvis trafikytor, koppartak och ridanläggningar.
Då stora delar av kommunen består av bebyggd mark utgörs i princip all
avrinning efter regn som sker från denna mark per definition av dagvatten.
Dagvattnet i kommunen leds främst till Edsviken, via Ekebysjön och Nora
träsk, samt till Stora – respektive Lilla Värtan från östra Danderyd. En liten del
av kommunens dagvatten rinner ut i Rösjön och sedan vidare till Norrviken.

Bild ovan: Regnvatten i dagvattenbrunn.

Grundvatten och dricksvatten
Inom kommunen finns ingen grundvattentäkt. Kommunen köper dricksvatten
av Norrvatten.
Kommunen har en dricksvattenplan för hantering av störningar i
dricksvattenleveransen, vilken uppdateras kontinuerligt. I norra kommundelen
och in över Täbys södra delar finns grundvattenmagasinet Täby-Danderyd.
Uttagsmöjligheten är inte bedömd och grundvattenförekomsten är inte
regionalt prioriterad som dricksvattentäkt.
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Bild ovan: Kartan visar grundvattenförekomster i Danderyds kommun.
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3.6. Miljö, hälsa och risk
Det är viktigt att hantera risker tidigt i planeringen. 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 den fysiska planeringen. I första hand bör kommunen avstå från
exploatering på riskutsatt mark genom god lokalisering och placering av
byggnationer.
Om dessa platser inte går att undvika eller om risker uppstår ändå, bör
utredningar göras för att identifiera riskerna. Genom att använda olika typer
av skyddsavstånd och minimera riskerna genom fysiska åtgärder är det
möjligt för kommunen att ta höjd för eventuella risker. I vissa fall bör
även skyddsavstånd tillämpas.

3.6.1. Vatten och klimatförändringar
Ökade vattenflöden
De globala klimatförändringarna förväntas medföra högre temperaturer, ökad
nederbörd och ändrade vattenflöden i Stockholmsregionen.
Temperaturökningen väntas vara störst under vinterperioden men framträder
under alla årstider. Förutom högre medeltemperatur kommer värmeböljor bli
vanligare. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20–40 procent mot slutet
av seklet, med störst ökning under vinter och vår.
I och med att temperaturen ökar kommer nederbörden under vintern i högre
grad att vara regn i stället för snö. Antalet snödagar och det maximala
snödjupet kommer att minska. När nederbörden under vintern faller som regn
istället för snö blir vattenflödena högre. Mot slutet av seklet förväntas
vårfloden vara tidigarelagd och med lägre vattennivåer än i dagens klimat.
Även vattenflödena sommartid väntas bli lägre.
Havet förväntas stiga men till en början kompenseras den ökade havsnivån av
landhöjningen. I slutet av seklet beräknas medelvattennivån ha ökat med cirka
40 centimeter i Danderyd vid en global höjning av havets nivå på en meter.
Lufttryck, nederbörd och vindar kan emellertid tillfälligt ge mycket höga
vattenstånd.
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Bild ovan: Kartan visar modellerat medelvattenstånd år 2100 (mörkblått) och
modellerat vattenstånd vid 100-årsnivå år 2100 (ljusblått).
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3.6.2 Klimatanpassning - effekter av ett förändrat klimat
Klimatförändringar märks redan idag och kommer att påverka samhället
framöver på många olika sätt och inom många olika sektorer såväl positivt
som negativt. Det framtida klimatet kommer att bli varmare och blötare.
3.6.2.1. Skyfall och översvämningar
Klimatförändringarna medför ökade vattenflöden. Vid extrema skyfall bildas
stora mängder dagvatten som inte alltid kan tas om hand i befintliga system
för dagvattenhantering. Vattenmassorna kan laka ur både föroreningar och
näringsämnen ur marken och föra dessa vidare till andra områden. Dessa
risker kan bli större i framtiden på grund av klimatförändringarna när
exempelvis ökade regnmängder utmanar befintliga vattensystem som är
dimensionerade för andra flödesstorlekar. Ökade vattenflöden och
översvämningar av markerna påverkar även risken för ras och skred samt
innebär större risk för översvämning och bortspolning av vägar. I Danderyd
finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall, exempelvis i
området runt Nora torg.
Den stigande havsnivån märks redan nu. Den genomsnittliga årliga ökningen
för havsnivåhöjningen var 3,6 mm/år för perioden 2006–2015. Hastigheten
har ökat de senaste decennierna, på grund av ökande bidrag från
inlandsisarna på Grönland och Antarktis. I Danderyd är den årliga
landhöjningen drygt 5 mm, vilket innebär att den relativa havsnivån
fortfarande sjunker hos oss. Enligt tidigare bedömningar av SMHI kan det
dröja till ca år 2050 innan vi får en nettoökning av havsnivån i Stockholm.
Nora strand har varit svårt drabbat av översvämningar då kustlinjen ligger lågt
och vid vissa väderförhållanden har översvämningar skett. 2010 byggdes ett
översvämningsskydd vid strandområdet. När kajerna vid Framnäsviken,
Fyrstigen och Samsöviken renoverades under 2015–2019 försågs dessa med
översvämningsskydd. Genom dagvattenledningar och ledningsgravar tränger
högvatten även längre in i kommunens låglänta delar. När stora mängder
dagvatten läcker in i spillvattensystemet riskerar ledningarna att breddas,
varpå föroreningar släpps ut och utgör risker för människors hälsa såväl som
bidrar till övergödningen.

Bild ovan: Översvämning vid Framnäsparken.
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Bild ovan: Kartan visar skyfallskartering i Danderyds kommun.
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Bild ovan: Kartan visar simulering av vattennivå till +3 meter i höjdsystemet RH2000
för Danderyds kommun.
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3.6.2.2. Ras och skred
Ras innebär att sten- och jordmassor faller fritt, medan skred innebär att en
sammanhängande jordmassa glider iväg. Förutsättningarna för ras och skred
är platsberoende. Temperatur och nederbörd påverkar markens hållfasthet,
men även lokala jordarter, terrängförutsättningar och exploatering har en
inverkan. Eftersom nederbörden väntas öka på grund av klimatförändringar
väntas även risken för ras och skred öka.
Historiskt har Danderyd inte haft några större händelser med ras eller skred,
men det finns områden som utifrån jordart och lutning identifierats som
potentiell risk för skred redan idag och som behöver studeras vidare i
samband med eventuell utveckling. I och med ett förändrat klimat, med
förändrade flöden och vattennivåer i mark, sjöar och vattendrag, kan
områden som idag inte innebär en potentiell risk komma att göra det i
framtiden.
3.6.2.3 Erosion
När exempelvis vind, vatten eller gravitation drar med sig fina
materialpartiklar från en plats kallas det för erosion. Erosion är en naturlig
process, men kan påverkas av mänskliga aktiviteter. En framtida ökad
nederbörd, höjda vattennivåer och högre vindhastigheter innebär även en
högre erosionshastighet. En ökad erosion inverkar på markens stabilitet och
risken för ras och skred ökar.
En viss stranderosion förekommer redan idag och kan komma att öka i och
med höjda havs- och vattennivåer och förändrade flöden i vattendrag. Vissa
områden har hög potential för stranderosion, bland annat längs med Stora
Värtan.
3.6.2.4. Ökande temperaturer
Högre temperaturer i kombination med nederbörd och höga flöden påverkar
kommunens utomhusbad genom ökad risk för föroreningar (ökad bakteriehalt)
och ökad risk för algblomning. Högre frekvens av värmeböljor riskerar att
drabba främst äldre och sjuka. Även spridningen av sjukdomar ökar vid högre
temperaturer, vilket kan innebära en större belastning på sjukvården. En
längre växtsäsong kan innebära bättre odlingsmöjligheter, samtidigt som
värme i kombination med ökad nederbörd gynnar vissa skadedjur såsom
mygg och fästingar.

3.6.3 Klimatrelaterade risker för den byggda miljön
Kommuner ska enligt tillägget i 3 kap. 5 § PBL från 2018 hantera
klimatrelaterade risker för den byggda miljön inom ramen för
översiktsplanen. Syftet med tillägget är att skapa en samlad bild av
klimatrelaterade risker i kommunen, skapa förståelse för sårbarheter och
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konsekvenser samt att skapa ett underlag för riskacceptans eller plan för
åtgärder.
Enligt lagen ska kommunerna identifiera potentiella riskområden för den
byggda miljön orsakade av översvämning till följd av nederbörd,
översvämning från stigande hav, sjöar och vattendrag samt ras, skred och
erosion, och därtill ge sin syn på hur sådana risker kan minska eller upphöra. I
detta kapitel återfinns Danderyds kommun analys av klimatrelaterade
risker.
Följande underlag har använts för analysen:
•

•
•

En kommunövergripande kartering av riskområden för översvämning
till följd av skyfall som genomförts av Länsstyrelsen i Stockholm under
2020.
Kartunderlag om ras, skred och erosion, SGI, Statens geotekniska
Institut.
Översvämningskartor till följd av höjd havsnivå.

Analyser har skett med utgångspunkt från dimensionerande händelser för
skyfall med 100 års återkomsttid (klimatfaktor 1,25), samt 100-årsnivå i havet
år 2100.
Skyfall och översvämning
Skyfall och översvämningar kan leda till risker för människor och miljö.
Anläggningar för teknisk försörjning kan slås ut och vägar svämmas över med
risk för att räddningstjänstens framkomlighet hindras.
För att hantera stora mängder nederbörd behöver lågpunkter reserveras.
Tillräckligt stora ytor behöver reserveras och arbetet bör samordnas med
behovet av rening och hantering av dagvatten. Reserverade lågpunkter, så
kallade skyfallsytor, kan med fördel samutnyttjas med andra funktioner inom
tätortsområden. Dessa ytor, tillsammans med behov av dagvattendammar,
redovisas i kommunens kommande vattenplan och dagvattenplan.
Kommunen ska i planering av ny bebyggelse följa Länsstyrelsens
rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.
Ökade nederbördsmängder och förändrade temperaturer riskerar också att
orsaka höjda vatten- och flödesnivåer i sjöar och vattendrag. Ny
sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av vikt längs med sjöar och
vattendrag i kommunen ska följa Länsstyrelsens rekommendation om
placering över nivån för beräknat högsta flöde. Enstaka byggnader kan
placeras under den nivån men ovanför nivån för ett 100-årsflöde. Avsteg från
nivån är möjlig i vissa fall där utredning visar att bebyggelsen inte tar skada av
översvämningen. Även höjda havsnivåer kan i framtiden bidra till att
strandlinjen kan komma att förskjutas upp mot land, vilket påverkar bebyggda
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områden. I vissa fall kan översvämningsskydd byggas för att hindra
översvämning från stigande havsnivåer. Ny bebyggelse längs med Östersjön
ska följa Länsstyrelsens rekommendation om lägsta grundläggningsnivå 2,7
meter. Detta kan dock vara svårt i befintlig bebyggelse där gammal detaljplan
medger en lägre grundläggningsnivå. Det är rekommenderat att anlägga nya
byggnader i dessa områden med en lägsta grundläggningsnivå på 2,7 meter
eller konstruera byggnaden så att den tål att översvämmas.

Bild ovan: Rekommendationer om lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse vid
Östersjön 2,7 meter. Illustration: länsstyrelsen.

Bild ovan: Rekommendationer för ny bebyggelse vid sjöar och vattendrag.
Illustration: länsstyrelsen.

Ras, skred och erosion
I samband med planering för bebyggelse och ny infrastruktur ska potentiella
riskområden samt geotekniska förutsättningar utredas och hanteras. Behov av
stabilitetsförstärkande åtgärder, naturligt erosions- och rasskydd i form av
markvegetation och träd samt andra skyddsåtgärder ska identifieras. Påverkan
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på grundvattennivåer och risk för spridning av markföroreningar mellan
jordlager och till grundvattnet kan också behöva utredas.
Områden med potentiellt hög risk för ras och skred bör utredas för att
undvika olyckor och höga kostnader. Även läckage av närsalter, farliga ämnen
och partiklar kan riskera att läcka ut och försämra ytvattenkvaliteten i sjöar,
vattendrag och kustområde vid extrema vattentillstånd.
Översvämning i kombination med ras och skred
Det är viktigt att analysera risker som uppstår på de områden som både
riskerar att översvämmas vid skyfall och har förutsättningar för ras, skred och
erosion. Detta gäller för såväl för den befintliga byggnationen som för
översiktsplanens utpekade utredningsområden.
Ökad risk för stormfälle kan innebära problem för luftburna ledningar, såsom
kraftmatning till järnväg, telekommunikation och elnätet, vilket indirekt kan
påverka radio- och tevesändningar. Nedgrävda ledningar skyddar från
stormfälle, men måste istället säkras från kabelbrott orsakat av skred. Flera
stora kraftledningar är redan tunnelförlagda eller håller på att tunnelförläggas.
Fjärrvärmenätet måste på samma sätt säkras för att inte skadas av
markförskjutningar. Ökade regnmängder leder till större flöden som måste tas
om hand. En analys behöver göras för att identifiera om fjärrvärmenätet går
igenom områden som har förutsättningar att drabbas av ras och skred och
dessutom vara lågpunkt och inrymma vattenmängder vid skyfall.

Bild ovan: Dagvattendamm och lekplats vid Nora strand.
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Bild ovan: Kartan visar stränders eroderbarhet och förutsättningar för skred i
Danderyds kommun.
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Värmeöar och ökad temperatur
Mycket varma platser, så kallade värmeöar, kan komma att uppstå allt oftare i
stadsmiljöer till följd av ett varmare klimat i kombination med en stor andel
hårdgjord yta, mindre vegetation och tät bebyggelse. Det är framförallt för
riskgrupper (till exempel barn, sjuka och äldre) som det kan innebära en fara.
Värmeöar riskerar att uppstå i centrala Danderyd, där det finns få reglerande
ekosystemtjänster och liten möjlighet till temperaturutjämning under varma
sommardagar. De flesta bostadsområden i Danderyd skyddas genom natur
och trädgårdar. I samband med planering behöver tillräckliga ytor för
vegetation och trädplanteringar bevaras eller tillkomma för att bidra till att
sänka temperaturen. Beakta även placering av byggnaderna då detta kan
påverka luftens rörelse och temperatur. Ökad temperatur i kombination med
nederbörd och höga flöden påverkar kommunens utomhusbad. Det blir ökad
risk för föroreningar (ökad bakteriehalt) och ökad risk för algblomning.

3.6.4. Klimatpåverkande utsläpp
Enligt uppgifter från Nationella emissionsdatabasen var växthusgasutsläppen i
Danderyd drygt 42 000 ton koldioxidekvivalenter år 2018. Detta motsvarar
cirka 1,27 ton per kommuninvånare. Av dessa utsläpp stod transporter
(exklusive flyg) för 70 procent och uppvärmning och elanvändning för
byggnader 7 procent. Utsläppssiffrorna inkluderar dock inte konsumtion och
resor med flyg vilket ger betydligt högre nivåer. De konsumtionsbaserade
växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen ligger på cirka 8 ton per
person och år, dessa kan dock variera kraftigt beroende på livsvillkor.

3.6.5. Luft
Enligt Världshälsoorganisationen dödar luftföroreningar cirka 7 miljoner
människor världen över varje år, varav cirka 8 000 i Sverige, och utgör därmed
världens och Sveriges överlägset största enskilda miljörisk. Luftföroreningar
orsakar besvär i luftvägarna samt innebär ökad risk för sjuklighet och
dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.
Trafiken står för kommunens mest betydande miljöpåverkan där
luftföroreningar och buller är främst utmärkande. Störst belastning orsakas av
genomfartstrafiken på E18 med stora luftföroreningar som följd. Uppkomsten
av luftföroreningar i Danderyds kommun kommer främst från slitage av
dubbdäck, dammbildning och vedeldning.
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i utomhusluft finns för kvävedioxid,
kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid samt fina
partiklar (PM2,5). Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) är den svåraste att
uppnå. Östra Svealands luftvårdsförbund gör löpande kontroller av
partikelhalterna för att skapa underlag för ett effektivt minskande av dessa.
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Hastighetssänkningar har genomförts på såväl E18 samt på det kommunala
vägnätet vilket har förbättrat såväl bullersituation som luftpåverkan.

3.6.6. Buller
Danderyds kommun utsätts för många bullerkällor från trafik. Det är buller
från kommunala och statliga vägar, men även buller från tunnelbanan och
Roslagsbanan samt från helikoptertrafiken till och från Danderyds sjukhus.
Den dominerande bullerkällan är väg E18 (statlig), men även väg 262 (statlig)
samt kommunala vägar såsom Stockholmsvägen, Edsviksvägen, Vendevägen,
Danderydsvägen och Enebybergsvägen är stora bullerkällor. Buller från
Roslagsbanan (regional) påverkar enbart bostäder i direkt anslutning till
spåret. Särskilt bullerutsatta områden finns där flera bullerkällor ligger tätt,
exempelvis i närhet av Stocksundsbron där spårtrafik och E18 går parallellt.
Trafikförvaltningen (Region Stockholm) har utfört järnvägsnära
bullerskyddsåtgärder vid Roslagsbanan med syftet att samtliga bostäder ska
klara riktvärden enligt program Roslagsbanan. Trafikverket och Danderyds
kommun har uppfört bullerskydd längs bullerutsatta partier av bland annat
E18, Edsviksvägen och Enebybergsvägen.
En bullerkartläggning av vägtrafik och spårtrafik i Danderyds kommun
utfördes år 2019. Den visar att drygt 20 procent (6 740 personer) av
kommunens invånare bor i områden nära vägar där de ekvivalenta ljudnivåerna
över ett dygn ligger över 55 dBA och att 2,4 procent (910 personer) bor i
områden nära spårvägar där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 dBA.
Enligt förordning (2015:216) bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för
bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad
är istället 65 dBA.
Trafikverket tillämpar Proposition 1996/97:53 där följande riktvärden för
trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur:
•
•
•
•

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad
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Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för
buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A)
ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

Bild ovan: Antal boende i Danderyds kommun som var exponerade av
buller från statliga och kommunala vägar samt spårtrafik 2019 från kommunens
bullerkartläggning.

Bild ovan: Roslagsbanan och E18 vid Stocksund.
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Bild ovan: Kartan visar bullerkartläggning av väg- och spårtrafik i Danderyds kommun
2019.
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Bild ovan: Kartan visar maxnivåer för buller kring samtliga spår och vägar i Danderyds
kommun 2019.
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3.6.7. Radon
Radon är en radioaktiv ädelgas som kan frigöras från ämnen som innehåller
uran och kan därför förekomma både i mark, vatten och byggmaterial. Radon
kan tränga in i byggnader och vid långvarig exponering orsaka lungcancer
hos människor.
Inom Danderyd finns några områden med hög risk för markradon, främst i de
östra delarna av Enebyberg och i några få områden i Svalnäs. Risk för
exponering av höga radongashalter från markradon kan dock även
förekomma på andra ställen. Det finns också lokala förekomster av hög
markradon.
Enligt översiktliga mätningar gjorda på 1980-talet av Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU) består cirka 500 hus i kommunen företrädesvis av
blåbetong, och har därmed förhöjd gammastrålning. Statliga radonbidrag kan
sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Eventuell förekomst av
radon och därmed val av byggmetod tas upp vid byggsamråd då man söker
bygglov.
Det finns inget radon i kommunens dricksvatten. Höga radonhalter i vatten
kan dock förekomma i bergborrade brunnar. Privatpersoner med enskilda
brunnar bör kontrollera radonhalten i sina brunnar, eftersom dricksvattnet
annars kan avge radon till luften. Det är sällan farligt att dricka radonhaltigt
vatten.

Bild ovan: Berg med utsikt över vatten.
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3.6.8. Elektromagnetiska fält
Elektrisk ström i ledningar, transformatorer och liknande ger upphov till
magnetfält. Forskning om eventuella hälsorisker på grund av påverkan av
elektromagnetiska fält har pågått sedan slutet av 1970-talet. Man vet
fortfarande lite om hur magnetfälten påverkar människan.
Folkhälsomyndigheten hänvisar till försiktighetsprincipen i kap. 2 MB om att
långvarig exponering nära starka källor som kraftledningar bör undvikas.
I Danderyd har större kraftledningar inom senare år markförlagts, vilket
minskar risken för påverkan av magnetfälten. Transformatorstationer finns i
Anneberg samt i Rinkeby.

3.6.9. Ljusföroreningar
Belysning är viktigt för orientering och trygghet i samhället, men överflödig
artificiell belysning innebär en ljusförorening som kostar både pengar och
resurser. Ljusföroreningar kan innebära ett hälso- och miljöproblem då
belysning under dygnets mörka timmar kan skada människors hälsa och även
påverka djurlivet negativt framför allt för nattaktiva däggdjur, fåglar, fiskar,
groddjur och insekter. Idag delar exempelvis E18 kommunen i två delar samt
att övriga vägar och bostadsbebyggelse kan ge upphov till ljusföroreningar i
kommunen som stör mörka stråk.

3.6.10. Förorenade områden
Inom Danderyds kommun finns flera platser där marken kan vara eller är
dokumenterat förorenad. I synnerhet området vid Danderyds sjukhus utgör
ett stort riskområde på grund av de verksamheter som pågått där.
En inventering och riskklassning av verksamheter i olika branscher som kan ha
medfört markföroreningar har genomförts av miljö- och
stadsbyggnadskontoret enligt ”metodik för inventering av förorenade
områden” (MIFO). Arbete fortsätter enligt en handlingsplan för förorenade
områden för att få till stånd undersökningar och vid behov åtgärder för
prioriterade områden. Vissa prioriterade områden ligger i låglänta och
strandnära områden som exempelvis båtuppställningsplatser och deponier.
Dessa kan innebära speciellt stor risk för spridning av föroreningar i ett
framtidsscenario med ökade vattenflöden och höjd havsnivå till följd av
klimatförändringar.

3.6.11. 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 rätt under en transport.
Det primära vägnätet används för genomfartstrafik och det sekundära
vägnätet är främst avsett för lokala transporter från det primära vägnätet och
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leverantör till mottagare av farlig verksamhet. E18 är primär transportled för
farligt gods. Edsbergsvägen (väg 262), Vendevägen, delen Danderyds sjukhus
trafikplats (E18) - Auravägen/ Danderydsvägen är sekundär transportled.
Skyddsavstånd kan behöva beaktas gällande risker vid planering av ny
bebyggelse intill vägar och spårområden.
Eftersom Danderyd har en lång kuststräcka, och angränsar till stora nationella
farleder finns risk att bli utsatt för oljeutsläpp.

3.6.12. Räddningstjänst och beredskap
Alla kommuner är skyldiga att ha en räddningstjänst. Räddningstjänsten
ansvarar för att hantera olyckor och kriser som kräver snabba beslut och
effektiva insatser. I räddningstjänstens uppgifter ingår att upprätta en
beredskap för att begränsa skador på människor, egendom och miljö när en
olycka eller kris inträffar.
Danderyd ingår som en av tio kommuner i kommunförbundet Storstockholms
brandförsvar. Närmaste brandstation för Danderyd finns i Roslags Näsby i
Täby, alternativt i Helenelund i Sollentuna. Räddningstjänstens insatstider vid
brand och olyckor i Danderyd uppnår mycket god status till de flesta delarna
av kommunen. Det finns idag en begränsad tillgång till räddningstjänst på
öarna i kommunen. Detta gäller speciellt Tranholmen som har relativt många
permanentboende men vägförbindelse saknas så vanliga
räddningstjänstfordon har ingen framkomlighet.
Danderyds kommun ansvarar för att verksamheter inom kommunen fungerar
som exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, skola och räddningstjänst.
Kommunen ska se till att dessa verksamheter fungerar även under en kris. Vid
kriser och extraordinära händelser ska kommunen samordna inom
kommunens geografiska område, så kallat geografiskt områdesansvar. Detta
samordningsansvar omfattar också de som tillfälligt vistas i kommunen.
Kommunen har dessutom ett ansvar att samverka med andra kommuner,
länsstyrelser, myndigheter och företag som berörs av krisens
händelseförlopp.
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Bild ovan: Kartan visar potentiella hälsorisker och vägar för farligt gods i Danderyds
kommun.
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3.6.13. Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Trygg i Danderyd är det brottsförebyggande rådet i kommunen. Rådet
arbetar för att öka tryggheten och förhindra brott. Att kunna vistas i det
offentliga rummet utan att bli utsatt för brott är en demokratisk rättighet.
Många faktorer påverkar människors trygghet och risken för att bli utsatt för
ett brott. Utformningen av den byggda miljön är en av dessa.
Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder måste alltid noga
avvägas gentemot andra intressen i planeringen, som exempelvis möjlighet
till folkliv, att motverka buller eller tillgänglighet till allmän plats.
Vid den nationella trygghetsundersökningen (NTU) som genomfördes 20192020 av Brottsförebyggande rådet uppgav 16 procent av invånarna i
Danderyd som genomförde undersökningen att de är mycket/ganska otrygga
och avstår från att gå ut på grund av otrygghet i det egna bostadsområdet.
Motsvarande siffra var 29 procent för Stockholms län.

3.7. Kulturmiljö
3.7.1. Kulturmiljöer i Danderyd
Kulturmiljöer kallas de områden där det är möjligt att se hur tidigare
generationers strävanden och ideal format byggnader och landskap.
Kulturmiljön kan spegla de första invånarnas liv som till exempel vid
gravfälten i Ekeby, Svalnäs, Ösby och Kevinge. Byggnader som Danderyds
kyrka och Djursholms slott vittnar om stormaktstidens andliga och världsliga
makt. 1700- och 1800-talens Danderyd var en lantlig miljö med torp, gårdar
och herrgårdar samlade kring slottet.
I slutet av 1800-talet påbörjades anläggandet av landets första villastäder i
Stocksund och Djursholm. De olika kommundelarna är uppbyggda utifrån sina
speciella förutsättningar. I Djursholm och Stocksund finns en stor andel
arkitektoniskt värdefulla byggnader från det tidiga 1900-talet. Många
byggnader har kvar mycket av det ursprungliga utseendet. Byggnadsstil och
arkitektur speglar tydligt de stilströmningar som rådde när husen byggdes.
De är ofta skapade av välkända arkitekter och är fina exempel på hur
villastaden vuxit fram. Den individualistiska villatraditionen under tidigt 1900tal skapade en mycket heterogen stadsbild. Den individualistiska traditionen
har fortlevt och varje ny arkitekturstil finns representerad i villabebyggelsen.
Enebyberg är ett villasamhälle av förortskaraktär, grundat på enskilt initiativ
och som i planläggning och bebyggelseutformning bland annat representerar
egnahemsbyggandet i början av 1900-talet. Många arbetare, hantverkare och
lägre tjänstemän förverkligade här drömmen om ett eget hem.
Västra Danderyd är också ett villasamhälle av förortskaraktär med flera
bebyggelsekärnor grundade på privata initiativ. Utbyggnaden av den tidigare
lantbruksmarken i Västra Danderyd tog fart när tomtförsäljningen i Nora

741

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

98 (188)

trädgårdsstad inleddes 1926. Västra Danderyd med Klingsta, Kevinge och
Nora är den sist utbyggda kommundelen i Danderyd och innehåller bland
annat representativ funktionalistisk arkitektur från 1930-talet.

3.7.2. Riksintresse för kulturmiljövården
Områden vars kulturhistoriska värde anses vara så högt att dess bevarande är
av nationell betydelse kan pekas ut som ett riksintresse för kulturmiljövården.
Riksintressena regleras i 3 kap. 6 § miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada kulturmiljön.
Danderyd har sedan 1997 två större områden av riksintresse för
kulturmiljövården. Dessa är Djursholms villastad och Stocksunds villastad.
1997 års revidering av riksintresset gäller idag. Länsstyrelsen har gjort en
översyn av kommunens riksintressen för kulturmiljövården. Detta innebär att
geografiska avgränsningar och riksintressebeskrivningar kan komma att
ändras. Det är Riksantikvarieämbetet som fattar beslut om eventuella
revideringar av riksintresseområdena.
Motivering och uttryck för området i Djursholm.
Området utgör landets första som förort anlagda villastad, grundad på privat
initiativ, och utgör förebild för flera liknande efterföljande samhällen.
Villastaden är en föregångare beträffande planutformning och individuellt
utformad bebyggelse för ett högborgerligt och intellektuellt samhällsskikt.
Bebyggelsen speglar framför allt perioden 1890–1930. Uttryck för riksintresset
är det oregelbundna planmönstret uppbyggt kring Djursholmsbanan
(Roslagsbanan) som huvudstråk, med stora naturtomter och stora villor där
stilidealen kan följas från de första enkla trävillorna till nationalromantik,
jugend och funktionalism. Skolor, stationer, parker och andra anläggningar
finns för gemensamma funktioner.
Motivering och uttryck för området i Stocksund
Området är en villastad av förortskaraktär, grundad på privat initiativ och som
i planläggning och bebyggelse representerar sekelskiftets och 1900-talets
första två decennier och boende för ett välbärgat tjänstemannaskikt. Uttryck
för riksintresset är planmönstrets oregelbundna karaktär, anpassat till
Djursholmsbanan (Roslagsbanan) och den kuperade terrängen. Flertalet villor
i Mörbyområdet har utformats av stadsarkitekten D Melin och därmed bildat
en relativt enhetlig bebyggelsegrupp företrädesvis i nationalromantik och
senjugend.
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Bevarandeområden
För att skapa en bättre förståelse för kommunens kulturmiljöer och tydliggöra
specifika värden har kommunen pekat ut olika bevarandeområden. Av dessa
bevarandeområden ligger flera inom gällande riksintresseområden. Totalt
finns det idag 63 bevarandeområden runt om i hela kommunen.
Beskrivningarna för dessa kan användas som grund för vilka förändringar som
kan tillåtas utifrån kraven på anpassning och varsamhet vid ändring.

3.7.3. Övriga kulturhistoriskt värdefulla områden
Byggnadsminnen
En byggnad eller anläggning som anses vara synnerligen märklig med
avseende på sina arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter kan förklaras
som byggnadsminne av länsstyrelsen. I Danderyd är sex byggnader klassade
som byggnadsminne: Djursholms kapell (1), Villa Lagercrantz (2), Villa Tallom
(3), Villa Lorride (4), Villa Snellman (5) och Villa Örvang (6).
Fornlämningsområden
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i kulturmiljölagen.
Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen ändra eller skada en
fornlämning.
De äldsta fornlämningar som finns i Danderyd är i första hand gravfält från
senare delen av järnåldern. Gravfälten från den tiden låg nära bebyggelsen
och visar därför hur bygden växte fram. Bevarade gravfält finns intill gårdarna
Svalnäs, Ekeby och Kevinge. Vid gravfältet i Ösby har också funnits en gård
från den tiden. I Danderyd finns tre kända runristningar. I
Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök finns information om alla i nuläget
kända registrerade fornlämningar.

Bild ovan: Djursholms slott - Fotograf Erik Somnäs.
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Bild ovan: Kartan visar riksintressen för kulturmiljövården.
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4. Översiktsplanens mål
Här presenteras översiktsplanens fyra målområden, med tillhörande målbilder
och övergripande mål för Danderyds framtida rumsliga utveckling och fysiska
planering. Målen utgår från kommunens vision och baseras även på
information som hämtats in från olika källor som dialoger med medborgare
och förtroendevalda, kommunala styrdokument samt regionala, nationella
och globala mål och styrmedel.
Översiktsplanens fyra målområden beskrivs i tillhörande målbilder och
övergripande mål. Dessa ligger till grund för översiktsplanens förslag på hur
mark- och vattenområden ska utvecklas. Detta redovisas i den långsiktiga
utvecklingsinriktningen och riktlinjer för planeringen samt mark- och
vattenanvändningskarta med utredningsområden.

Bild ovan: Översiktsplanens målområden.

Till respektive målbild redovisas hur dessa förhåller sig till de FN:s globala
hållbarhetsmål, Sveriges generationsmål och miljökvalitetsmål.
Vissa av målen är inte relevanta för Danderyds kommun som exempelvis
miljökvalitetsmål 14 om storslagen fjällmiljö. Vidare saknar vissa mål en
koppling till kommunens markanvändning. I flera fall där översiktsplanens
målbilder och övergripande mål inte uppfyller miljökvalitetsmålen eller de
globala målen sker arbete genom översiktsplanens strategier som bidrar till
att uppfylla målen. Översiktsplanen har främst beaktat de 17 globala
hållbarhetsmålen och tagit hänsyn till de 169 delmålen varav en avvägning
har gjorts huruvida målen uppnås inom respektive område.
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Bild ovan: FN:s globala hållbarhetsmål, Illustratör: Jakob Trollbäck.

Bild ovan: Generationsmålet och nationella miljömålen.
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4.1. Bygga och bevara för idag och imorgon
Målbild
I Danderyd har vi en inspirerande, hållbar och grön livsmiljö med högkvalitativ
arkitektur från både igår och idag då den gamla villastaden möter den nya
trädgårdsstaden. Kulturmiljön är en resurs som tas tillvara. Här kan man bo
kvar i sitt närområde där man känner sig hemma och har sina vänner, även om
situationen förändrats under olika skeden av livet.
Övergripande mål
•
•
•

•
•

Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i kollektivtrafiknära lägen
och längsmed E18-stråket.
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer bevaras och tas tillvara.
Tillkommande bebyggelse har hög arkitektonisk kvalitet och har
anpassats till omkringliggande bebyggelsemiljöer och Danderyds
gröna stadslandskap.
Här finns ett brett och blandat bostadsutbud i alla kommundelar för
livets olika behov, skeden och situationer.
Bidra till energieffektiv samt miljö- och klimatsmart bebyggelse och
infrastruktur.

Bild ovan: Hur “Bygga och bevara för idag och imorgon” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.2. Grön och hälsosam livsmiljö för alla
Målbild
I Danderyd har vi en grön och hälsosam livsmiljö som erbjuder varierande
naturupplevelser och återhämtnings- och rekreationsmöjligheter. Här finns en
rik och varierad livsmiljö för djur- och växtlivet som bevarar den biologiska
mångfalden såväl i naturen som bland bebyggelsen. I Danderyd har boende
och verksamma god tillgång till olika slags grönområden, stränder och
fritidsanläggningar som underlättar en aktiv och hälsosam livsstil.
Övergripande mål
•
•
•
•
•
•
•
•

Främja en hållbar framtid som kan möta klimatförändringarnas
effekter.
Tillgången till större sammanhängande naturområden,
strandpromenader och mindre lokala park- och naturområden är god.
Bullerstörningar från väg- och spårtrafik minskar.
Kvaliteten på luft och vatten förbättras.
Ekologiskt känsliga områden värnas och den biologiska mångfalden
stärks.
Markytor i strategiska lägen kan hantera stora vattenflöden.
Antalet förorenade områden i kommunen ska minska.
Utformning av ny bebyggelse och utemiljöer ska vara klimatanpassad.

Bild ovan: Hur “Grön och hälsosam livsmiljö för alla” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.3. Hållbara transporter och resor
Målbild
I Danderyd är det lätt, tryggt och säkert att förflytta sig hållbart till och från
viktiga målpunkter inom och utanför kommunen oavsett färdsätt.
Kommunikationsstråk och trafikmiljöer är attraktiva och inbjudande vilket
uppmuntrar till att många går, cyklar eller åker kollektivt.
Övergripande mål
•
•
•
•
•

Transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan gällande
klimatpåverkan, luftkvalitet, vattenkvalitet och buller minskar.
Gång- och cykelmiljöer är inbjudande, gena, trygga och säkra för att
underlätta ett aktivt och hälsosamt vardags- och fritidsliv.
Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i kollektivtrafiknära lägen
med bra gång- och cykelförhållanden.
Det är lättare och tryggare att ta sig mellan de olika kommundelarna.
Utbyggd kollektivtrafik förbättrar kommunikationerna till viktiga
målpunkter inom och utanför kommunen.

Bild ovan: Hur “Hållbara transporter och resor” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.4. Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser
Målbild
I Danderyd har vi en attraktiv och inbjudande livsmiljö som uppmuntrar till
vistelse i det offentliga rummet. Tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk,
parker, naturområden, idrottsplatser och mötesplatser underlättar
hälsosamma och aktiva livsstilar samt möjlighet att mötas, se och synas. Här är
det säkert och tryggt att leva, bo och verka.
Övergripande mål
•
•
•
•

Bostäder och arbetsplatser har god tillgänglighet till inbjudande
utemiljöer med hög kvalitet.
Utemiljöer och viktiga gång- och cykelstråk är tillgängliga för alla och
säkert utformade samt upplevs som trygga dygnet runt och året om.
I alla kommundelar kan invånarna ta del av olika idrotts-, friskvårdsoch kulturaktiviteter.
Kommundels- och lokala centrum är inbjudande mötesplatser med
trevliga utemiljöer och har ett bra vardagsutbud av varor och tjänster.

Bild ovan: Hur “Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser” förhåller sig till
de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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Cedergrenska tornet – Fotograf Erik Somnäs 2020
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5 Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens långsiktiga intentioner för
mark- och vattenanvändningen och ska betraktas som möjliga framtida
scenarier med tidsperspektivet 2050 och framåt. Utvecklingsinriktningen
redovisar prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden som
påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Här visas de övergripande
strukturerna med ställningstaganden för hur dessa bör utvecklas även i ett
mellankommunalt och regionalt sammanhang.

Bild ovan: Klipporna längs Nora strand - Fotograf Ida Haglund - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.
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Bild ovan: Kartan visar utvecklingsinriktning för Danderyds kommun. Obs. Gränser i
kartan ska inte tolkas exakt.
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5.1 Utvecklingsinriktning - Bygga och bevara för idag
och imorgon
Bebyggelseutvecklingen ska bidra till det regionala behovet av nya bostäder
och arbetsplatser i norra Storstockholm. Större delen av
bebyggelseutvecklingen i Danderyd föreslås även fortsättningsvis ske i
närheten till kollektivtrafik samt längs E18-stråket i nord-sydlig riktning.
En eventuell framtida tunnelförläggning av E18-trafiken genom kommunen
(scenario lång tunnel) skulle förbättra möjligheterna att skapa en hälsosam
och attraktiv funktionsblandad bebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser
och service längs med stråket, samt knyta ihop kommunens fyra
kommundelar och förbättra kopplingen mellan dessa. En eventuell framtida
tunnelförläggning av E18 är kostsam och förutsätter en omfattande och tät
bebyggelseutveckling längs dagens E18-stråk. En tunnelförläggning skulle
kunna ge förutsättningar för att skapa en stadsgata och göra det möjligt att
lokalisera en omfattande ny bebyggelse i E18-området längsmed denna gata.
Mörby centrum förväntas fortsätta utvecklas som kommunens starka centrum
för handel och service, kombinerat med bostäder och arbetsplatser inom
tjänstesektorn. Knutpunkt Danderyd (inklusive Danderyds sjukhus) förväntas
även fortsättningsvis vara ett större besöksmål och en viktig nod i regionens
vård- och hälsosystem och kollektivtrafiksystem. Vid Knutpunkt Danderyd
finns även möjlighet att skapa plats för och utveckla näringslivsverksamheter
kopplade till vårdsektorn. Bebyggelseutvecklingen förväntas på sikt koppla
Mörby centrum och Knutpunkt Danderyd närmare varandra till ett
gemensamt centrumområde för kommunen.
Vid en framtida utbyggnad av det regionala kollektivtrafiknätet förväntas den
spårbundna kollektivtrafiken mellan Stockholm/Solna och Täby byggas ut.
Om den spårbundna kollektivtrafiken byggs ut med exempelvis tunnelbana
mot Täby kan en ny kapacitetsstark kollektivtrafiknod i Rinkeby skapas med
möjlighet för ett nytt centrumområde i Danderyd. En ny nod med goda
regionala kopplingar skapar möjlighet att utveckla en relativt tätbebyggd
funktionsblandad stadsdel med plats för bostäder, kontor, handel och service.
Stadsdelen kan växa västerut, i mindre skala, mellan Edsbergsvägen (väg 262)
och Rinkeby naturreservat förutsatt att kollektivtrafikutbudet mellan den nya
noden i Rinkeby och Sollentuna förbättras.
Kommunens fyra kommundelscentra (Djursholms torg, Enebytorg, Mörby
centrum och Stocksunds torg) föreslås ges möjlighet att utvecklas och
kompletteras vad gäller både utemiljö och serviceutbud samt vid behov även
bebyggelse.
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Bild ovan: Mörby centrum - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

5.2 Utvecklingsinriktning - Grön och hälsosam
livsmiljö för alla
Danderyds gröna karaktär bevaras och möjligheter till ett aktivt frilufts- och
fritidsliv utvecklas. Fysiska åtgärder för att förbättra gröna kopplingar och
samband kombineras med driftåtgärder som bevarar och stärker den
biologiska mångfalden.
Den regionalt viktiga Rösjökilen förstärks. Dels genom att naturreservaten
bevaras och förvaltas så att dess kvaliteter för människor, djur och växtliv
bevaras och utvecklas. Dels genom bättre gröna kopplingar över/under E18,
Enebybergsvägen och Roslagsbanan. På så sätt kan RinkebyskogenAltorpsskogen utvecklas till ett större sammanhängande naturområde som
stärker Rösjökilens regionala och lokala sociala och ekologiska funktioner med
gröna promenadstråk, delvis genom villakvarter som knyter samman
Altorpsskogen med Näsbyviken och Stora Värtan. Via Sätra ängar knyter
Rinkebyskogen an till Edsviken i sydväst.
Genom att utveckla Noragårdsstråket skapas ett grönt, attraktivt och
sammanhängande promenadstråk som knyter ihop Edsviken, Nora träsk och
Nora torg i väster med området kring Danderyds kyrka och Ekebysjön i öster.
Bättre gröna kopplingar över/under E18 vid Knutpunkt Danderyd (sjukhuset)
och österut via Stockhagen kan skapa ett attraktivt och grönt promenadstråk
från Edsviken i väster till Lilla Värtan i öster.
Förbättrade gröna stråk och kopplingar underlättas och förstärks om E18
förläggs i tunnel. Vidare kan en tunnelförläggning av E18 medföra mer
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hälsosamma livsmiljöer för exempelvis buller och luftkvalitet samt minska
barriäreffekter för människor, djur och växter.
Kommunens långa strandlinje är viktig för människor, djur och den biologiska
mångfalden. De offentliga strandpromenaderna bör utvecklas så de är trygga,
tillgängliga och attraktiva för fler målgrupper under dygnet och året. Där så är
passande kompletteras badplatser med fler funktioner för att stärkas som
sociala mötesplatser för olika åldrar.
Idrottsplatser och andra rekreationsanläggningar i kommunens stadsdelar
bibehålls för att även nya generationer ska ha nära till lokalt idrottsutövande.
Mark säkerställs för fortsatta goda möjligheter att rida, spela golf och utföra
andra idrotts- och rekreationsaktiviteter i Danderyds kommun.
Obebyggda lågpunkter i terrängen bevaras och utvecklas för att kunna
fördröja och rena dagvatten vid snösmältning och omfattande nederbörd.

5.3 Utvecklingsinriktning - Hållbara resor och
transporter
Bebyggelseutvecklingen och befolkningstillväxten i kommunerna norr om
Danderyd innebär att fler kommer passera genom Danderyds kommun. Trots
förstärkt kollektivtrafik beräknas trafiken på E18 fortsätta öka, till stor del i
form av genomfartstrafik då en omfattande expandering pågår i
Nordostsektorn till följd av Sverigeförhandlingen. För att bidra till ett hållbart
resande behöver ny kollektivtrafik med god tillgänglighet och framkomlighet
utvecklas i Danderyd och kringliggande kommuner. Utgångspunkten ska vara
att kollektivtrafikutbudet inte ska försämras i Danderyd gällande exempelvis
stationslägen och turtäthet.
På E18 bör framkomligheten säkerställas med utrymme för busskörfält och
befintlig spårbunden kollektivtrafik kan kompletteras med ny spårinfrastruktur
i Danderyd till Solna/Kista i sydväst, samt till Täby och Arlanda i norr. Om
exempelvis tunnelbanan förlängs mot Täby genom antingen röd eller gul linje
kan en ny kollektivtrafiknod vid Rinkeby knyta ihop den nya spårbundna
trafiken med utvecklad lokal och regional busstrafik.
Roslagsbanans omdragning till Odenplan och Stockholm City medför en
bättre koppling till centrala Stockholm och det regionala kollektivtrafiknätet.
Den förutsätts även innebära fortsatta trafiksäkerhets- och bulleråtgärder
längsmed spåret samt uppgradering av stationerna. Vidare kan Roslagsbanan
dras om i västlig riktning för att skapa en bättre koppling vid Danderyds
sjukhus och underlätta byten mellan olika trafikslag samtidigt som
målpunkten Danderyds sjukhus kan nås lättare för resande med
Roslagsbanan.
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Antalet elbilar förväntas öka snabbt och för att möta behov av laddning
erbjuder Danderyds kommun externa aktörer att installera laddstationer på
kommunens mark genom tecknande av nyttjanderättsavtal.
Gång- och cykeltrafiken stärks genom förbättringsåtgärder inom både de
lokala och regionala gång- och cykelnäten, både för pendling och för
rekreation. Västerut stärks förbindelsen mot Sollentuna med en ny gång- och
cykelväg längsmed Edsbergsvägen. Genom ett regionalt snabbcykelstråk
mellan Täby Arninge och Roslagstull genom Danderyd skapas en säkrare och
attraktivare pendlingsmöjlighet för cyklister med målpunkterna centrala
Stockholm, Solna och Kista.
Möjligheten att båtpendla söderut från Danderyd till Ropsten, Frihamnen och
Nacka underlättas genom att nya hållplatser skapas inom kommunen. En ny
förbindelse mellan Långängen och Tranholmen förbättrar tillgängligheten för
boende på Tranholmen.
Genom att möjligheterna till hållbara resor och transporter ökar inom och
över kommungränsen kan målpunkter som exempelvis arbetsplatser, skolor
rekreation, kulturutbud och handel nås snabbare och tryggare i såväl
kommunen som regionen.

Bild ovan: E18 vid Mörby centrum - Fotograf Maria Djurskog

5.3.1. Program FÖP Centrala Danderyd
På E18 passerar dagligen passerar cirka 80 000 fordon per dygn varav nästan
10 procent består av tung trafik. Enligt Trafikverkets prognos för E18 kommer
trafiken fram till år 2030 att öka med cirka 20 procent jämfört med idag i
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södra delen av kommunen och med cirka 35 procent vid Roslags Näsby
trafikplats. Även buller och utsläpp av avgaser och partiklar bedöms öka fram
till år 2030.
Den 28 november 2011 beslutade kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett arbete med syfte att uppdatera
tidigare gjorda utredningar om tunnelförläggning av E18 genom Danderyds
kommun. Programmet “Centrala Danderyd – program för fördjupning av
översiktsplanen” ställdes ut på samråd 2017 och syftade till att åstadkomma
en bättre miljö i området längs E18. I programmet presenterades de fyra
alternativen en lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds
sjukhus och ingen tunnel. Programmet finns på kommunens webbplats eller
här.
Efter samrådet 2017 beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med två
alternativ där översiktsplanens utvecklingsinriktning för E18 är att alternativet
”Ingen tunnel” är utgångspunkt för den framtida planeringen medan
alternativet ”Lång tunnel” är ett framtida scenario. Kommunens framtida
planering ska syfta till att inte omöjliggöra en tunnelförlängning i framtiden.
Det är Trafikverket som är väghållare och ansvariga för utvecklingen av E18.
Innan kommunen kan ta ställning om en eventuell tunnelförläggning krävs
vidare utredningar inom ramarna för exempelvis en åtgärdsvalsstudie där
Centrala Danderyd – program för fördjupning av översiktsplanen kan ingå.
Inom åtgärdsvalsstudien bör ett större regionalt perspektiv tas där kostnader
och fördelning preciseras samt effekter av åtgärderna kopplat till exempelvis
luft, buller, framkomlighet och hantering av farligt gods framgår.
5.3.1.1. Alternativ - Ingen tunnel
I detta scenario har inget utvecklingsområde definierats och E18 ligger kvar i
sin nuvarande sträckning. Nya bostäder antas tillkomma runt om i kommunen
i den takt som sker idag. Scenariot kan likställas med ett nollalternativ.
I scenariot förväntas ingen omfattande exploatering eller utveckling av
stadsmiljön i centrala Danderyd vara möjlig och endast ett mindre antal
bostäder tillkommer utifrån påbörjade detaljplaner.
För att minska de negativa effekterna av trafiken på E18 kan åtgärder för
trafiksystemet genomföras. Vidare kan öst-västliga passager möjliggöras över
och under E18 samt att bulleråtgärder i form av bullerskärmar och bullervallar
kan uppföras. Utöver detta kan ombyggnader av korsningar och trafikplatser
ske. Trafikverket har inte detaljstuderat dessa åtgärder och på kartbilden visas
endast förslag på åtgärder.
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Bild ovan: Centrala Danderyd - Kartbild på alternativ ingen tunnel. Obs. Gränserna i
kartan ska inte tolkas exakt.
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5.3.1.2 Alternativ - Lång tunnel
I detta scenario skulle E18 kunna förläggas i tunnel genom nästan hela
kommunen. Ena tunnelmynningen kan enligt förslaget placeras norr om
Stocksundsbron, vid Inverness och andra tunnelmynningen kan återansluta till
befintlig väg strax innan gränsen mot Täby. I scenario Lång tunnel kan lokal
miljöpåverkan såsom buller, partiklar och avgasutsläpp minskas, samt att
stads- och landskapsbilden kan förstärkas för området.
Stora delar av tunneln kan förläggas i berg. Tunneln kan få två större
trafikplatser med av och påfarter kring Danderyds kyrka och vid Danderyds
sjukhus. Trafikplatser kan kopplas till ett nytt lokalvägnät i centrala Danderyd
där motorvägen ersätts av lokalgator med låg hastighet och anpassning till en
mer stadsmässig miljö. En lång tunnel kan i kombination med en förlängning
av tunnelbanan norrut ge möjlighet att utveckla området mellan Danderyds
kyrka och Enebyängen. Nuvarande E18 i ytläge kan därmed övergå till att bli
en stadsgata som kopplar samman Enebyberg och Mörby centrum och vidare
mot Stocksund.
I detta scenario blir det möjligt att skapa en mer samlad resandenod vid
Danderyds sjukhus. Det skulle vara möjligt att flytta Roslagsbanan västerut
närmare tunnelbanan och däremellan anlägga en ny bussterminal.
Tunnellösningen för E18 gör det möjligt att bygga ett resecentrum i flera plan
och därmed skapa effektiva bytesmöjligheter inom en liten yta med hög
närhet mellan transportslagen. En flytt av Roslagsbanan med förläggning
delvis under marknivå skulle öppna för integrering av Stocksunds befintliga
vägnät med den nya stadsmiljön och att barriäreffekten av Roslagsbanan
således skulle försvinna där.
Det vägområde som friläggs kan tillsammans med intilliggande mark utnyttjas
för att utveckla kommunen. Utvecklingsområdet skulle kunna rymma 9 000–11
000 bostäder i en varierad och relativt tät stadsmiljö, som även inrymmer
lokaler för service och verksamheter med skolor, förskolor, butiker och
arbetsplatser, kulturhus och bibliotek samt parker och offentliga rum.
Bebyggelsen kan ges olika karaktär i olika delar, alltifrån centrumområden
med stadskaraktär och byggnadshöjder om i genomsnitt 5–7 våningar till mer
utpräglade bostadsområden i ytterkanterna där skalan anpassas till befintliga
miljöer. I mötet mellan den nya tätare byggda miljön och den befintliga
miljön kan det vara lämpligt med lägre täthet och byggnadshöjder hos den
tillkommande bebyggelsen.
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Bild ovan: Centrala Danderyd - Kartbild på alternativ lång tunnel. Obs. Gränserna i
kartan ska inte tolkas exakt.
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5.3.1.3 Skillnader mellan alternativen ingen tunnel och lång tunnel
En tunnelförläggning av E18 som scenario lång tunnel beskriver kan innebära
en exploatering upp mot 9 000–11 000 nya bostäder tillskillnad från ingen
tunnel.
Oavsett scenario beräknas belastningen på E18 att öka och varken miljön,
eller luft- och bullersituationen förbättras utan att åtgärder vidtas. I dagsläget
saknas utredningar för hur dessa parametrar skulle förändras genom en
tunnelförläggning av E18. Vid tunnelförläggning av E18 skulle exempelvis
bullersituationen kunna förbättras. När det kommer till luftföroreningar är det
svårare att bygga bort dessa genom tekniska lösningar.
För framkomligheten bedöms inte situationen förbättras i någon större
utsträckning enligt Program för centrala Danderyd och de utredningar som
ligger till grund för detta visar att eventuella flaskhalsar för trafiken riskerar att
uppstå på andra delar av trafiknätet istället.

5.4. Utvecklingsinriktning - Trygga och inbjudande
utemiljöer och mötesplatser
Danderyds grönområden med förutsättningar för rekreation- och friluftsliv av
olika slag skapar inbjudande utemiljöer och mötesplatser. Kommunens fyra
kommundelscentran utgör grunden för sociala möten och är viktiga lokala
platser för både kommersiell och offentlig service inom respektive
kommundel. Dessa områden föreslås utvecklas och kompletteras vad det
gäller både utemiljö och serviceutbud. Större centrumfunktioner koncentreras
till Mörby centrum. Övriga kommundelscentran (Stocksunds torg, Djursholms
torg och Enebytorg) utvecklas som mindre knutpunkter för samhällsservice
med exempelvis butiker, bibliotek, vårdcentraler, caféer, restauranger med
mera. För andra mindre centran i kommunen som exempelvis Nora torg och
Sätra äng utvecklas dessa varsamt gällande exempelvis mötesplatser och
service som kompletterar större kringliggande kommundelscentran.
För samtliga miljöer i kommunen ska utformningen bidra till att kommunen
upplevs trygg och inbjudande samt är tillgängliga för alla i samhället oavsett
eventuella funktionsnedsättningar och tid på dygnet.

5.5. Konsekvenser av utvecklingsinriktningarna
Utvecklingsinriktningarna bidrar till att uppfylla översiktsplanens övergripande
mål. I många fall kan inte kommunen enskilt fatta beslut om dessa då flera av
dessa scenarier berör andra aktörer som kommuner, region och stat.
Genom dessa utvecklingsinriktningar och scenarier kan bostadsbyggandet
och kommunens framtida bostadsförsörjning underlättas samtidigt som
kommunen värnar om grönområden genom att bland annat utveckla gröna
stråk. Bostadsbyggandets framtida omfattning är starkt kopplat till en
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eventuell tunnelförläggning av E18 och förlängning av tunnelbanan mot Täby
samt utveckling av Roslagsbanan.
Idag finns det cirka 13 500 bostäder i kommunen och vid en eventuell
tunnelförläggning som scenariot lång tunnel beskriver kan bostadsbeståndet
utvecklas med 9 000–11 000 bostäder i Danderyd. Detta innebär att service,
infrastruktur, kollektivtrafik med mera måste utvecklas i motsvarande takt
samtidigt som miljöaspekter och framkomlighet säkerställs i planeringen. Vid
tunnelförläggning av E18 är mötet med befintliga bostadsområden viktig
såsom scenariot beskriver.
Infrastrukturfrågan om E18:s framtid och utvecklingen av den spårbundna
kollektivtrafiken för Roslagsbanan och tunnelbanan måste ses som en helhet
där både Danderyd, andra berörda kommuner, Region Stockholm och
Trafikverket samverkar och utreder dessa scenarier tillsammans. Dessa frågor
ska planeras med både ett kommunalt och regionalt perspektiv. Slutligen är
det kommunen som avgör eventuell exploateringsgrad i enlighet med det
kommunala planmonopolet vid en eventuell tunnelförläggning och
utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik.
En förbättrad kollektivtrafiknod vid Danderyds sjukhus där kopplingen av
tunnelbana, bussar och Roslagsbanan skapas genom scenario lång tunnel,
samt en ny kollektivtrafiknod i Rinkeby med tunnelbana skapar förutsättningar
för utvecklad kollektivtrafik i hela nordostsektorn och Stockholmsregionen.
Målpunkten Danderyds sjukhus är betydelsefull i regionen och blir allt
viktigare då sjukhusområdet utvecklas. En kollektivtrafiknod vid
Rinkebyskogen möjliggör bättre regionala kopplingar i öst-västlig riktning.
Utvecklingsinriktningarna innebär att noden vid Danderyds sjukhus förstärks
samt att en helt ny kollektivtrafiknod skapas som tillsammans ökar
möjligheten till ett hållbart resande tillsammans med övrig kollektivtrafik och
utvecklandet av gång- och cykelnätet.
Genom utvecklingsinriktningarna förbättras kollektivtrafiken på lång sikt i
både kommunen och Stockholmsregionen. Vidare kan även framkomligheten
på såväl de statliga som kommunala vägnätet avlastas samtidigt som de
stärks för kollektivtrafiken. Vid större satsningar för kollektivtrafiken kan risk
finnas att det påverkar tillgängligheten och framkomligheten under
utbyggnadsfasen.
Utvecklingsinriktningarna kan komma att påverka riksintressena för
kulturmiljövård, väg och järnväg vilket bör beaktas i planeringen av dessa.
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Nora torg – Fotograf Erik Somnäs 2020
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6. Mark- och vattenanvändning
I detta kapitel redovisas Danderyd kommuns syn på hur användningen av
mark- och vattenområden ska utvecklas i hela kommunen.
I den första delen redovisas en mark- och vattenanvändningskarta med
tillhörande text som beskriver hur användningen av mark- och vattenområden
föreslås bevaras och utvecklas. I kartan redovisas till största del områden där
befintlig markanvändning föreslås fortsätta på liknande sätt som tidigare, men
här föreslås även särskilda utredningsområden där användningen av mark och
vatten kan komma att ändras. Dessa områden kräver vidare utredningar i
senare skeden och utredningarna bör påbörjas senast 2030.
I den andra delen redovisas riktlinjer för planeringen av mark- och
vattenanvändning kopplat till särskilda sakområden, men som inte är knutna
till särskilda geografiska platser.

6.1 Mark- och vattenanvändningskarta för
kommunens utveckling
I kartan för mark- och vattenanvändning nedan redovisas kommunens
ställningstagande till hur användningen av mark och vatten ska utvecklas.
Huvuddelen av markområden där befintlig markanvändning föreslås fortsätta
ingår i användningskategorierna mångfunktionell bebyggelse respektive
sammanhängande bostadsbebyggelse. Kategorin mångfunktionell
bebyggelse omfattar bebyggelse med stads- och tätortsmässig karaktär och
används huvudsakligen för bostäder, kontor, handel, parker eller annan
verksamhet som är förenlig med bostäder. Kategorin sammanhängande
bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostäder, men här kan även
vissa kompletterande servicefunktioner förekomma, exempelvis skolor, lokal
handel och service samt fritidsanläggningar.
Utredningsområdena redovisas i kartan med symboliska ringar som visar läge
och ungefärlig utbredning. För respektive utredningsområde redovisas
kortfattat användning idag, förslag på utveckling och förslag på hänsyn för
efterföljande planering. Utöver utredningsområdena visas även förslag på
utredningsområden för skyfallshantering.
En övergripande analys gällande potentiella risker och störningar redovisas i
tabeller genom kapitlet. Den efterföljande planeringen kräver djupare
utredningar för att analysera potentiella riskers faktiska omfattning och hur de
kan hanteras och avvägas, samt avgränsa planområden, konkretisera lämplig
användning, karaktär, skala, bebyggelsetyper, placering, bevarande med
mera. Påbörjat och framtida arbete med sektorsvisa planer, program och
strategier kommer bidra med mer fördjupat underlag för planeringen.
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Den gemensamma inriktningen för samtliga utredningsområden är att de ska
utgå från den befintliga miljön i, och i anslutning till de föreslagna områdena
när det kommer till utformning, volym et cetera.

Bild ovan: Kartan visar markanvändningskartan med 14 utredningsområden i
Danderyds kommun. Obs. Gränser i kartan ska inte tolkas exakt.
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6.1.1. Utredningsområden
1. Knutpunkt Danderyd

Bild ovan: Knutpunkt Danderyd - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Användning idag: Kollektivtrafikknutpunkt med högre bebyggelse i nära
anslutning till E18. Danderyds sjukhus är en viktig nod i regionens vård- och
hälsosystem.
Förslag på utveckling: Potential att bättre knyta samman sjukhusområdet med
Mörby- och Stocksundssidan samt skapa säkrare, tryggare och attraktivare
stads- och trafikmiljöer för gående, cyklande och kollektivtrafikresenärer.
Förtätning vid kollektivtrafiknod kan göras för att underlätta byten mellan
trafikslag (tunnelbana, Roslagsbanan, bussar). I området kan även brygga för
pendelbåtstrafik utredas. Högre stadsbebyggelse för vård, kontor och service
längsmed E18 kan fylla en bullerdämpande funktion för bakomliggande
befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse samt park- och naturområden.
Framtida utvecklingsmöjligheter för Danderyds sjukhus och andra vård- och
omsorgsrelaterade verksamheter bör ges där även markparkeringen kan bli
mer effektiv. Området är centralt för att följa översiktsplanens föreslagna
utvecklingsinriktning.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Framtida tunnelförläggning av
E18 och omdragning av Roslagsbanan till Danderyds sjukhus ska inte
omöjliggöras. Avstånd till riksintresseklassade väg- och spårinfrastruktur samt
till leder för farligt gods ska beaktas i planeringen för bebyggelse. Hänsyn bör
tas till utvecklingsinriktningen för att stärka gröna stråk öster och väster om
E18 samt ned mot Edsviken och strandlinjen där värdefulla naturvärden ska
bevaras. Problematik gällande exempelvis buller, luft och partiklar kan
föreligga då området ligger i nära anslutning till E18. För vatten bör särskild
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hänsyn tas till hantering av skyfall då området är en lågpunkt som kan
påverkas av fler hårdgjorda ytor, samt att miljökvalitetsnormer för vatten
säkerställs då detta är ett avrinningsområde med Edsviken som recipient där
det idag föreligger otillfredsställande status.
Danderyds sjukhusområde utgör en av Region Stockholms markreserver vilket
innebär att marken kan komma att tas i anspråk för framtida utbyggnad av
vårdverksamhet samt tillhörande infrastruktur. Framkomligheten till sjukhuset
måste alltid säkras under alla skeden. För helikoptertrafiken till och från
Danderyds sjukhus förväntas kapaciteten öka från cirka 1 400 flygrörelser per
år till det dubbla år 2024 vilket kan få påverkan på bullerförhållanden i
närområdet.
2. Mörby centrum

Bild ovan: Mörby centrum - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Användning idag: Kommunens största centrum för handel och service samt
högre bebyggelse i området med större kommunikationsnod.
Förslag på utveckling: Förtätning vid kollektivtrafiknod (tunnelbana, bussar)
och kommersiellt centrum. Högre stadsbebyggelse för handel, service,
badhus och kontor längsmed E18 kan fylla en bullerdämpande funktion för
bakomliggande befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse. Området kan
utredas vidare för att skapa en naturlig övergång till villabebyggelsen väster
om Svärdvägen. Vid det tidigare området för kraftledningen kan
bostadsbebyggelse utredas. Framtida behov för Kevingeskolan bör utredas.
Området är centralt för att följa översiktsplanens föreslagna
utvecklingsinriktning.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Avstånd till riksintresseklassade
väg- och spårinfrastruktur samt till leder för farligt gods ska beaktas i
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planeringen för bebyggelse. Planeringen ska utgå från dagens grönområden
med särskild hänsyn till klimatförändringarnas krav på skugga. Problematik
gällande exempelvis buller, luft och partiklar kan föreligga då området ligger i
nära anslutning till E18. För vatten bör särskild hänsyn tas till hantering av
skyfall då området är en lågpunkt som kan påverkas av fler hårdgjorda ytor,
samt att miljökvalitetsnormer för vatten säkerställs då detta är ett
avrinningsområde med Edsviken som recipient där det idag föreligger
otillfredsställande status.
3. Danderyds gymnasium med omnejd

Bild ovan: Danderyds gymnasium - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Användning idag: Området angränsar såväl till Rinkebyvägens
verksamhetsområde som till jordbruksmark vid Ekeby gård och
Altorpsskogen. I området ligger Danderyds gymnasium som är en av
Stockholms största gymnasieskolor till kapaciteten samt British International
School of Stockholm. Därutöver finns bland annat en idrottsplats,
fotbollsplan, tennisanläggning och curlinghall i området.
Förslag på utveckling: Utveckling av utbildnings-, fritids- och idrottsområde.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Grönområden som gröna kilen
med dess gröna samband ska värnas. Värdefull natur i området ska bevaras. I
områdets norra del finns en nedlagd deponi som behöver beaktas.
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4. Östberga

Bild ovan: Östberga - Ortofoto från 2019.

Användning idag: Stationsläge för Roslagsbanan med bostadsbebyggelse
samt handel och service mellan Roslagsbanan och Östbergavägen.
Förslag på utveckling: Komplettering och förtätning av stationsnära mindre
verksamhetsområde. Blandning av bostäder, handel och service.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Angränsar till utpekat
bevarandeområde och grönområden samt närhet till spårområde. Avstånd till
väg- och spårinfrastruktur ska beaktas för bebyggelse samt buller.
5. Djursholms torg

Bild ovan: Djursholms torg - Fotograf Erik Somnäs från 2020.
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Användning idag: Stadsdelscentrum med bostäder, handel och service.
Förslag på utveckling: Centrumutveckling och bostadskomplettering med
inslag av verksamhetslokaler i kollektivtrafiknära läge samt utveckling av
sociala mötesplatser som exempelvis Samsöparken.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Området ligger inom
Djursholms riksintresseområde för kulturmiljö. Översvämningsrisk föreligger i
Samsöparken. Dagvatten bör hanteras innan det nåt recipienten Stora Värtan
via exempelvis en dagvattenanläggning i Samsöparkens gräns mot
strandvägen.
6. Svanholmsparkeringen

Bild ovan: Svanholmsparkeringen - Ortofoto från 2019.

Användning idag: Parkeringsyta i nära anslutning till Svanholmsparken som
används för rekreation med exempelvis badplats och lekplats.
Förslag på utveckling: Omvandling av parkering och omgivning med
komplettering av bostadsbebyggelse. Parkering kan integreras i framtida
bebyggelse.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Parkering i utredningsområdet
utreds i kommande planering. Skredrisk och översvämningsrisk från Östersjön
förekommer i området. Markanvändningen för Svanholmsparken kvarstår då
det är den största angöringspunkten för fritidsboende på Tranholmen.
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7. Förbindelse till Tranholmen

Bild ovan: Förbindelse till Tranholmen - Fotograf Helena Eriksson.

Användning idag: Vintertid förbinds Tranholmen och Svanholmsparken
genom en bro.
Förslag på utveckling: Förbindelse med exempelvis bro eller färja till
Tranholmen.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Idag råder begränsad tillgång
för räddningstjänsten på Tranholmen för räddningsfordon. En förbindelse bör
beakta krav för räddningsfordon gällande exempelvis vikt. Vid permanent bro
eller färja bör hänsyn tas till hur miljökvalitetsnormer för vatten ska uppfyllas,
eventuell påverkan på rekreationsvärden samt påverkan på ekologiska värden
i övrigt.
8. Stocksunds torg

Bild ovan: Stocksunds torg - Fotograf Erik Somnäs från 2020.
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Användning idag: Stadsdelscentrum med bostäder, handel och service.
Förslag på utveckling: Centrumutveckling med komplettering av bostäder i
mindre skala.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Angränsar till Stocksunds
riksintresseområde för kulturmiljö samt bevarandeområden. Skyfallshantering
bör beaktas i områdets norra delar. Bullerproblematik från Stockholmsvägen
föreligger.
9. Banvakten vid Stockholmsvägen/Bengt Färjares väg

Bild ovan: Banvakten - Ortofoto från 2019.

Användning idag: Område med bostäder samt mindre service och handel.
Området har närhet till goda kommunikationer.
Förslag på utveckling: Ny bostadsbebyggelse med inslag av handel och
parkering som skapar en entré till Stocksunds villastad. Området är centralt
för att följa översiktsplanens föreslagna utvecklingsinriktning.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Bebyggelse behöver planeras
med hänsyn till E18 och Roslagsbanan gällande buller och partiklar samt
farligt gods. Vidare bör tillkommande byggnation anpassas till befintlig
bebyggelse i området gällande höjd, skala, samt placering och uttryck. Högre
bebyggelse kan uppfylla en bullerdämpande effekt för villabebyggelse öster
om området och bör inte skymma sikten för den omkringliggande
villabebyggelsen. Säkerhetsavstånd till väginfrastruktur ska beaktas för
bebyggelse. Problematik gällande exempelvis buller, luft och partiklar kan
föreligga då området ligger i nära anslutning till E18, samt att skyfall bör
beaktas i områdets nordvästra delar.
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10. Nora torg

Bild ovan: Nora torg - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

Användning idag: Mindre lokalt centrum med bostäder, handel och service.
Förslag på utveckling: Mindre centrumutveckling med service och
mötesplatser samt komplettering med bostäder längs Noragårdsvägen som
följer områdets karaktär. Området kan utvecklas parallellt med
Noragårdsstråket.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Komplettering av centrum och
mötesplatser bör komplettera Mörby centrum. Natur- och kulturvärden i
området ska värnas. Ny bebyggelse ska utformas så att de bidrar till att stärka
gröna stråk. I området föreligger översvämningsproblematik där
dagvattenfrågan och påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten bör utredas.
Lärkängens odlingsområde kan användas som reserverad skyfallsyta.
Problematik gällande exempelvis buller, luft och partiklar kan föreligga då
området ligger i nära anslutning till E18.
11. Kraftledningen vid Skogsviksvägen

Bild ovan: Kraftledningen vid Skogsviksvägen - Ortofoto från 2019.
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Användning idag: Tidigare har ett vårdboende funnits i området samt en
kraftledning ovan mark som numera är borttagen. I anslutning finns bostäder
bestående av högre punkthus, radhuslängor och villakvarter samt närliggande
odlingslotter.
Förslag på utveckling: Förtätning med ny bostadsbebyggelse vid det tidigare
kraftledningsstråket. Området är centralt för att följa översiktsplanens
föreslagna utvecklingsinriktning.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: För det fortsatta planarbetet
behöver bland annat buller, partiklar, risker för exempelvis för ras och skred
samt dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer för vatten utredas.
Lärkängens odlingsområde kan användas som reserverad skyfallsyta.
Problematik gällande exempelvis buller, luft och partiklar kan föreligga då
området ligger i nära anslutning till E18.
12. Sätraängsvägen

Bild ovan: Sätraängsvägen - Ortofoto från 2019.

Användning idag: Mindre lokalt centrum med bostäder, handel och service.
Förslag på utveckling: Komplettering med bostäder som följer områdets
karaktär med inslag av mindre centrumutveckling som exempelvis lokaler för
service och mötesplatser som kompletterar kringliggande
kommundelscentran.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Komplettering av centrum och
mötesplatser bör komplettera Mörby centrum. Värdefull natur i området ska
bevaras.
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13. Enebyängen

Bild ovan: Enebyängen - Ortofoto från 2019.

Användning idag: Handelsområde med kringliggande bostäder.
Förslag på utveckling: Utveckling av handelsområde till bostäder med inslag
av handel. För området nordost om nuvarande handelsområdet kan bostäder
för studerande prövas.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Det gröna sambandet för
Rösjökilen mellan Rinkebyskogen och Altorpsskogen/Ekebysjöns
naturreservat ska förstärkas. Avstånd till väginfrastruktur och led för farligt
gods ska beaktas för bebyggelse. Problematik gällande exempelvis buller,
luft och partiklar kan föreligga då området ligger i nära anslutning till E18.
14 Östra Enebytorg

Bild ovan: Östra Enebytorg - Fotograf Erik Somnäs från 2020.
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Användning idag: Bostäder med verksamheter i nära anslutning till Eneby
torg.
Förslag på utveckling: Centrumutveckling med komplettering av bostäder,
verksamheter och mötesplatser i området nordost om Eneby torg.
Förslag på hänsyn för efterföljande planering: Den nuvarande
centrumanläggningen vid Eneby torg bör fortsatt vara dominerande.
Kompletterande centrumutveckling och bebyggelse öster om
Enebybergsvägen bör underordna sig de byggnader som redan finns i
omgivningen och en naturlig avtrappning i anslutning till befintlig
villabebyggelsen kan eventuellt skapas.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde.
Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

6.2 Riktlinjer för planeringen av mark och
vattenområden
Denna del innehåller riktlinjer för planeringen av mark- och vattenanvändning.
Dessa allmänna tematiska riktlinjer kompletteras med områdesspecifika
riktlinjer för mark- och vattenanvändning som finns i mark- och
vattenanvändningskartan. Riktlinjerna utgår från översiktsplanens målområden
och övergripande mål som redovisas i kapitel 4.
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Danderyd är till ytan en liten kommun som till stor del redan är bebyggd.
Planeringen och utvecklingen av mark- och vattenområden i kommunen
behöver ta hänsyn till och balansera olika behov som bostadsbrist, breddat
bostadsutbud inom kommundelar genom komplettering och omvandling,
arbetsplatser, kulturmiljövärden, naturvärden, friluftsliv, hållbart resande,
klimatpåverkan med mera. Planeringen bör eftersträva en utveckling där olika
intressen kan tas hänsyn till och samexistera, men i vissa fall kan
planeringsriktlinjer vara motstridiga och svåra att kombinera. Vilka värden som
ska prioriteras behöver utredas och tas ställning till i det enskilda fallet i
efterföljande planering.
De tematiska planeringsriktlinjerna redovisas i följande sex underkapitel:
•
•
•
•
•
•

Bebyggelse
Trafik och transporter
Teknisk infrastruktur
Natur
Miljö, hälsa och risk
Kulturmiljö

6.2.1 Bebyggelse
Planeringen i Danderyd behöver tillgodose både den regionala och lokala
efterfrågan på bostäder, arbetsplatser och andra typer av bebyggelse.
Genom ett varierat utbud kan olika individers, gruppers och organisationers
behov tillgodoses. Samtidigt behöver denna utveckling balanseras med
behovet av att skydda och utveckla de kulturhistoriska, arkitektoniska,
miljömässiga och friluftsrelaterade värden som finns i kommunen.
Danderyds kommun ska bygga hållbart ur ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Detta uppnås genom att bygga i kollektivtrafiknära
lägen samtidigt som störande trafikbuller byggs bort och ekosystemtjänster
samt biologisk mångfald planeras in i planprocessens tidiga skeden.
Dessutom ska kommunen främja att innovativa och energieffektiva lösningar
samt miljövänliga byggnadsmaterial används. Detta gäller både för den
befintliga och den kommande bebyggelsen.
Tills att kommunen antar ett bostadsförsörjningsprogram ska planeringen
utgå från gällande befolkningsprognosen. Gällande prognos från 2021
konstaterar att det finns en brist av invånare i arbetsför ålder, främst mellan
30–45 år, samt att efterfrågan för bostäder för äldre tros öka i takt med att
denna grupp kommer att öka i framtiden. Detta bör den kommande
planeringen särskilt beakta.
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Riktlinjerna som tas upp under bebyggelse utgår framförallt från
översiktsplanens mål om att bygga och bevara för idag och imorgon och
trygga samt inbjudande utemiljöer och mötesplatser. Riktlinjerna knyter an till
Agenda 2030 mål nr 3, 7, 9, 10, 11, 12 och 16 och till miljömålen god
bebyggd miljö och frisk luft.

Bild ovan: Hur riktlinjer för bebyggelse förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen
och miljömålen.

Riktlinjer för planeringen
Variation
•
•

Planeringen ska bidra till ett varierat utbud av bostäder, service,
arbetsplatser, idrott och kultur i alla kommundelar.
En variation av bostadsutbudet (bebyggelsetyper, upplåtelseformer,
storlekar, prisnivåer) i alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i sin närmiljö om livssituationen förändras.

Lokalisering
•
•
•

Ny bebyggelse ska främst lokaliseras i anslutning till befintlig
bebyggelse.
Äldre bebyggelse och ny bebyggelse bör bilda en sammanhängande
miljö där den fysiska miljön utvecklas ur den befintliga strukturen.
Nya bostäder i form av komplettering och förtätning i befintliga
bebyggelseområden prioriteras inom en radie av cirka 500 meter från
kollektivtrafikstationer samt i nära anslutning till lokala torg/centrum.
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Bostäder för studenter och äldre ska prioriteras. Bostäder för äldre ska
i första hand lokaliseras inom en radie av cirka 300 meter från
kollektivtrafik och om möjligt i närheten av lokala torg/centrum.
Bostäder för personer med särskilda bostadsbehov ska integreras med
övrig bostadsbebyggelse.
Nya bostäder ska lokaliseras inom en radie av 300 meter i lägen med
god tillgänglighet till grön, vatten- eller parkområde.
Bostäder ska ej lokaliseras utan vidtagna åtgärder i områden där
värden överskrids för exempelvis buller, luftföroreningar och partiklar
samt andra hälsorelaterade risker.
Stränderna ska vara tillgängliga för allmänheten vid utbyggnad av ny
bebyggelse.
Större arbetsplatser ska lokaliseras inom en radie av cirka 500 meter
från kollektivtrafik.
Vid avetableringar av exempelvis kommersiella ytor och kontor ska
eventuell omvandling utredas för den kommande markanvändningen.
Högre och tätare bebyggelse koncentreras till E18-stråket.
Ny bebyggelse och förändringar i markanvändningen ska inte
förhindra en tunnelförläggning av E18 inom kommunen.
För bebyggelse invid det statliga och kommunala väg- och spårnätet
bör ett bebyggelsefritt avstånd eftersträvas.
Ny bebyggelse bör anläggas minst 10 m från huvudvattenledningar.
Planeras bebyggelse närmare ska skadeförebyggande åtgärder
utredas.

Kulturmiljö och gestaltning
•

•

•

•

•

Den byggda miljön i Danderyd ska ge skönhetsupplevelser och
trevnad. De historiska och kulturella värden som skapar identitet och
karaktär ska bevaras och utvecklas.
Nya byggnader och bebyggelsemiljöer ska ha hög arkitektonisk
kvalitet och tillföra området estetiska och arkitektoniska värden där
hänsyn ska tas till kulturhistoriska bebyggelse- och miljövärden.
Tillkommande bebyggelse som ligger inom eller i nära angränsning till
områden som är särskilt värdefulla ska föregås av en
kulturmiljöutredning.
Kompletterings- och förtätningsbebyggelse ska ta hänsyn till den
omgivande bebyggelsemiljöns karaktär, skala, volymer och placering
av byggnader.
Kompletterings- och förtätningsbebyggelse i villaområden ska utföras
med trädgårdsstadens gröna ideal som utgångspunkt.
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Stor restriktivitet gäller för avstyckning av småhusfastigheter i
kommunens villaområden. Bestämmelser i gällande detaljplaner och
tomtindelningar/fastighetsplaner bör vara vägledande i bedömningen
om en detaljplan ska ändras. I särskilda fall kan undantag tillåtas,
exempelvis att nya förutsättningar tillkommit på platsen.
Alla byggnadsobjekt oavsett typ som bostäder, master, torn, pyloner,
skyltar, konstverk, byggnader och tillfälliga föremål som byggkranar et
cetera som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska
remitteras till Luftfartsverket samt berörda flygplatser inom
influensområdet på 90 km från flygplats.

Energi och resurshushållning
•
•
•
•
•

Kommunen ska vara ett föredöme inom energismart byggande.
Nya byggnader bör uppföras så energi- och resurseffektivt som
möjligt.
Möjligheter att utnyttja passiv och aktiv solenergi samt fjärrvärme bör
beaktas i tidigt skede.
Hänsyn till material- och avfallsflöden ska göras i
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny- och ombyggnation.
Nya bostäders avfallshantering bör planeras så att de boendes
källsortering av avfall kan tas om hand på eller i närheten av
fastigheten.

Massahantering
•

•
•
•

Byggmetoder som minimerar utschaktning prioriteras och
schaktmassor som uppstår nyttiggörs i samma eller närliggande
projekt.
Överskottsmassor är en resurs som nyttiggörs systematiskt.
Markytor som bebyggs används effektivt så att andra ytor kan lämnas i
naturligt tillstånd.
Jungfruliga material används sparsamt och ersätts med fördel genom
återvunna material.

Skolmiljöer
•

•

Skolor och förskolor ska ha hälsosamma och miljövänliga lokaler, stora
skolgårdar med goda möjligheter för lek och aktiviteter samt säkra och
miljöanpassade trafikmiljöer.
Friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor och skolor ska i
möjligaste mån följa Boverkets allmänna råd enligt BFS 2015:1.
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Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om
Bebyggelse. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

6.2.2 Trafik och transporter
Med viktiga trafikstråk som riksintressena E18 och Roslagsbanan behöver
transport- och bebyggelseplaneringen i Danderyd hantera stora trafikflöden
både inom och genom kommunen. Genom att värna kapaciteten och
minimera störningskänslighet både på E18 och Roslagsbanan upprätthålls en
godtagbar tillgänglighet i den centrala delen av regionen. Genom kloka
prioriteringar av infrastruktursatsningar och placering av ny bebyggelse kan
Danderyd fortsätta vara en kommun med hög tillgänglighet där arbetsplatser,
serviceutbud med mera kan nås på kort tid. En tät kommun där avståndens
betydelse minimeras skapar förutsättningar för mer hållbara transporter.
I Danderyd ska valfrihet råda men kommunen ska underlätta och uppmuntra
hållbara resalternativ. Ambitionen är att planeringen ska bidra till att ökningen
av transporter i kommunen främst sker inom gång-, cykel- och kollektivtrafik.
De infrastruktursatsningar som görs bör prioritera hållbara transporter där
såväl standard som attraktivitet för gång- och cykelnätet prioriteras, men utan
att framkomligheten för biltrafiken påverkas.
Kollektivtrafiken bör utvecklas med tätare avgångar och synkroniseras mellan
olika trafikslag. Kopplingarna till gång- och cykelvägnätet ska vara goda.
Biltrafiken bedöms fortfarande vara en viktig del av transportsystemet, främst
där kollektivtrafik och cykel inte är tillräckligt starka alternativ.
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Riktlinjerna som tas upp under trafik och transporter utgår framförallt från
översiktsplanens mål om grön och hälsosam livsmiljö för alla samt hållbara
transporter och resor. Riktlinjerna knyter an till agenda 2030 mål nr 3, 5, 9, 10,
11 och 13 och till miljömålen begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö,
frisk luft samt giftfri miljö.

Bild ovan: Hur riktlinjer för trafik och transporter förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och miljömålen.

Riktlinjer för planeringen:
•

•
•

•
•
•

•

Prioriteringen av trafikslag ska vara kollektivtrafik, gång, cykel och bil.
Utvecklingen ska ske utan att framkomligheten påverkas negativt för
övriga trafikslag.
Planeringen ska leda till att risken att dödas eller skadas allvarligt i
trafiken minimeras.
Kommunens trafiknät ska utformas så att alla trafikanter, oberoende
trafikslag, ges möjlighet att få tillgång till Danderyds och regionens
utbud och aktiviteter.
Kommunens trafiksystem ska utvecklas parallellt med utveckling av
markanvändning och övrig fysisk planering.
Planeringen ska värna att framkomligheten och kapaciteten på
riksintressena E18 och Roslagsbanan fortsatt är godtagbar.
Vid byggande intill högtrafikerad statlig väg ska tillräckligt
säkerhetsavstånd finnas fritt från bebyggelse för att exempelvis
säkerställa underhållsarbeten.
Planeringen ska bidra till bättre tvärförbindelser för gång-, cykel och
kollektivtrafik mellan kommundelarna Djursholm, Enebyberg,
Danderyd och Stocksund.
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Planeringen ska leda till att minska trafikbuller och luftföroreningar
som partiklar och kvävedioxider.

6.2.2.1. Gång- och cykeltrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•

•
•
•

•

Gång- och cykelvägar bör utformas och förläggas med hög standard
så att trygga och säkra miljöer skapas.
Vid gång- och cykelbanors korsning med huvudvägnätet bör
hastighetsdämpande eller andra säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
Utmed kommunalt huvudvägnät bör gång- och cykelbanor separeras
så att den oskyddade trafiken på ett säkert och tryggt sätt kan ta sig
fram.
Gångförbindelser bör kunna användas av personer med nedsatt
rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga.
Cykelbanor i lokalnät bör vara användbara för cyklister i alla
åldersgrupper.
Bättre tvärförbindelser mellan kommundelarna bör skapas genom
sammanhängande gång- och cykelstråk samt trygga och säkra gångoch cykelmiljöer över/under E18.
Kommunen ska verka för att cykelförbindelser förbättras regionalt.

Bild ovan: Gång- och cykelväg i Djursholm.
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Bild ovan: Karta från FÖP Centrala Danderyd (sid 24, Scenario ingen tunnel,
nollalternativ) Exempel på nya eller upprustade förbindelser över E18 (orangea pilar).
Lägen, åtgärder och prioriteringar behöver utredas vidare.

790

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

147 (188)

6.2.2.2. Kollektivtrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•
•

Kollektivt resande ska utgöra stommen i ett miljöanpassat
trafiksystem.
Kommunen tillsammans med Region Stockholm samverkar för ett
utvidgat system av kollektiva tvärförbindelser mellan kommundelarna.
Kommunen ska verka för att utveckla goda regionala
kommunikationer.
Framkomlighet och tillgänglighet ska förbättras för kollektivtrafiken så
att det uppfyller Region Stockholms krav, både lokalt och regionalt.

6.2.2.3. Bil- och godstrafik
Riktlinjer för planeringen:
•
•

•
•
•
•

Huvudvägnät ska utformas och dimensioneras för alla typer av normalt
förekommande typgodkända fordon.
Det kommunala huvudvägnätet prioriteras för busstrafikens och
utryckningsfordons behov av hög framkomlighet. Genom detta
gynnas även övriga trafikslag.
Planeringen ska skapa goda förutsättningar för utryckningsfordons
framkomlighet och olycksförebyggande riskhantering.
För vägnätet ska hastighetsbegränsning och gatuutformning motsvara
vägarnas funktion.
Bullerbegränsande åtgärder fortsätter vidtas längs E18 för att minska
störningar för boende och verksamma i närområdet.
Utbyggnad av vägnätet ska inte försämra för gång, cykel och
kollektivtrafik.

Bild ovan: Stocksundet i Inverness - Fotograf Ann-Catrine Torstensson - Vinnare
av fototävling för översiktsplanen 2020.
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Bild ovan: kartan visar regionalt vägnät (E18 och riksväg 262) och kommunens
huvudvägnät.

792

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

149 (188)

6.2.2.4. Parkering
Riktlinjer för planeringen:
•
•

•

•

Infartsparkering bör finnas vid större kollektivtrafiknoder.
Kommunens parkeringstal bör revideras och tillämpas vid kommande
detaljplaner. Flexibla parkeringstal kan eftersträvas i centrala delar där
det finns god tillgång till kollektivtrafik. Flexibla parkeringstal kan
ersätta parkeringsytor genom åtgärder som exempelvis bilpool och
cykelpool.
Cykelparkering av god standard ska finnas vid stora målpunkter och i
nära anslutning till kollektivtrafik där många byten mellan cykel och
kollektiva färdmedel sker.
Kommunen ska uppmuntra och underlätta för externa aktörer att
bygga ut laddinfrastrukturen för eldrivna fordon i lämpliga lägen.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om Trafik
och transporter. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.
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6.2.3 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv och en
god livskvalitet. Infrastrukturen finns både ovan och under mark. För att
minimera onödiga kostnader, störningar och inverkan på miljön är det viktigt
att försöka samlokalisera olika tekniska infrastrukturer med varandra, såväl
befintlig som planerad infrastruktur.
Riktlinjerna som tas upp under teknisk infrastruktur utgår framförallt från
översiktsplanens mål om att bygga och bevara för idag och imorgon och grön
och hälsosam livsmiljö för alla. Riktlinjerna knyter an till agenda 2030 mål nr 6,
9, 10, 11 och 14 och till miljömålen begränsad klimatpåverkan, god bebyggd
miljö, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård samt
myllrande våtmarker.

Bild ovan: Hur riktlinjer för teknisk infrastruktur förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och miljömålen.

6.2.3.1. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
I Danderyd råder en marknadsdriven bredbandsutbyggnad där ett neutralt
och öppet stadsnät under fri konkurrens ska främjas. Det är inte kommunen
som bygger ut bredbandsinfrastrukturen, men kommunen ska eftersträva att
det fasta och mobila (5G) bredbandsnätet byggs ut i alla delar av kommunen.
Kommunen ska vara en samverkanspart för kommuninvånare, näringsliv,
fiberföreningar, grannkommuner, regionen, länet samt marknadens aktörer.
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Riktlinjer för planeringen:
•

•

•

Utbyggnad av fiber och bredband ska finnas med i planeringen för ny
bebyggelse, men även för framtida behov för exempelvis transporter,
parkering, belysning med mera.
Kommunen ska verka för kanalisation och att fiber samförläggs med
annan infrastruktur alternativt planera för att möjliggöra en senare
installation av fiber. Vid behov ska kommunen stötta marknadsaktörer
i utvecklingsarbetet.
Kommunen ska samordna utvecklingen av fiber med den befintliga
planeringen av om- och utbyggnad av vägar, energisystem, vattenoch avlopp, och planera för nuvarande och kommande behov.

Mer detaljerad information om bredband och fiber finns att läsa i
Bredbandspolicy för Danderyds kommun som finns på kommunens
webbplats eller här.
6.2.3.2. Energi
Danderyds utveckling mot en hållbar samhällsstruktur och stadsmiljö innebär
att energianvändningen ska vara så effektiv, tillförlitlig och klimatneutral som
möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Det innebär bland annat att
använda el så exergieffektivt som möjlig genom exempelvis att minimera
elanvändningen för uppvärmning och kylning av byggnader så att elen istället
kan användas för transporter, belysning och maskiner. Vidare behöver
planeringen säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar
och modern energi för alla.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

Kommunen ska vara föregångare inom energieffektivt och klimatsmart
byggande samt uppmuntra andra byggaktörer att bygga
energieffektivt och klimatsmart, exempelvis genom materialval samt
utnyttjande av solenergi.
Kommunen ska verka för att fjärrvärme- och fjärrkylnätet byggs ut. Vid
försäljning eller upplåtande av mark i fjärrvärmenära områden ska
kommunen främja anslutning till fjärrvärme.

6.2.3.3. Vatten och avlopp
Hantering av dagvatten är en stor utmaning vid förtätning och ställer krav
både på kommunen och andra fastighetsägare. Generellt innebär mer
hårdgjord yta att risken för föroreningar av dagvatten ökar men om
utformningen sker genom exempelvis genomsläppliga ytor kan riskerna
minimeras. Frågan behöver hanteras både med tekniska lösningar och
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säkerställandet av plats för dagvattenhantering, vilket kommer konkretiseras i
den kommande vattenplanen och dagvattenplanen.
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•

•

•
•

•

Vid planering av ny bebyggelse bör befintliga ledningssystem och
annan infrastruktur utnyttjas där så är möjligt.
Vid ny- och ombyggnation ska kommunen ställa krav på hållbar
dagvattenhantering.
Mängden föroreningar i dagvatten ska minskas, särskilt förorenat
dagvatten ska omhändertas och renas. Dagvatten ska tas omhand så
nära källan som möjligt, till exempel genom infiltration och blågröna
dagvattenlösningar.
Belastning av näringsämnen och föroreningar till vattendrag, sjöar och
kustvatten ska minska. Istället för hårdgjorda ytor kan exempelvis
våtmarker och genomsläppliga ytor anläggas.
Dagvattenhantering i form av uppströmsåtgärder ska genomföras och
småskalig dagvattenhantering nära källan ska prioriteras.
Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar och diken
som fördröjer och renar vatten genom infiltration ska förordas framför
kulvertering.
Kommunen bör upplåta mark som är lämplig för dagvattenhantering
för att möjliggöra rening innan dagvatten släpps till VA-nät och leds
till recipient.

6.2.3.4. Avfallshantering
Danderyds kommun äger tillsammans med nio andra kommuner
avfallsbolaget SÖRAB. Tillsammans har en gemensam avfallsplan tagits fram.
Planen har ett tydligt fokus på cirkulär ekonomi och syftet är att minimera
negativ klimatpåverkan, främja hållbara val, minimera avfallsmängderna, öka
sortering av avfall och att uppnå giftfria kretslopp. Vid placering av
avfallshantering är Danderyd kommuns ambition att följa Avfall Sveriges
handbok där krav, riktlinjer och rekommendationer finns.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

•

Planeringen av avfallshantering ska sträva efter att minska
transportbehovet av avfall och främja möjligheten för privatpersoner
att lämna avfall utan att det krävs tillgång till egen bil.
Vid planering av ny bebyggelse ska god tillgänglighet och plats för
sortering och återvinning av kommunalt avfall och andra material
säkerställas.
Kommunens lokala avfallsföreskrifter ska följas, exempelvis vad gäller
dragväg/transportväg.
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Återvinningsstationer för förpackningar ska placeras i lägen där de är
lättåtkomliga och störningsrisk är låg.
Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för olyckor
begränsas vid tillträde, transporter samt användning, kontroll och
underhåll av utrymmena och deras installationer.
I planeringsfasen ska mekaniska lösningar såsom bottentömmande
behållare och sopsugar beaktas. Manuell hantering ska minimeras så
långt det är möjligt.
Utrymme för insamling till återbruk och återvinning bör möjliggöras i
kommunen, exempelvis genom en returpunkt.

För mer detaljerad information, se Avfallsplan 2021–2032 – lätt att göra rätt
på kommunens webbplats eller här samt Avfallsföreskrifter på kommunens
webbplats eller här.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om
Teknisk infrastruktur. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

6.2.4 Natur
Natur- och grönstruktur i Danderyd utgör en del av den regionala gröna
infrastrukturen i länet och är ett viktigt regionalt intresse att värna om. Med
stöd av översiktsplanen ska natur- och grönområden kunna pekas ut i den
efterföljande planeringen. I Danderyd bidrar naturen med stora
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sammanhängande grönområden och omfattande kuststräcka till kommunens
attraktivitet. Den rika naturen innehåller bland annat ek- och
tallskogsområden som finns både bland bebyggelse och i naturområden. I
Danderyd erbjuds goda möjligheter till promenader, rekreation och
varierande naturupplevelser i skog och vid stränder.
Natur- och jordbrukslandskap med dess djur- och växtliv är en förutsättning
för fungerande ekosystem. Dessa ekosystem levererar olika slags
ekosystemtjänster åt människan, till exempel pollinering och vattenreglering
samt naturupplevelser, rekreation och avkoppling som är viktiga för
folkhälsan. Men naturen har även ett egenvärde. Genom bevarande av viktiga
naturområden och genomtänkt och miljöanpassad skötsel kan natur- och
friluftsvärdena i Danderyds kommun säkerställas.
Riktlinjer för långsiktig strategisk planering av värdefulla grönområden ska
hanteras i relevanta styrdokument, exempelvis Grönplan och Parkprogram.
Riktlinjerna som tas upp under natur utgår framförallt från översiktsplanens
mål om en grön och hälsosam livsmiljö för alla samt trygga och inbjudande
utemiljöer och mötesplatser. Riktlinjerna knyter an till agenda 2030 mål nr 3,
11, 14 och 15 och till miljömålen god bebyggd miljö, levande sjöar och
vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, levande skogar, ett
rikt odlingslandskap, ett rikt växt och djurliv samt myllrande våtmarker.

Bild ovan: Hur riktlinjer för natur förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen och
miljömålen.
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6.2.4.1 Naturområden och friluftsliv
Tillgången till sammanhängande naturområden och rekreationsstråk utmed
kustlinjen har mycket stora värden för Danderydsborna. Här finns möjligheter
till spontanidrott, motion och friluftsliv. De sammanhållna skogarna som är
tillgängliga för allmänheten, är viktiga för det storstadsnära friluftslivet.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

•

•
•

•

•
•
•

•

I Danderyd ska ekologiskt känsliga områden värnas. Naturmark och
vattenområden ska förvaltas så att natur- och friluftsvärden samt
biologisk mångfald främjas.
Naturmark och gröna ekologiska samband bör stärkas så att den
biologiska mångfalden främjas och god tillgång till varierande och
rekreativa naturupplevelser erhålls i alla kommundelar.
Värdefulla miljöer med barrskog, ek och andra ädellövträd ska värnas.
Värdefulla träd såsom äldre ekar, ädellövträd och tallar ska så långt
som möjligt bevaras.
Inför ställningstagande om exploatering ska naturvärdesinventering
göras om höga naturvärden tros föreligga.
Vid exploatering inom grönområden och i närheten av svaga gröna
samband behöver förhållningssätten som anges i RUFS 2050 följas för
att säkerställa och skydda de svaga gröna sambanden så att kilen
behåller sina funktioner.
Kommuninvånare ska ha god tillgång till rekreations- och
motionsområden, exempelvis i form av motionsspår och
promenadstråk med möjlighet till spontanidrott i varje kommundel.
Friluftsområden och badplatser ska vara tillgänglighetsanpassade i
möjligaste mån.
Danderyds strandområden ska vara tillgängliga för invånarna och
erbjuda skönhetsvärden samt möjlighet till bad- och båtliv.
Placering och utformning av ny bebyggelse ska ske på ett sätt att det
främjar det rörliga friluftslivet och bidrar till utvecklade
rekreationsstråk.
Vid exploatering i anslutning till trafikplatser behöver den artrika
miljön hanteras, till exempel genom att se till att de arter som finns
representerade här också finns i andra delar av kommunen.

6.2.4.2 Grönområden och parker
Grönområden och bostadsnära natur har en stor bidragande del i människors
hälsa och välmående. Dessa områden kan ge utrymme för social samvaro,
avkoppling och motion. Att planera grönområden integrerat med
bebyggelsen är viktigt för att skapa närhet till natur för människor, men också
för att koppla ihop den lokala grönstrukturen med de omgivande större
naturområdena, via biologiska spridningsmöjligheter. Parker och grönytor kan
utformas för att rymma olika funktioner såsom lek, rekreation och
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ekosystemtjänster. Grönområden och parker behöver också finnas med god
kvalitet, till exempel storlek, innehåll och placering, för att
ekosystemtjänsterna ska uppfylla önskad funktion. Detta är särskilt angeläget
för anpassning till ett förändrat klimat.
Riktlinjer för planeringen:
•

•
•

•

•

•

Lokala parker utvecklas för rekreation, lek och ekosystemtjänster i den
täta bebyggelsen så att god tillgång uppnås i alla kommundelar.
Parkutveckling och närnatur ska prioriteras nära skolor och förskolor.
Varje kommundel ska ha en större välutrustad lekplats, gärna i ett
närbeläget grönområde. De mindre lekplatserna bör kompletteras.
Grönstruktur bör stärkas genom ett sammanhängande nät av parker,
gröna stråk, alléer och gröna gator som skapar ett nätverk för
människor och hållbara ekosystem. Den lokala grönstrukturen bör
kopplas ihop med den omgivande regionala grönstrukturen.
I den sammanhängande gröna infrastrukturen bör funktionella
samband säkerställas för att ge förutsättningar för viktiga
ekosystemtjänster, såsom exempelvis vattenrening och
dagvattenhantering samt temperaturreglering.
Ekosystemtjänster ska integreras vid stadsutveckling och
mångfunktionell grönstruktur ska i möjligaste mån bevaras. Stödjande
verktyg som grönytefaktor ska användas vid planering och
exploatering.
Intrång i grönområden och natur för exploatering ska undvikas i
möjligaste mån.

6.2.4.3 Areella näringar
Av kommunens mark är andelen jordbruksmark förhållandevis liten då det
endast finns en jordbruksverksamhet i kommunen. Vidare pågår inget aktivt
skogsbruk i kommunen utan endast gallring i samband med naturskötsel.
Förlusten av värdefulla ängs- och betesmarker är ett av de större hoten mot
odlingslandskapets biologiska mångfald. Genom att nyanlägga våtmarker i
lämpliga lägen kan viktiga ekosystemtjänster återskapas och biologisk
mångfald gynnas. Att främja hela landskapets naturligt vattenhållande
förmåga är angeläget både för den biologiska mångfalden och för att minska
översvämningsrisker.
Riktlinjer för planeringen:
•
•

Våtmarker och vattenmiljöer i odlingslandskapet bör bibehållas och
återskapas i strategiskt viktiga lägen.
Vid bedömningen av vilka marker som kan vara lämpliga för
återskapande av våtmarker ska avvägning göras mot de samhällsnyttor
som är kopplade till fortsatt jordbruksproduktion på åkermark. Både
jordbruksproduktionens behov av en bibehållen väl fungerande
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markavvattning och samhällets behov av att fördröja avrinning för att
minska översvämningsrisker ska beaktas.
Ett aktivt och miljömedvetet jordbruk ska värnas och bidra till ett
öppet kulturlandskap som främjar biologisk mångfald och inte
försämrar vattenkvaliteten.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om
Natur. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

6.2.5 Miljö, hälsa och risk
Översiktsplanen beaktar miljö- och riskfaktorer för att ge möjlighet att ange
lämpligaste lokalisering och struktur för bebyggelse, anläggningar samt
verksamheter och exempelvis skyddsavstånd till bostäder. Detta är
nödvändigt för att upprätthålla en god säkerhet för kommunens invånare och
besökare samtidigt som bebyggelsen samt infrastrukturen kan fortsätta
utvecklas och säkras. Den fysiska planeringen kan således bidra till att
förebygga störningar och risker som redan finns men som även uppstår i
kommunen.
I översiktsplanen redovisas principer och riktlinjer för hantering av risk och
säkerhet. Översiktsplanen beskriver konsekvenser när det gäller hälsa och
säkerhet samt risker för exempelvis olyckor, översvämningar och erosion.
Riktlinjerna som tas upp under miljö, hälsa och risk utgår framförallt från
översiktsplanens mål om en grön och hälsosam livsmiljö för alla, hållbara
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transporter och resor samt trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser. Riktlinjerna knyter an till agenda 2030 mål nr 3, 6, 11, 14 och 15
och till miljömålen god bebyggd miljö, frisk luft, giftfri miljö, ingen
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i
balans samt levande kust och skärgård samt myllrande våtmarker.

Bild ovan: Hur riktlinjer för miljö, hälsa och risk förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och miljömålen.

6.2.5.1. Vatten
Danderyds kommuns ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer har goda livsförhållanden.
Kommunens omgivande vatten uppnår inte miljökvalitetsnormer för ytvatten.
De främsta utmaningarna kommer från föroreningar och övergödning. Dessa
områden är prioriterade i det pågående arbetet med framtagande av en
vattenplan och en dagvattenplan som beräknas vara klar under 2022.
Planerna innehåller förslag på fysiska åtgärder som exempelvis dammar,
översvämningsytor, fördröjningsmagasin och öppning av kulvertar.
Riktlinjer för planeringen:
• All planläggning och prövning ska ske så att det bidrar till att
vattenkvaliteten förbättras och att miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås.
• För nya detaljplaner ska alltid en dagvattenutredning tas fram och
plats avsättas för dagvattenhantering.
• Vid ny- och ombyggnation ska det säkerställas att dagvatten
omhändertas lokalt med fördröjning och rening enligt intentioner i
kommunens dagvattenplan.
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Markytor ska löpande reserveras för att kunna översvämmas, genom
exempelvis anläggande av dammar, återskapande av våtmarker och
öppning av kulvertar. Ytorna ska kunna hantera kraftiga regn och
översvämningar som annars kan ge skador på den byggda miljön.
Dessa är även en tillgång för att möjliggöra rening av normala
dagvattenflöden.
För att minska risk för att ny bebyggelse ska ta skada av översvämning
ska planeringen anpassas till 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för att
undvika lågpunkter där risk för översvämning föreligger.
Undvik hårdgjorda ytor till förmån för genomträngliga material och
grönska.
Dagvatten bör användas som en resurs för att skapa attraktiva inslag i
miljön.
Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar,
multifunktionella ytor och diken som fördröjer och renar vatten genom
infiltration ska förordas framför kulvertering.
Vid planläggning ska byggnads- och anläggningsmaterial förordas
som är miljöklassade och hindrar utsläpp av miljöskadliga ämnen till
dagvatten
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Bild ovan: Kartan visar föreslagna åtgärder från vattenplanens samrådsförslag 2021.
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6.2.5.2. Luft
Luftkvaliteten i Danderyds kommun behöver förbättras. Luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
Danderyds kommun ska arbeta aktivt för att begränsa utsläppen av
luftföroreningar.
Det gäller särskilt utsläppen från trafiken som står för kommunens mest
betydande miljöpåverkan. Särskilt utmärkande är luftföroreningar från E18 där
gränsvärden för partiklar har överskridits. Möjligheten att förbättra
luftkvaliteten längs de stora trafikstråken i kommunen beror på hur
användningen av dubbdäck kommer se ut framöver samt trafikvolymer och
vilka emissioner fordonen avger.
Riktlinjer för planeringen:
• Kommunen ska verka för att luftkvaliteten längs E18 och större vägar
förbättras.
• Kommunen ska verka för att E18 på sikt tunnelförläggs.
• Ny bebyggelse ska placeras och utformas så att
miljökvalitetsnormerna för luft uppnås.
• För att undvika hälsoproblem från luftburna allergener bör nya
bostäder, skolor och förskolor placeras minst 200 meter från
hästgårdar och ridanläggningar, eller enligt rekommendationer från
särskild utredning.
• En utveckling mot utökad användning av miljövänligare transportsätt
såsom gång, cykel och kollektivtrafik och elfordon främjar både
luftkvaliteten och bullersituationen.
• Kommunen ska verka för buffertzoner med växtlighet längs
trafikintensiva sträckor. Växtlighet binder partiklar och bidrar till bättre
luftkvalitet.
6.2.5.3. Buller
År 2019 gjordes en bullerkartläggning för trafiken i kommunen. Analysen visar
på bullerstörningar från framför allt vägar och spårtrafik. Det påverkar
människors hälsa och livskvalitet samt möjligheten att utveckla Danderyds
fysiska miljö. Därför behöver negativ påverkan från bullerkällor minska. Det är
viktigt att hänsyn tas till bulleraspekten i tidiga planeringsskeden och att
frågan får genomsyra hela planeringsprocessen.
En ökad täthet och bebyggelse utmed vägar och spårvägar innebär att både
befintliga och nya bostadskvarter kan utsättas för buller. Ny bebyggelse
inducerar även mer trafik som är bullerpåverkande. I en tät bostadsstruktur
finns dock goda möjligheter att skapa tysta sidor, dessutom kan
kompletterande bebyggelse innebära en förbättrad ljudnivå för befintlig
bakomliggande bebyggelse.
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Genomförande av åtgärder för minskat transportberoende och ett bilsnålt
samhälle kan förbättra bullersituationen. Exempelvis pågår elektrifiering av
fordonsparken vilket bidrar till minskad bullerpåverkan där
hastighetsbegränsningen är låg. Ökad trafik på Roslagsbanan och
tunnelbanan kan dock leda till ökade bullerstörningar trots förbättrade
spårfordon.
Riktlinjer för planeringen:
• Kommunen bör ta fram en bullerstrategi med handlingsplan med
syftet att minska bullret i kommunen.
• Hänsyn ska tas till det sammanvägda bullret från samtliga trafikslag
och bullerkällor i ett område.
• I områden med en god ljudmiljö bör i första hand bostäder prioriteras.
I bullerexponerade lägen kan mindre bullerkänsliga funktioner som
arbetsplatser placeras.
• Bebyggelse ska utformas och placeras så att en så god ljudnivå som
möjligt uppnås, exempelvis genom bostadsrum mot skyddad sida
samt bostadsutformning och kvartersstruktur med skyddade
innergårdar.
• Placering och utformning av ny bebyggelse nära bullerkällor ska verka
för förbättrade ljudmiljöer i omgivningen.
• Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och utomhusmiljö samt
park- och rekreationsområden ska prioriteras vid bullerreducerande
åtgärder. Exempel på åtgärder är hastighetsbegränsningar,
ljuddämpande vägbeläggning, vägutformning, överdäckning,
fönsteråtgärder och byggande av bullerskydd.
• En utveckling mot utökad användning av miljövänligare transportsätt
såsom gång, cykel och kollektivtrafik och elfordon främjar både den
lokala luftmiljön och bullersituationen.
• Kommunen strävar efter att parker och grönområden ska skyddas mot
buller. Exempelvis genom bullerskyddande placering av
nytillkommande bebyggelse i närområdet och uppförande av
bullerskärmar.
• Aktiviteter som alstrar störande buller bör lokaliseras till redan
bullerpåverkade områden.
• Störande verksamhet bör företrädesvis lokaliseras till
arbetsplatsområdet vid Rinkebyvägen.
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Bild ovan: Kartan visar bullerkartläggning av väg- och spårtrafik i Danderyds kommun
2019.
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Bild ovan: Kartan visar maxnivåer för buller kring samtliga spår och vägar i Danderyds
kommun 2019.

808

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

165 (188)

6.2.5.4. Radon
Radon är en gas som kan orsaka skador på lungor och luftvägar. Radon finns
överallt, men marken är den vanligaste radonkällan. Höga halter av
markradon kan orsaka förhöjda radonhalter inomhus, därför är det viktigt att
bygga radonsäkert eller genomföra åtgärder i befintliga byggnader med
höga radonvärden.
Riktlinjer för planeringen:
• I områden med risk för förhöjda markradonhalter bör eventuella
radonförekomster undersökas inför detaljplaneläggning och
utbyggnad av bostäder.
• Vid förhöjda radonhalter ska radonsäkert byggande tillämpas.
Gällande gränsvärden för radon i inomhusluft och vatten får inte
överskridas.
6.2.5.5. Ljusföroreningar
Kommunen bör lyfta fram risken för ljusföroreningar vid planering. Detta är
särskilt viktigt i och i närheten av kommunens grönområden.
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•
•

•

Ny belysning ska bidra till att minska ljusföroreningar.
Bebyggelsen ska utformas på sådant sätt att risken för ljusföroreningar
minimeras.
Rörelsestyrd eller självaktiverande belysning bör prioriteras där så är
lämpligt utifrån ett trygghetsperspektiv.
Reglering av befintlig belysning ska kontinuerligt genomföras för att
stävja ljusföroreningar. Detta kan exempelvis vara belysning från
båtklubbar som belyser yta utanför båtklubbens område inklusive
vattenyta vilket kan störa nattaktiva arter.
Äldre belysning har ofta sämre energieffektivitet, felaktig placering
och ger ofta spill-ljus och bör bytas ut och placeras korrekt.

6.2.5.6. Klimatanpassning
Det framtida klimatet kommer att bli varmare och blötare och det ställs krav
på att vi planerar samhället mer hållbart och flexibelt så att vi står rustade för
ett förändrat klimat. Det är viktigt att beakta klimatanpassningsaspekter vid
planering av bebyggelse och infrastruktur då dessa ska hålla många årtionden
framöver. Den fysiska planeringen ska bidra till åtgärder för att förhindra,
minimera och begränsa risker kopplade till ett förändrat klimat. Det
kommunövergripande arbetet behöver planeras på kort och lång sikt samt
genomföras samordnat mellan kommunens verksamheter och bolag,
myndigheter och civilsamhället. Vid omfattande skyfall, höjda havsnivåer samt
värmeböljor och torka riskerar skador att uppstå som kan påverka
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samhällsbärande infrastruktur och påverka framkomligheten för
utryckningsfordon och andra transporter med mera.
Riktlinjer för planeringen:
• I samband med att nya områden och bebyggelse planeras ska hänsyn
tas till Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivå längs Östersjökusten, lägsta grundläggningsnivå
längs vattendrag och sjöar samt hantering av översvämning till följd av
skyfall.
• I de utredningsområden som riskerar att drabbas av översvämning
eller ras och skred ska extra utredningar göras. Behov av förstärkande
åtgärder för markstabiliteten ska identifieras.
• Detaljplaner ska utformas med framtidens förutsättningar i åtanke för
att skydda framtida bebyggelse.
• Planering av ny bebyggelse och infrastruktur bör undvikas i låglänta
områden och i områden som ligger inom framtida riskzoner för
översvämning.
• Framkomlighet för utryckningsfordon vid vägar och platser som
riskerar att översvämmas vid skyfall eller stigande havsnivåer ska
säkerställas.
• I de undantagsfall bebyggelse sker i låglänta områden ska dess
funktion medge att den tål att översvämmas alternativt att
skyddsåtgärder vidtas.
• Lågpunkter kan betraktas som en resurs dit dagvatten kan styras för
tillfällig magasinering och fördröjning.
• I samband med planering av ny bebyggelse och ny infrastruktur i
potentiella riskområden ska geotekniska förutsättningar utredas och
hanteras.
• Vid nybyggnation av äldreboende, vårdboende, förskolor, skolor och
liknande ska dessa lokaliseras och anpassas för att minska hälsorisker
under värmeböljor.
• Risker för befintlig bebyggelse ska beaktas genom uppströmsåtgärder
exempelvis genom att anlägga dammar och peka ut
översvämningsytor. Dessa ytor redovisas i kommunens kommande
vattenplan och dagvattenplan.
• Identifiera behov av översvämningsskydd i områden med befintlig
bebyggelse som riskeras att översvämmas på grund av stigande
havsnivå.
Klimatrelaterade risker i byggd miljö och i föreslagna utredningsområden
För de utpekade utredningsområdena har en översiktlig analys gjorts som
beskriver potentiella klimatrelaterade risker som exempelvis ras, skred och
översvämning vid skyfall genom en tabell. Det behöver utföras djupare
bedömningar för respektive område. Om det föreligger risk för både skyfall
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och ras och skred utgör detta en extra risk då skyfall kan utlösa ras och skred.
Åtgärder som kan genomföras är exempelvis dagvattendammar,
multifunktionella ytor och skyfallsytor. Det är också möjligt att konstruera
delar av byggnader så att de inte tar skada vid översvämning.

Bild ovan: Kartan visar utredningsområden för framtida skyfallshantering.
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6.2.5.7. Farligt gods
Det är Länsstyrelsen som beslutar om rekommenderade vägar för transport av
farligt gods. Det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods är
uppdelat på primär och sekundär transportled. Det primära vägnätet används
för genomfartstrafik och det sekundära vägnätet är främst avsett för lokala
transporter från det primära vägnätet och leverantör eller mottagare av farlig
verksamhet.
I Danderyd finns vissa miljö- och hälsostörande verksamheter, farligt gods
som framförallt transporteras på E18 samt Roslagsbanans trafik. Dessa medför
risker för olyckor och skador på människor, egendom och miljö. Det kan
exempelvis handla om utsläpp av bränsle, föroreningar eller gifter vid
trafikolyckor.
Eftersom Danderyd har en lång kuststräcka och angränsar till stora nationella
farleder finns risker för oljeutsläpp. Kommunen har ingen skyldighet att
upprätta ett handlingsprogram för sanering efter ett oljepåslag, dvs en
oljeskyddsplan, men en god beredskap med i förväg fastställda rutiner för
organisation, ansvar, åtgärder för både räddningsinsats och saneringsfas ökar
möjligheten för en lyckad och effektiv insats.
Riktlinjer för planeringen:
• I detaljplaner inom 150 meter från väg och järnväg där det
transporteras farligt gods ska en riskbedömning göras. Hur riskerna
beaktas beror på riskbilden i det aktuella planförslaget och blir
därmed en platsspecifik bedömning och lämplighetsprövning.
• För nya detaljplaner inom 100 meter från drivmedelsstation ska en
riskbedömning göras för att bedöma eventuella olägenheter för
människor och miljön.

Bild ovan: Roslagsbanan vid järnvägshallarna med Mörbylund i bakgrunden.
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Bild ovan: Kartan visar primär och sekundär transportled för farligt gods samt
potentiella hälsorisker som behöver studeras djupare i efterföljande planering.
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6.2.5.8. Förorenade områden
Miljögifter från förorenade områden kan sprida sig. Att minska och förebygga
den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med
efterbehandling av förorenade områden. Miljö- och hälsofarliga ämnen kan
spridas från förorenade områden om flöden ökar och vattennivåer höjs.
Analyser behöver genomföras för att se om de identifierade områdena med
misstänkta markföroreningar kan läcka miljöfarliga ämnen som konsekvens av
klimatförändringar.
Riktlinjer för planeringen:
• I områden som identifierats eller misstänks ha förorenad mark behöver
analyser genomföras för att se om marken kan läcka miljöfarliga
ämnen.
• I områden som är konstaterat förorenade, säkerställ markens
lämplighet i detaljplaneskedet utifrån ett hälsoriskperspektiv.
6.2.5.9. Räddningstjänst och beredskap
Räddningstjänstens insatstider vid brand och olyckor i Danderyd uppnår god
status till de flesta delarna av kommunen utom för öarna i kommunen. Det är
viktigt att framkomligheten är god, samt att framkomligheten vid Danderyds
sjukhus alltid säkerställs.
Riktlinjer för planeringen:
•
•
•

Säkerställ att nya planerade områden har god framkomlighet för
räddningstjänsten.
En permanent bro till Tranholmen förbättrar räddningstjänstens
framkomlighet till ön.
Vid högre bostadsbebyggelse bör räddningstjänstens framkomlighet
särskilt beaktas.

6.2.5.10. Trygghet och brottsförebyggande åtgärder
Många faktorer påverkar människors trygghet och risken för att bli utsatt för
ett brott. Utformningen av den byggda miljön är en av dessa.
Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder måste alltid noga
avvägas gentemot andra intressen i planeringen, som t.ex. möjlighet till
folkliv, att motverka buller eller tillgänglighet till allmän plats. En bred
samverkan med olika aktörer som jobbar brottsförebyggande behövs i alla
skeden i planeringen. Säkerhetsarbetet i Danderyd syftar till att medborgare,
medarbetare och de som visats i kommunen ska känna sig trygga och säkra.
Riktlinjer för planeringen:
•

Vid framtagande av detaljplaner i Danderyd ska kommunens
brottsförebyggande råd ”Trygg i Danderyd” samrådas.
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Den fysiska miljön ska utformas så att Danderyds invånare känner sig
trygga oavsett tid på dygnet i hela kommunen.

Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om Miljö,
hälsa och risk. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

6.2.6 Kulturmiljö
I Danderyds kommun finns ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer som
berättar om samhällets utveckling och tidigare generationers livsvillkor och
ideal. Kulturmiljöerna utgör en viktig del av vår identitet och vårt
gemensamma kulturarv som vi alla har ansvar att ta tillvara. Ett bevarande av
den kulturhistoriska miljön i Danderyd utesluter inte förändringar.
Utgångspunkten ska vara att hantera värdefulla miljöer varsamt, samtidigt
som den moderna arkitekturen ska ges möjligheter att sätta spår i
kommunens utveckling.
Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun utarbetades 1991 och har sin
grund i bebyggelseinventeringar och kulturhistorisk värdering av byggnader
som gjordes under 1970-talet.
I Kulturmiljöhandboken redovisas ett antal områden inom kommunen som
pekats ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla, så kallade
bevarandeområden. Vissa enskilda byggnader utanför de avgränsade
miljöerna finns också utpekade som värdefulla. Kulturmiljöhandboken för
Danderyds kommun är vägledande vad gäller utveckling och bevarande av
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kulturmiljöer och innehåller generella riktlinjer gällande underhåll, om- och
tillbyggnader, tomter och nytillkommande bebyggelse. Kulturmiljöhandboken
finns tillgänglig på kommunens webbplats eller här.
Kulturmiljöhandboken används som ett vägledande kunskapsunderlag om
kommunernas kulturmiljöer, men är idag i stort behov av uppdatering och
komplettering, vilket konstaterades redan i översiktsplanen från 2006. Ett nytt
kulturmiljöprogram för Danderyds kommun ska tas fram. Behovet att
inventera och beskriva kulturvärdena i modernismens bebyggelse lyftes
särskilt fram. För att utveckla och bevara traditionen med individuella
byggnader i den kulturhistoriska miljön föreslogs även ett tillägg som lyfter
fram årsringarna i kommunen och beskriver de olika stilperioderna med
arkitektoniska uttryck och tidstypiska detaljer. Avsikten är att ta fram en sådan
arkitekturhistorisk stilguide inom ramen för nytt kulturmiljöprogram.
Det nya kulturmiljöprogrammet ska omfatta hela kommunen och identifiera
särskilt värdefulla kulturmiljöer i kommunen och beskriva hur
kulturmiljövärden kommer till uttryck i landskap, fornlämningar, stadsbild,
bebyggelsemiljöer och enskilda byggnader. Kulturmiljöprogrammet ska även
innehålla riktlinjer och framtida förhållningssätt för hur kulturmiljöerna kan
utvecklas och bevaras.
Riktlinjerna som tas upp under kulturmiljö utgår framförallt från
översiktsplanens mål om att bygga och bevara för idag och imorgon.
Riktlinjerna knyter an till agenda 2030 mål nr 3 och 11 och till miljömålet god
bebyggd miljö.

Bild ovan: Hur riktlinjer för kulturmiljö förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen och
miljömålen.
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Riktlinjer för planeringen:
•

•

•
•

•

•

De historiska och kulturella värden som skapar Danderyds identitet
och karaktär ska bevaras och utvecklas. Estetiska och arkitektoniska
värden ska ha hög prioritet vid planering och bygglovhandläggning av
ny- och ombyggnad.
Kulturmiljöhandbokens riktlinjer ska vara vägledande vid åtgärder
inom riksintresseområde samt särskilt utpekade områden och
byggnader.
Större kulturhistoriskt värdefulla öppna landskapsrum bör hållas fria
från bebyggelse så långt det är möjligt.
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada kulturvärdena. Om kulturvärdena hotas bör nya
detaljplaner med bestämmelser till skydd för kulturvärdena utarbetas.
För fornlämningar är dess placering i landskapet viktigt att utgå från
och vid vissa fall kan större landskapsavsnitt behöva skyddas från
exploatering i närheten av fornlämningen.
När arbeten som berör fornlämningar genomförs ska samråd ske med
Länsstyrelsen enligt tillståndspliktig verksamhet i kulturmiljölagen
(1988:950).

6.2.6.1 Riksintresse kulturmiljövården
Inom de två områden av riksintresse för kulturmiljövården i kommunen,
Djursholms och Stocksunds villastäder ställs särskilt höga krav på anpassning
och hänsynstagande till kulturhistoriska värden. Riksintresseområdena utgörs
av samlade helhetsmiljöer där de värden som ligger till grund för riksintresset
särskilt ska beaktas. Landskapets läsbarhet, det vill säga möjligheterna att
förstå och uppleva ett områdes riksintressanta kulturhistoriska sammanhang är
centralt. Inom dessa områden ska stor hänsyn tas till såväl helhetsmiljön som
de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden. Riksintresset kan påverkas
av flera faktorer. Eventuell påverkan bedöms i samband med planerad
förändring i och i anslutning till ett område av riksintresse för
kulturmiljövården. Krav på anpassning och varsamhet bedöms i
bygglovsskedet.
Riktlinjer för planeringen:
•
•

Förändringar inom riksintresseområde för kulturmiljöer ska utgå från
länsstyrelsens fördjupade kunskapsunderlag.
Inom riksintresseområden för kulturmiljöer ska inga övergripande
förändringar i planmönstret göras då detta kan påverka upplevelsen
av områdets helhet.
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Avstyckningar och ändringar av kvartersbilden inom
riksintresseområden för kulturmiljöer ska undvikas då det kan påverka
riksintressets värden.

6.2.6.2 Bebyggelse inom bevarandeområden
Andra kulturhistoriskt viktiga bevarandeområden inom kommunen hanteras i
kulturmiljöhandboken. Här motiveras varför de bör bevaras och vad som
särskilt behöver tas hänsyn till inom det aktuella området.
Riktlinjer för planeringen:
•

•

Förändringar inom övriga viktiga bevarandeområden ska utgå från de
områdesspecifika och allmänna rekommendationer som presenteras i
Kulturmiljöhandbok för Danderyds kommun.
Inom de bevarandeområden som utpekas i kulturmiljöhandboken
ställs särskilt höga krav på varsamhet och förvanskningsförbud vid
ändring, exempelvis vid tillbyggnad eller ändring av material vid
renovering, för att undvika att dessa områden förvanskas.
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Bild ovan: Kartan visar riksintressen för kulturmiljövården, bevarandeområden,
byggnadsminnen samt fornlämningar.
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Bild ovan: Potentiella risker och störningar för respektive utredningsområde om
Kulturmiljö. Områden med X behöver utredas i efterföljande planering.

Bild ovan: Stockby gård i Stocksund - Fotograf Maria Djurskog.
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GRANSKNINGSHANDLING 2021-11-29

Utsikt över Danderyd och Stocksund från Cedergrenska tornet - Fotograf Maria Djurskog

821

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

178 (188)

Innehållsförteckning
7. Genomförande och konsekvenser av planeringen ................................... 179
7.1. En kontinuerlig översiktsplanering................................................... 181
7.2. Hur kommunen ska arbeta med översiktsplanen ............................. 181
7.2.1. Sociala dimensionen ...................................................................181
7.2.2. Ekonomiska dimensionen ...........................................................181
7.2.3. Ekologiska dimensionen .............................................................181
7.3. Konsekvenser av planeringen - Hållbarhetsbedömning................... 182
7.3.1. Miljökonsekvenser ......................................................................185
7.3.2. Sociala konsekvenser ..................................................................186
7.3.3. Ekonomiska konsekvenser ..........................................................188

822

Diarienr: KS 2019/0261
2021-11-29
GRANSKNINGSSHANDLING

179 (188)

7. Genomförande och konsekvenser av
planeringen
Genomförandet av översiktsplanen bygger på en kontinuerlig
översiktsplanering som samordnar kommunens strategiska viljeinriktning och
är kopplad till kommunens budget och verksamhetsplanering. Kommunens
verktyg för att genomföra översiktsplanen är exempelvis genom efterföljande
processer som detaljplaner, bygglov, förvaltning och tillsyn.
I översiktsplanen föreslås utvecklingsinriktningar och utredningsområden.
Utvecklingsinriktningarna kan likställas med scenarier som påverkar
möjligheterna, utformningen och omfattningen av utredningsområdena.
Utvecklingsinriktningarna beror i vissa fall på andra aktörer än kommunen och
dessa inverkar på exempelvis den framtida bostadsförsörjningen i kommunen
genom att Trafikverket ansvarar för E18 och en eventuell tunnelförläggning av
den samt Region Stockholm för en eventuell förlängning av tunnelbanan mot
Täby. Genomförs inte utvecklingsinriktningarna kan detta ses som ett
nollalternativ för översiktsplanen då den framtida utvecklingen främst kommer
bestå av pågående detaljplaner.
Vidare utgör markägarförhållandet i kommunen en förutsättning för
genomförandet. Kommunen har planmonopol men på privatägd mark är det
markägaren som tillsammans med kommunen avgör när ett genomförande
kan ske.

Bild ovan: Stora Skraggen i månsken - Fotograf Jane Orgna - Vinnare av fototävling
för översiktsplanen 2020.
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7.1. En kontinuerlig översiktsplanering
Översiktsplanen bör uppdateras varje mandatperiod för att fortsättningsvis
vara aktuell och förhålla sig till globala, nationella och regionala mål samt
kommunens vision, strategier och övriga kommunala styrdokument då dessa
kan förändras över tid. Vid behov är det möjligt att komplettera
översiktsplanen genom fördjupningar av olika geografiska områden, eller
tematiska tillägg för olika sektorsfrågor. Genom plan- och bygglagens krav på
att kommunfullmäktige ska ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod
kommer översiktsplaneringen bli aktiv och kontinuerlig.

7.2. Hur kommunen ska arbeta med översiktsplanen
I genomförandet av översiktsplanen ska kommunen beakta de olika
dimensionerna av hållbar utveckling som den sociala, ekonomiska och
ekologiska dimensionen. Genom att samordna dessa dimensioner skapas en
helhet för den bebyggda miljön kopplat till det rumsliga perspektivet. För att
översiktsplanens genomförande ska vara hållbart är utmaningen att hitta en
balans mellan dessa dimensioner.

7.2.1. Sociala dimensionen
Den sociala dimensionen innebär att alla människor ska ha lika villkor och
erbjudas en livsmiljö för att tillgodogöra sig kunskap, utvecklas, ha en god
hälsa och tillgång till service. Alla individer ska få sina rättigheter
respekterade och ha möjlighet till goda livsvillkor genom demokratiska och
transparanta processer för att kunna påverka och bestämma. Genom att
arbeta med exempelvis demokrati, medborgarinflytande, trygghet,
tillgänglighet, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter kan den
sociala dimensionen beaktas.

7.2.2. Ekonomiska dimensionen
Den ekonomiska dimensionen innebär att skapa stabila och sunda
ekonomiska förhållanden. Ekonomi är en förutsättning för välfärd och behövs
för att exempelvis säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet.
Ekonomisk tillväxt ska inte ske genom exempelvis en ökad miljöbelastning
utan planeringen bör anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål för
att ta vara på mänskliga och materiella resurser.

7.2.3. Ekologiska dimensionen
Den ekologiska dimensionen ligger till grund för mänskligt liv och innebär att
långsiktigt behålla och skydda ekosystemens funktioner samt att livsmiljön ska
utvecklas utan att miljö och klimat tar skada. Det handlar exempelvis om att
vårda naturresurser som den biologiska mångfalden och skapa goda
förutsättningar för bland annat energi, rent vatten och rekreation.
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Genom att beakta dimensionerna för hållbarhet tas hänsyn till den enskilde
människans frihet för att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda
sociala levnadsförhållanden med en god och långsiktig hållbar livsmiljö för
människor i dagens samhälle och för kommande generationer.

Bild ovan: Kevinge strandpromenad - Fotograf Caroline Yilmaz - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.

7.3. Konsekvenser av planeringen Hållbarhetsbedömning
Nedan beskrivs hållbarhetsbedömningens samlade bedömning av
planförslaget. Hela hållbarhetsbedömningen med
miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa på kommunens webbplats eller här.
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras.
Syftet med en sådan bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att
en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med,
och integrerat i, planprocessen. Danderyds kommun har valt att utvidga
bedömningen till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser.
Detta avsnitt sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Danderyds kommuns
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nya översiktsplan så här långt, inför granskning. Texten utgör en icke-teknisk
sammanfattning av arbetet.
I planförslaget definieras fyra målområden, med tillhörande målbilder och
övergripande mål för hela kommunens framtida rumsliga utveckling och
fysiska planering. Dessa ligger till grund för planens förslag på hur mark- och
vattenområden ska utvecklas.
Planförslaget är i första hand inriktat på utveckling av ny eller ändrad
bebyggelse inom 14 områden för vilka fördjupade utredningar ska klargöra
behov och möjligheter till nybyggnation. I övrigt ska utvecklingen i redan
byggda områden bidra till ett varierat utbud, samtidigt som kulturhistoriska,
arkitektoniska, miljömässiga och friluftsrelaterade intressen bevaras och/eller
utvecklas. Kommunen har inget uttalat mål för vilken befolkningsutveckling
som planen ska möjliggöra.
Den exakta omfattningen av den föreslagna tillkommande bebyggelsen är
inte beskriven. Sammantaget medger planen en relativt försiktig utveckling av
kommunens markanvändning. Omfattningen av negativa miljökonsekvenser
till följd av ändrad markanvändning bedöms generellt sett som liten.
Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska enligt plan- och bygglagen
(PBL) vara lämplig utifrån beskaffenhet, läge och behov. Frågor kopplat till
hälsa, säkerhet och risk ska vara centrala vid en sådan prövning. I
planförslaget föreslås ny bebyggelse möjliggöras i flera utredningsområden
med jämförelsevis dåliga förutsättningar vad gäller exempelvis buller,
luftkvalitet, markföroreningar och klimatrelaterade risker. Det är angeläget att
dessa förutsättningar klarläggs i mer detalj och att det finns en öppenhet för
att undanta områden från vidare utredning om de inte visar sig klara PBL:s
lämplighetskrav.
Kommunens demografi är en förutsättning som utgör grund för kommunens
planarbete. Kommunen gör bedömningen att det finns en risk att
befolkningens sammansättning över tid kommer att påverka
försörjningskvoten negativt och att ett överskott på till exempel skolor
kommer att uppstå. Följer utvecklingen i kommunen den nya
befolkningsprognosen från 2021 bedöms försörjningskvoten påverkas
positivt, det är dock avhängigt att ny byggnation sker så som
befolkningsprognosen bedömer fram till år 2035. Kommunalekonomin kan
dessutom påverkas påtagligt. Planförslaget hanterar inte denna fråga
strategiskt – varken markanvändning eller planeringsriktlinjer är kopplade till
och utformade för att möta framtidens demografi. Översiktsplanen skulle
bättre kunna bidra till kommunens samlade utveckling med en tydligare
koppling mellan demografi, hushållens sammansättning, och planering för
bostadsutbud för olika typer av behov i olika kommundelar.
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Bild ovan: Samlad bedömning av planförslaget. Från hållbarhetsbedömningen.
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7.3.1. Miljökonsekvenser
Danderyds ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara
och att variationsrika livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden.
Dagvattenhantering och påverkan på ytvatten lyfts fram som de stora
utmaningarna kopplat till kommunens vatten. Utifrån den begränsade
exploatering som planen medger, kombinerat med de åtgärder för rening
och fördröjning av dagvatten som beskrivs bedöms planförslaget
sammantaget innebära positiva konsekvenser för kommunens ytvatten och
möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna. Planförslagets hantering av
grundvatten är inte lika omfattande och medför en risk för att viktiga frågor
som rör kommunens grundvatten missas.
Danderyd har flera områden med höga naturvärden. Ett av de övergripande
målen i planen är att kommunen ska ha en grön och hälsosam livsmiljö för
alla. Nybyggande ska koncentreras till kollektivtrafiknära lägen och anpassas
till Danderyds gröna stadslandskap. Ekologiskt känsliga områden ska värnas
och den biologiska mångfalden stärkas. Planförslaget pekar ut kustlinjen, de
större sammanhängande skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer
men även naturen i villa- och trädgårdsstaden med ett särskilt värde som ska
värnas. De övergripande målen samt de åtgärder som presenteras i
planförslaget är ambitiösa. Viljeriktningen är att stärka naturvärden och
ekologiska samband. Under respektive utredningsområde beskrivs hänsyn för
efterföljande planering vilket bedöms vara positivt. Konkreta riktlinjer eller
krav knutna till de föreslagna utredningsområdena saknas dock. Planförslaget
medger sammantaget att en mycket liten del naturmark tas i anspråk, och
varken grönstruktur eller biologiska mångfald bedöms påverkas i någon
betydande utsträckning.
Planförslaget har en hög ambitionsnivå för att tillvarata och bevara
kulturhistoriska värden. Historiska och kulturella värden som skapar identitet
och karaktär ska bevaras och utvecklas. Planförslagets riktlinjer vägleder
fortsatt planering och pekar ut att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska
bevaras. Ny bebyggelse ska vid förtätning ta hänsyn till den befintliga
byggda miljön och stor restriktivitet ska gälla vid förtätning och avstyckning
inom villaområden. Planförslaget innebär att en stor del av kommunens
kulturhistoriska värden bevaras och det bedöms ge tillräcklig vägledning för
att i efterföljande planering skydda och utveckla dessa värden.
Planförslagets konsekvenser i termer av klimatpåverkan är svårbedömda.
Bilens framkomlighet beskrivs som en fortsatt prioriterad fråga. Samtidigt
presenteras flera inriktningar för att uppmuntra eller på annat sätt påverka
invånarna mot mindre klimatpåverkande beslut i vardagen, framförallt kopplat
till hållbara transporter. Åtgärder för att nå målet är bland annat att minska
transporternas negativa klimatpåverkan samt att vid nybyggnation prioritera
kollektivtrafiknära lägen med tillgång till goda gång- och cykelförhållanden.
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Bild ovan: Bedömning av planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen. Från
hållbarhetsbedömningen.

7.3.2. Sociala konsekvenser
Buller och dålig luftkvalitet är allvarliga problem i många tätbebyggda miljöer
med mycket trafik. En övergripande inriktning i planförslaget är att luften i
Danderyd ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och
utomhusmiljö samt park- och rekreationsområden ska prioriteras vid
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bullerreducerande åtgärder. Planförslagets inriktning med
bebyggelseutveckling längs E18-stråket bedöms dock öka risken att
människor utsätts för buller över riktvärden samt ohälsosamma
luftföroreningar. Utformningen av en tillkommande bebyggelse kan påverka
situationen på enskilda platser positivt. En tunnelförläggning av E18 skulle
förbättra luftkvalitet och bullernivåer avsevärt längs hela korridoren lokalt.
Trygghet och trivsel är viktiga för människors välbefinnande och för
kommunens attraktivitet. Planförslaget har inriktningar bl.a. för att utveckla
och bevara viktiga rekreationsstråk, säkerställa att det i varje kommundel finns
en stor lekplats som är attraktiv för många, samt att placering och utformning
av ny bebyggelse sker så att det inte hindrar det rörliga friluftslivet utan
istället bidrar till utvecklade rekreationsstråk. Det finns också riktlinjer för
trygghet i utemiljön, men enskilda platser som idag är otrygga identifieras
inte. Sammantaget bedöms planen bidra till att stötta en trygg och trivsam
utveckling.
Planförslaget har bedömts utifrån hur väl det möjliggör ett Hållbart vardagsliv
och levande samhällen. Relevant riktlinje i planförslaget är t.ex. att en
variation av bostadsutbudet i alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i sin närmiljö. Hur behov av olika typer av bostäder ser
ut i enskilda komundelar klargörs dock inte. Att placera huvuddelen av ny
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen som planförslaget lyfter bidrar till goda
förutsättningar för ett hållbart vardagsliv. Det gör även satsningar på att
stärka gång- och cykeltrafiken vilket gör det säkrare och attraktivare för fler att
gå eller cykla till arbete, skola och andra målpunkter. Möjligheterna att, inom
ramen för den fysiska planeringen, möta de demografiska utmaningarna tas
inte tillvara. Detta påverkar möjligheterna att i enskilda områden långsiktigt
bibehålla ett befolkningsunderlag som medger fortsatt hög tillgänglighet till
service, förskolor, skolor och andra offentliga tjänster.
All planering bör bidra till inkludering och social sammanhållning.
Bebyggelsen i kommunen utgörs dels av ett centralt stråk med huvudsakligen
högre bebyggelse med flerbostadshus, arbetsplatser och service, dels av en
varierad småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus
och lokala servicecentra. Planförslaget vill knyta samman kommunen med
bättre förbindelser mellan kommundelarna. I varje kommundel ska det finnas
goda möjligheter för olika slags idrotts- och motionsaktiviteter och finnas en
större välutrustad lekplats. Lokaliseringen av sådana målpunkter kan bidra till
att knyta samman olika bostadsområden genom att gemensamma
mötesplatser för boende inom olika kommundelar skapas. Skolor kan fungera
på samma sätt. Sammantaget bedöms planförslaget presentera ambitioner,
mål och planeringsinriktningar som kan bidra till en utveckling mot en mer
sammanhållen utveckling. En tydlighet i hur behoven ser ut i och mellan
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enskilda delområden och vilka insatser som rekommenderas skulle ge ökat
stöd i den fortsatta planeringen.
Planförslaget uppmärksammar ett antal risker som är förknippade med
områden föreslagna för vidare utredning. Det handlar om klimatrelaterade
risker som ras, skred och översvämning vid skyfall, men också förorenad mark
eller radon. Det är positivt att en riskkartläggning genomförts men det
framgår inte av planen hur resultaten omhändertagits, hur riskerna ska mildras
eller om kartläggningen på något vis påverkat valet av lokaliseringar. Det är
även positivt att kommunen särskilt pekar ut områden för skyfallshantering i
mark- och vattenanvändningskartan. I nuläget går det dock inte att bedöma
hur allvarliga riskerna sammantaget är. Det är därför angeläget med tydliga
och transparenta motiv till varför utredningsområden lokaliserats till platser
där det finns identifierade risker.

7.3.3. Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön har
planförslaget små konsekvenser. Ny bebyggelse planeras i första hand i
områden intill E18 eller i anslutning till annan bebyggelse. Genom att bygga
tätt i kollektivtrafiknära redan ianspråktagna områden bidrar planen till att
hushålla med marken i den fysiska planeringen. Ingen jordbruksmark
påverkas.
Planförslaget innehåller förhållandevis få konkreta förslag som direkt påverkar
den kommunala ekonomin. Ingen större utveckling av nya bostadsområden
pekas ut. Sådan utveckling kan annars vara förenad med stora kommunala
kostnader för iordningställande av allmän platsmark, förbättring av gator och
vägar samt komplettering av teknisk försörjning. Den demografiska
utvecklingen kan däremot på sikt påverka kommunens ekonomi avsevärt.
Planförslaget har relativt lite innehåll som direkt påverkar näringslivets
förutsättningar i kommunen. Exempel pekas inga områden ut för teknisk
verksamhet såsom ytor för snöröjning och ingen ny mark pekas heller ut
avsedd för industriell verksamhet eller handel. Inget av de övergripande
målen är inriktat på näringslivets behov, men inriktningen på tillgänglighet,
attraktiva stadsmiljöer och goda kommunikationer gynnar nuvarande
verksamheter i kommunen och kan bidra till att attrahera nya. Läget i
regionen och tillgången på kvalificerad arbetskraft borde ge goda
förutsättningar för näringslivet också framöver. Planen skulle kunna lyfta fram
de speciella lägesegenskaper som framför allt knutpunkt Danderyd och
Danderyds sjukhus har, och sätta områdets möjliga utveckling i ett regionalt
perspektiv.
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SAMLAD BEDÖMNING AV
PLANFÖRSLAGET
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk
miljöbedömning genomföras. Syftet med en
sådan bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling
främjas. Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen.
Danderyds kommun har valt att utvidga
bedömningen till att också inkludera sociala
och ekonomiska konsekvenser. Detta avsnitt
sammanfattar konsekvensbeskrivningen för
Danderyds kommuns nya översiktsplan så
här långt, inför granskning. Texten utgör en
icke-teknisk sammanfattning av arbetet.

Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska enligt plan- och bygglagen (PBL)
vara lämplig utifrån beskaffenhet, läge och
behov. Frågor kopplat till hälsa, säkerhet
och risk ska vara centrala vid en sådan
prövning. I planförslaget föreslås ny bebyggelse möjliggöras i flera utredningsområden
med jämförelsevis dåliga förutsättningar
vad gäller exempelvis buller, luftkvalitet,
markföroreningar och klimatrelaterade risker. Det är angeläget att dessa förutsättningar klarläggs i mer detalj och att det finns
en öppenhet för att undanta områden från
vidare utredning om de inte visar sig klara
PBL:s lämplighetskrav.

I planförslaget definieras fyra målområden,
med tillhörande målbilder och övergripande
mål för hela kommunens framtida rumsliga utveckling och fysiska planering. Dessa
ligger till grund för planens förslag på hur
mark- och vattenområden ska utvecklas.
Planförslaget är i första hand inriktat på utveckling av ny eller ändrad bebyggelse inom
14 områden för vilka fördjupade utredningar ska klargöra behov och möjligheter till
nybyggnation. I övrigt ska utvecklingen i
redan byggda områden bidra till ett varierat
utbud, samtidigt som kulturhistoriska, arkitektoniska, miljömässiga och friluftsrelaterade intressen bevaras och/eller utvecklas.
Kommunen har inget uttalat mål för vilken
befolkningsutveckling som planen ska
möjliggöra.

Kommunens demografi är en förutsättning
som utgör grund för kommunens planarbete. Kommunen gör bedömningen att
det finns en risk att befolkningens sammansättning över tid kommer att påverka
försörjningskvoten negativt och att ett
överskott på till exempel skolor kommer att
uppstå. Följer utvecklingen i kommunen
den nya befolkningsprognosen från 2021
bedöms försörjningskvoten påverkas positivt, det är dock avhängigt att ny byggnation
sker så som befolkningsprognosen bedömer
fram till år 2035. Kommunalekonomin kan
dessutom påverkas påtagligt. Planförslaget hanterar inte denna fråga strategiskt
– varken markanvändning eller planeringsriktlinjer är kopplade till och utformade för att möta framtidens demografi.
Översiktsplanen skulle bättre kunna bidra
till kommunens samlade utveckling med
en tydligare koppling mellan demografi,
hushållens sammansättning, och planering
för bostadsutbud för olika typer av behov i
olika kommundelar.

Den exakta omfattningen av den föreslagna tillkommande bebyggelsen är inte
beskriven. Sammantaget medger planen en
relativt försiktig utveckling av kommunens
markanvändning. Omfattningen av negativa miljökonsekvenser till följd av ändrad
markanvändning bedöms generellt sett som
liten.
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Planförslaget har en hög ambitionsnivå för
att tillvarata och bevara kulturhistoriska
värden. Historiska och kulturella värden som
skapar identitet och karaktär ska bevaras och
utvecklas. Planförslagets riktlinjer vägleder
fortsatt planering och pekar ut att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska bevaras. Ny
bebyggelse ska vid förtätning ta hänsyn till
den befintliga byggda miljön och stor restriktivitet ska gälla vid förtätning och avstyckning inom villaområden. Planförslaget
innebär att en stor del av kommunens kulturhistoriska värden bevaras och det bedöms
ge tillräcklig vägledning för att i efterföljande
planering skydda och utveckla dessa värden.

Miljökonsekvenser
Danderyds ambition är att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och
att variationsrika livsmiljöer ska ha goda
livsförhållanden. Dagvattenhantering och
påverkan på ytvatten lyfts fram som de stora
utmaningarna kopplat till kommunens
vatten. Utifrån den begränsade exploatering som planen medger, kombinerat med
de åtgärder för rening och fördröjning av
dagvatten som beskrivs bedöms planförslaget sammantaget innebära positiva
konsekvenser för kommunens ytvatten och
möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna. Planförslagets hantering av grundvatten
är inte lika omfattande och medför en risk
för att viktiga frågor som rör kommunens
grundvatten missas.

Planförslagets konsekvenser i termer av
klimatpåverkan är svårbedömda. Bilens
framkomlighet beskrivs som en fortsatt
prioriterad fråga. Samtidigt presenteras flera
inriktningar för att uppmuntra eller på annat
sätt påverka invånarna mot mindre klimatpåverkande beslut i vardagen, framförallt
kopplat till hållbara transporter. Åtgärder
för att nå målet är bland annat att minska
transporternas negativa klimatpåverkan samt
att vid nybyggnation prioritera kollektivtrafiknära lägen med tillgång till goda gång- och
cykelförhållanden.

Danderyd har flera områden med höga
naturvärden. Ett av de övergripande målen
i planen är att kommunen ska ha en grön
och hälsosam livsmiljö för alla. Nybyggande
ska koncentreras till kollektivtrafiknära
lägen och anpassas till Danderyds gröna
stadslandskap. Ekologiskt känsliga områden
ska värnas och den biologiska mångfalden
stärkas. Planförslaget pekar ut kustlinjen,
de större sammanhängande skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer men
även naturen i villa- och trädgårdsstaden
med ett särskilt värde som ska värnas. De
övergripande målen samt de åtgärder som
presenteras i planförslaget är ambitiösa. Viljeriktningen är att stärka naturvärden och
ekologiska samband. Under respektive utredningsområde beskrivs hänsyn för efterföljande planering vilket bedöms vara positivt.
Konkreta riktlinjer eller krav knutna till
de föreslagna utredningsområdena saknas
dock. Planförslaget medger sammantaget att
en mycket liten del naturmark tas i anspråk,
och varken grönstruktur eller biologiska
mångfald bedöms påverkas i någon betydande utsträckning.

Sociala konsekvenser
Buller och dålig luftkvalitet är allvarliga
problem i många tätbebyggda miljöer med
mycket trafik. En övergripande inriktning
i planförslaget är att luften i Danderyd ska
vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas. Boendemiljöer, förskolor och skolors inne- och
utomhusmiljö samt park- och rekreationsområden ska prioriteras vid bullerreducerande åtgärder. Planförslagets inriktning
med bebyggelseutveckling längs E18-stråket
bedöms dock öka risken att människor
utsätts för buller över riktvärden samt ohälsosamma luftföroreningar. Utformningen
av en tillkommande bebyggelse kan påverka
situationen på enskilda platser positivt. En

4

836

Hållbarhetsbedömning Danderyd kommun ÖP

tunnelförläggning av E18 skulle förbättra luf- Planförslaget har bedömts utifrån hur väl
tkvalitet och bullernivåer avsevärt längs hela det möjliggör ett Hållbart vardagsliv och
levande samhällen. Relevant riktlinje i
korridoren lokalt.
planförslaget är t.ex. att en variation av bostadsutbudet i alla kommundelar ska prioriteTrygghet och trivsel är viktiga för männisras för att underlätta kvarboende i sin närkors välbefinnande och för kommunens
miljö. Hur behov av olika typer av bostäder
attraktivitet. Planförslaget har inriktningar
ser ut i enskilda komundelar klargörs dock
bl.a. för att utveckla och bevara viktiga
inte. Att placera huvuddelen av ny bebyggelse
rekreationsstråk, säkerställa att det i varje
i kollektivtrafiknära lägen som planförslaget
kommundel finns en stor lekplats som är
lyfter bidrar till goda förutsättningar för ett
attraktiv för många, samt att placering och
hållbart vardagsliv. Det gör även satsningar
utformning av ny bebyggelse sker så att det
inte hindrar det rörliga friluftslivet utan istäl- på att stärka gång- och cykeltrafiken vilket
let bidrar till utvecklade rekreationsstråk. Det gör det säkrare och attraktivare för fler att gå
finns också riktlinjer för trygghet i utemiljön, eller cykla till arbete, skola och andra målpunkter. Möjligheterna att, inom ramen för
men enskilda platser som idag är otrygga
den fysiska planeringen, möta de demoidentifieras inte. Sammantaget bedöms plagrafiska utmaningarna tas inte tillvara. Detta
nen bidra till att stötta en trygg och trivsam
påverkar möjligheterna att i enskilda områutveckling.
den långsiktigt bibehålla ett befolkningsunderlag som medger fortsatt hög tillgänglighet till service, förskolor, skolor och andra
offentliga tjänster.
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Ekonomiska konsekvenser
I termer av hushållning med mark, vatten
och den fysiska miljön har planförslaget små
konsekvenser. Ny bebyggelse planeras i första
hand i områden intill E18 eller i anslutning
till annan bebyggelse. Genom att bygga tätt
i kollektivtrafiknära redan ianspråktagna
områden bidrar planen till att hushålla med
marken i den fysiska planeringen. Ingen
jordbruksmark påverkas.

All planering bör bidra till inkludering
och social sammanhållning. Bebyggelsen i
kommunen utgörs dels av ett centralt stråk
med huvudsakligen högre bebyggelse med
flerbostadshus, arbetsplatser och service,
dels av en varierad småhusbebyggelse av
trädgårdskaraktär med inslag av flerfamiljshus och lokala servicecentra. Planförslaget
vill knyta samman kommunen med bättre
förbindelser mellan kommundelarna. I varje
kommundel ska det finnas goda möjligheter
för olika slags idrotts- och motionsaktiviteter och finnas en större välutrustad lekplats.
Lokaliseringen av sådana målpunkter kan
bidra till att knyta samman olika bostadsområden genom att gemensamma mötesplatser för boende inom olika kommundelar
skapas. Skolor kan fungera på samma sätt.
Sammantaget bedöms planförslaget presentera ambitioner, mål och planeringsinriktningar som kan bidra till en utveckling mot en
mer sammanhållen utveckling. En tydlighet
i hur behoven ser ut i och mellan enskilda
delområden och vilka insatser som rekommenderas skulle ge ökat stöd i den fortsatta
planeringen.

Planförslaget innehåller förhållandevis få
konkreta förslag som direkt påverkar den
kommunala ekonomin. Ingen större utveckling av nya bostadsområden pekas ut.
Sådan utveckling kan annars vara förenad
med stora kommunala kostnader för iordningställande av allmän platsmark, förbättring av gator och vägar samt komplettering
av teknisk försörjning. Den demografiska
utvecklingen kan däremot på sikt påverka
kommunens ekonomi avsevärt.
Planförslaget har relativt lite innehåll som
direkt påverkar näringslivets förutsättningar
i kommunen. Exempel pekas inga områden
ut för teknisk verksamhet såsom ytor för
snörjning och ingen ny mark pekas heller ut
avsedd för industriell verksamhet eller handel. Inget av de övergripande målen är inriktat på näringslivets behov, men inriktningen
på tillgänglighet, attraktiva stadsmiljöer och
goda kommunikationer gynnar nuvarande
verksamheter i kommunen och kan bidra till
att attrahera nya. Läget i regionen och tillgången på kvalificerad arbetskraft borde ge
goda förutsättningar för näringslivet också
framöver. Planen skulle kunna lyfta fram de
speciella lägesegenskaper som framför allt
knutpunkt Danderyd och Danderyds sjukhus
har, och sätta områdets möjliga utveckling i
ett regionalt perspektiv.

Planförslaget uppmärksammar ett antal
risker som är förknippade med områden
föreslagna för vidare utredning. Det handlar om klimatrelaterade risker som ras,
skred och översvämning vid skyfall, men
också förorenad mark eller radon. Det är
positivt att en riskkartläggning genomförts
men det framgår inte av planen hur resultaten omhändertagits, hur riskerna ska
mildras eller om kartläggningen på något vis
påverkat valet av lokaliseringar. Det är även
positivt att kommunen särkskilt pekar ut
områden för skyfallshantering i mark- och
vattenanvändningskartan. I nuläget går det
dock inte att bedöma hur allvarliga riskerna
sammantaget är. Det är därför angeläget med
tydliga och transparenta motiv till varför
utredningsområden lokaliserats till platser
där det finns identifierade risker.
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Foto: Ymervägen i Djursholm - Fotograf Kristina Fischer
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1 INLEDNING

En översiktsplan beskriver en kommuns
avsikter i fråga om mark- och
vattenanvändning, bebyggelseutveckling,
riksintressen och allmänna intressen i
övrigt. Alla kommuner ska ha en aktuell
översiktsplan. Danderyd kommuns
gällande översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige år 2006. Sedan
dess har kommunen utvecklats och
behovet av en ny översiktsplan vuxit
fram. Kommunfullmäktige gav år 2018
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en
ny översiktsplan (ÖP).

annan författning göra en strategisk
miljöbedömning om genomförandet av
planen, programmet eller ändringen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.
En översiktsplan anses alltid medföra sådan
påverkan. Miljöbedömningsarbetet ska
dokumenteras i en konsekvensbeskrivning.
I syfte att skapa ett bredare beslutsunderlag
har Danderyds kommun valt att genomföra
miljöbedömningen som en del av en
bredare hållbarhetsbedömning. I denna
konsekvensbeskrivning redovisas därför
planens konsekvenser i termer av hållbar
utveckling samlat, med de delar som
utgör miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalkens krav tydligt markerade.

I arbetet med att ta fram översiktsplanen
har kommunen deltagit i och fått stöd från
länsstyrelsen i Stockholm och Kungliga
tekniska högskolan (KTH) genom
EKLIPS-projektet (energi och klimat i
fysisk planering genom lokal och regional
samverkan). Syftet med projektet var att
lyfta energi- och klimatfrågorna i den
fysiska planeringen och öka kunskapen om
dessa.
Parallellt med översiktsplanen har arbete
pågått med framtagande av ett miljö- och
klimatprogram för Danderyds kommun
2021–2030. Programmet antogs av
kommunfullmäktige i december 2020. Det
ersätter tidigare miljöprogram och klimatoch energistrategi. Andra styrdokument
som har relevans för ÖP-arbetet och
är under framtagande är exempelvis
bostadsförsörjningsprogram, vattenplan
och dagvattenplan, trafikstrategi samt
klimatanpassningsplan.

Rapporten har följande delar: I kapitel
2 beskrivs kortfattat planförslagets
huvudsakliga innehåll. Kapitel 3 redovisar
förutsättningarna för planeringen i
kommunen, och det efterföljande kapitlet
presenteras gällande riksintressen och andra
områdesskydd som påverkar planeringen. I
kapitel 5 summeras den metod som använts
i arbetet med hållbarhetsbedömningen
och i kapitel 6 beskrivs den avgränsning
som gjorts. Planförslagets miljömässiga,
sociala och ekonomiska konsekvenser
redovisas i kapitlen 7-9. I vart och ett av
avsnitten i dessa kapitel ges konkreta förslag
på hur planförslaget kan utvecklas och
kompletteras inför nästa skede.
Alternativ och miljöns sannolika utveckling
om planen inte antas redovisas i kapitel
10. I kapitel 11 ges en samlad bild av
konsekvenserna, tillsammans med förslag
på fortsatt arbete i planeringen i stort.

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska
en kommun som upprättar en plan
eller ett program som krävs i lag eller
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Foto: Danderyds sjukhus - Fotograf Erik Somnäs 2020
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2 PLANFÖRSLAGET
kommunens långsiktiga utveckling med
ställningstaganden för hur dessa strukturer
bör utvecklas, även i ett mellankommunalt
och regionalt sammanhang. Rubrikerna
för utvecklingsinriktningarna är kopplade
till planförslagets övergripande mål och
beskrivs utifrån de övergripande strukturerna bebyggelse, natur och friluftsliv,
kommunikationer, kommunens offentliga
rum samt konsekvenser av utvekclingsinriktningarna. Utvecklingsinriktningen för
bebyggelse är att kommunen ska bidra till
det regionala behovet av nya bostäder och
arbetsplatser i norra Storstockholm. Större
delen av bebyggelseutvecklingen i Danderyd
föreslås även fortsättningsvis ske i närhet
till kollektivtrafik samt längs E18-stråket i
nord-sydlig riktning. Inriktningen för natur
och friluftsliv beskriver hur Danderyds
gröna karaktär och naturreservaten bevaras
och möjligheter till ett aktivt frilufts- och
fritidsliv utvecklas. Vidare beskriver utvecklingsinriktningen för kommunikationer
hur den lokala och regionala kollektivtrafiken byggs ut. Utvecklingsinriktningen
för kommunens offentliga rum beskriver
utvecklingen för kommunens utemiljöer
och mötesplatser. Under konsekvenser
för utvecklingsinriktningar beskrivs hur
utvecklingsinriktningarna bidrar till att
uppfylla översiktsplanens övergripande mål.
I detta avsnitt beskrivs även hur strategier
och kommunens rådighet kan komma att
påverka planens måluppfyllelse.

Danderyds nya översiktsplan utgår från
Agenda 2030 och de 17 globala mål som
FN:s medlemsländer har enats om. Vidare
utgår planen även från de 16 svenska miljömålen, generationsmålet, folkhälsomål,
friluftsmål, energi- och klimatsmål, mål för
gestaltad livsmiljö samt kultumiljömål samt
Barnkonventionen. Kommunens övergripande vision är att Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka
i. Danderyd ska möta invånarnas behov genom hela livet. I Danderyd ska den moderna trädgårdsstaden kombineras med hållbar
stadsmiljö och kommunens utveckling ska
kännetecknas av engagemang och delaktighet. I arbetet med att nå sin vision har
kommunen tagit fram fem strategier: hög
tillgänglighet, stor valfrihet, hög effektivitet,
hög attraktivitet och stark utveckling.
I förslaget till ny översiktsplan definieras
fyra målområden, med tillhörande målbilder och övergripande mål för hela kommunens framtida rumsliga utveckling och
fysiska planering. Målområdena ligger till
grund för planens förslag på hur mark- och
vattenområden ska utvecklas.
De är:
• Bygga och bevara för idag och imorgon
• Grön och hälsosam livsmiljö för alla
• Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser
• Hållbara resor och transporter
Målområdena redovisas i den långsiktiga
utvecklingsinriktningen för kommunen, i de
riktlinjer för planeringen som presenteras
samt i mark- och vattenanvändningskartan
och dess utredningsområden.

I planförslaget presenteras två alternativa
utvecklingsinriktningar för E18. Alternativ
”Ingen tunnel” är utgångspunkt för den
framtida planeringen medan alternativet
”Lång tunnel” är ett framtida scenario.
Kommunens framtida planering ska syfta
till att inte omöjliggöra en tunnelförlängning i framtiden.

Planförslagets utvecklingsinriktning redovisar kommunens långsiktiga intentioner och
prioriteringar för kommunens planering.
Utvecklingsinriktningen beskriver de viktigaste strategiska sambanden som påverkar

I översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta pekas 14 utredningsområden

12

844

Hållbarhetsbedömning Danderyd kommun ÖP

för bebyggelse och 6 utredningsområden
för framtida skyfallshantering ut. I kartan
visas områdena med symboliska ringar som
visar läge och ungefärlig utbredning, se
Figur 1. För respektive utredningsområde
redovisas kortfattat användning idag, förslag
på utveckling i framtiden samt förslag på
hänsyn för efterföljande planering. Utöver
utredningsområdena visas även förslag
på utredningsområden för skyfallshantering. För övriga områden föreslås befintlig
markanvändning fortsätta inom områden
markerade som mångfunktionell bebyggelse
eller sammanhängande bostadsbebyggelse.
Kategorin mångfunktionell bebyggelse
omfattar bebyggelse med stads- och tätortsmässig karaktär och avser huvudsakligen bostäder, kontor, handel, parker eller
annan verksamhet som är förenlig med
bostäder. Sammanhängande bostadsbebyggelse avser huvudsakligen bostäder men
med vissa kompletterande servicefunktioner
som skolor, lokal handel och service eller
fritidsanläggningar.

Samrådsredogörelsen finns att läsa på
kommunens webbplats. Efter samråd har
översiktsplanen reviderats och det har medfört att även hållbarhetsbedömningen har
uppdaterats.

Planförslaget saknar mål för hur många
bostäder eller arbetsplatser som den föreslagna markanvändningen ska ge plats för.
I slutet av 2019 genomfördes workshops
för översiktsplanen med förtroendevalda
och ledningsgrupp i kommunen. Under
sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog i form av en digital enkät. Enkäten
utgick från samma frågeställningar som
workshopen. Resultatet av dessa aktiviteter tillsammans med kommunens vision
och övriga utredningar utgör grunden för
planen. Mellan 3 maj och 13 juni 2021 var
förslaget till ny översiktsplan ute på samråd.
Under samrådet fick allmänheten, berörda
aktörer och myndigheter möjlighet att yttra
sig gällande den nya planen. Totalt inkom
742 svar genom en digital samrådsenkät, 45
svar från remissinstanser med flera, samt 41
svar från privatpersoner.
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Figur 1. Mark- och vattenanvändningskarta, Danderyds nya översiktsplan.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR
OCH NULÄGE
3.1 PLANER OCH GÄLLANDE
BESTÄMMELSER

Danderyds kommun är en kustkommun
som ligger mindre än 1 mil norr om
Stockholm. Kommunen omges av
vatten i alla väderstreck utom i norr där
kommunen gränsar till Sollentuna och
Täby. Kommunens maritima gräns är
mot Sollentuna i väster, Solna i sydväst,
Stockholm i syd samt Lidingö, Vaxholm,
Österåker och Täby i öster. Danderyds
kommun är en av landets till ytan minsta
kommuner med en areal på cirka 28
kvadratkilometer. I kommunen bor drygt 32
000 invånare . Kommunen är av historiska
skäl uppdelad i fyra kommundelar:
Enebyberg, Danderyd, Stocksund och
Djursholm.

3.1.1 RUFS 2050
Stockholms regionala utvecklingsplan,
RUFS 2050, pekas området runt
Danderyds sjukhus och Mörby centrum
ut som ett strategiskt stadsutvecklingsläge,
se Figur 2. Resten av kommunen
pekas ut som primärt eller sekundärt
bebyggelseläge. Med strategiskt
stadsutvecklingsläge avses områden
med hög kollektivtrafiktillgänglighet
med hög potential att utveckla täta och
sammanhängande stadsmiljöer. De
primära bebyggelselägena har enligt RUFS
2050 potential att utvecklas till täta och
sammanhängande miljöer med vissa urbana
kvaliteter. I sekundära bebyggelselägen
finns potential att komplettera och utveckla
området, men ny bebyggelse bör lokaliseras
till lägen med högre regional tillgänglighet.

Alla kommundelar har ett eget centrum.
I kommunens södra del ligger Danderyds
sjukhus, en stor arbetsplats, viktig regional
målpunkt och omstigningsstation mellan
buss, tunnelbana och Roslagsbanan. De
allmänna kommunikationerna inom
kommunen består av bussförbindelser samt
Roslagsbanan genom Stocksund, Djursholm
och Enebyberg. Tunnelbanas röda linje
går även till Mörby centrum, vilket är
Danderyds kommuncentrum.

I RUFS 2050 mark- och vattenanvändningskarta identifieras även tillgänglighetsbehov. Tillgänglighetsbehovet redovisas på

Figur 2. Mark- och vattenanvändningskarta från RUFS 2050 som visar
Danderyds kommun. Källa: RUFS 2050
1. Danderyds kommuns hemsida ”kommunfakta”
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ett övergripande sätt som behov som har
identifierats för att utveckla det regionala
transportsystemet i ett 2050-perspektiv. I
Danderyd är det sambandet i nordöst-sydvästlig riktning från Täby genom Danderyd
vidare mot Sollentuna som markerats som
ett stråk där tillgängligheten kan förbättras.
Det identifierade stråket löper genom området utpekat som grön värdekärna i grön kil.

Danderyds kommun, 2006. I översiktsplanen presenteras även en övergripande vision
att Danderyds kommun ska utvecklas så att
de olika kommundelarna sammanbinds.
Utvecklingen av attraktiv bebyggelse längs
E18 ges som exempel på hur barriäreffekterna och därmed störningarna från E18
kan minska. Visionen är även att Danderyds
identitet som bygger på trädgårdsstadens
värden med en bebyggelse integrerad
i naturmiljön ska bevaras. Invånarna i
Danderyd ska erbjudas ett varierat bostadsutbud i boendemiljöer med speciella
kvaliteter. I Danderyd ska även näringslivet
ges förutsättningar till fortsatt utveckling i
goda kommunikationslägen. Det ska ﬁnnas
konkurrenskraftig och varierad handel och
annan service i kommunen.

3.1.2 Översiktsplan 2006
I gällande översiktsplan från 2006 presenteras en övergripande inriktning för
utvecklingen i Danderyds kommun. I den
tillhörande mmark- och vattenanvändningskartan illustreras inriktningen för
framtidens markanvändning, se Figur 3
Markanvändningskarta tillhörande Danderyds kommuns översiktsplan 2006. Källa:

Figur 3 Mark- och vattenanvändningskarta tillhörande Danderyds kommuns
översiktsplan 2006. Källa: Danderyds kommun, 2006.
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Se vidare kap. 10 Alternativ där skillnader mellan planförslaget och gällande ÖP
beskrivs.

som tillämpas tillsammans med planen i
olika beslutssituationer. Dessa kan vara befintliga, planerade eller under framtagande.
Vilka dessa vägledande och styrande dokument är och i framtiden kan komma att vara
illustreras i Figur 4 och Figur 5 nedan.

3.1.3 Vägledande och styrande
dokument
Parallellt med översiktsplanen finns det flera
program, planer och strategier som på olika
sätt relaterar till planens syfte och mål, och

Figur 4. Vägledande och styrande dokument av relevans för översiktsplaneringen i kommunen idag.

Figur 5. Vägledande och styrande dokument av relevans för översiktsplaneringen i kommunen i framtiden.
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4 RIKSINTRESSEN OCH
NATURA 2000
I detta avsnitt beskrivs riksintressen
och andra skyddade områden inom
kommunen som bedöms vara relevanta för
hållbarhetsbedömningen.
Sedan år 2015 arbetar länsstyrelsen
med en översyn av riksintressen för
kulturmiljövården i länet.2. Inom
Danderyds kommun innebär det en
översyn av kommunens två riksintressen
för kulturmiljövården, se avsnitt 4.1
nedan. Översynen innebär att nya
kunskapsunderlag kommer att tas fram och
att värdetexter, urval och avgränsningar
ses över. Det är Riksantikvarieämbetet som
beslutar om dessa och syftet med uppdraget
är att minska den areella omfattningen för
landet som helhet. Danderyds kommun
har tagit del av förslag på revidering och de
två riksintresseområdena för kulturmiljö i
kommunen föreslås att öka i omfattning.
Sedan januari 2020 genomförs en
nationell översyn av kriterierna för markoch vattenområden av riksintresse för
bland annat naturvården, friluftslivet,
kulturmiljövården och anläggningar för
kommunikationer 3. Det är de centrala
myndigheterna Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten,
Tillväxtverket och Trafikverket som
genomför arbetet på uppdrag av regeringen.
Varje myndighet ska göra en översyn av
sina respektive anspråk på områden av
riksintressen och Boverket är samordnande
myndighet i uppdraget.

I analysen i föreliggande rapport används
de nu gällande gränserna för respektive
riksintresse.

4.1 Riksintresse
kulturmiljövård
I Danderyd finns två områden av
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap 6 § miljöbalken: Djursholm villastad
och Stocksund villastad, se Figur 6.
Djursholm villastad utgör landets första
som förort anlagda villastad, grundad på
privat initiativ, och utgör förebild för flera
liknande efterföljande samhällen.

Figur 6. Visar kommunens två riksintresseområden för kulturmiljövården. Källa:
Boverket, 2020.

2. Länsstyrelsen i Stockholm: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/kulturmiljo/riksintressen-for-kulturmiljovarden.
html
18
3. Regeringskansliet: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/antalet-riksintressen-ska-minska/
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4.3 Riksintresse för
friluftslivet

4.2 Riksintresse för
kommunikationer

I Danderyds kommun finns två riksintressen för kommunikationer utpekade av
Trafikverket. Dessa skyddas enligt 3 kap. 8
§ miljöbalken. E18 och Roslagsbanan löper
i nord-sydlig riktning genom kommunen
se Figur 7. E18 löper centralt genom
kommunen och passerar bland annat Mörby
centrum.

Inom Danderyds nordvästra del finns ett
litet område som ingår i utpekat riksintresse
för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken,
se Figur 8. Riksintresset Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by FAB 12 utgörs av ett
större område som sträcker sig över
kommunerna, Danderyd, Sollentuna, Täby,
Upplands-Väsby, Vallentuna. Det är endast
en liten del av riksintresseområdet som
ligger inom Danderyds kommun.

Roslagsbanan består av totalt tre linjer vilka
helt delar spårlinje i den södra delen av
kommunen och in mot Stockholm. Norr om
Djursholms Ösby delar sig Roslagsbanan
i två separata linjer norrut. Den västra
spårlinjen löper genom Enebyberg (linjerna
mot Kårsta och Österskär) och den östra
spårlinjen löper genom Djursholm (linjen
mot Näsbypark).

Figur 8. Område utpekat som riksintresse för friluftslivet markerat i
blått skrafferat, kommungränsen markeras i lila och den del som är
belägen i Danderyd inom svart cirkel. Källa: Naturvårdsverket, 2020.

Figur 7. Riksintressen för kommunikation,
E18 i brun, Roslagsbanan i orange. Källa:
Boverket, 2020.
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4.4 Naturreservat
och tillträdesskydd
I Danderyd finns två kommunala
naturreservat som skyddas enligt 7 kap.
4 § miljöbalken: Ekebysjön och Öarna i
Stora Värtan. Tre av öarna i Stora Värtan
omfattas även av tillträdesskydd, se Figur
9. Tillträdesförbudet är tidsbestämt och
infaller under en bestämd period varje år i
syfte att bevara fågelfaunan.
År 2014 beslutade kommunfullmäktige
även att stora delar av Rinkebyskogen
skulle vara skyddat genom naturreservat.
Innan naturreservatet Rinkebyskogen kan
verkställas krävs ytterligare ett beslut i
kommunfullmäktige. Kommunen arbetar
för närvarande med att ändra föreskrifterna
för naturreservatet så att det kan registreras
av länsstyrelsen. I Figur 8 nedan illustreras
kommunens naturreservat Ekebysjön och
Öarna i Stora Värtan samt Rinkebyskogen.
Sedan beslutet om att göra Rinkebyskogen
till naturreservat har kommunen förvärvat
mer av skogsområdet i Rinkebyskogen. I
nuläget utreder kommunen om tomten
Danderyd 2:22 också ska ingå i reservatet,
se figur 9. Utredning är för närvarande i ett
tidigt skede och inget beslut har ännu fattats
av kommunstyrelsen. Avsikten är dock
att området ska skötas enligt föreslagen
skötselplan för intilliggande naturreservat
även i det fall området inte skulle ingå i
reservatet i framtiden.

Figur 9. Ovan visas en karta på kommunens naturreservat, nedan
en karta över de delar av öarna i Stora Värtan som omfattas av
tillträdesförbud (markeras med röd linje). Källa: Naturvårdsverket,
2020.

Figur 10. Karta över nordöstra Danderyd med Rinkebyskogen, tomt
Danderyd 2:22 markerad i blått.
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4.5 Strandskydd
Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd
syftar till att hålla stränder fria från
bebyggelse för att trygga allmänhetens
tillgång till platser för bad och friluftsliv
samt skydda värdefull ﬂora och fauna.
Det generella strandskyddet är 100
meter på land och 100 meter ut i vattnet.
Strandskyddet kan utvidgas till 300 meter
för stränder som är särskilt värdefulla. I
Danderyd gäller strandskydd för mindre,
oplanerade områden vid Sätra äng, vid
Rösjön och för de små öarna i Värtan samt
inom detaljplan vid Cedergrenska parken
och Sätra ängar. Vid Rösjön och Sätra äng är
strandskyddet utvidgat till 300 meter. I vissa
andra detaljplanelagda eller stadsplanelagde
områden kan dock strandskyddet även
helt eller delvis gälla. I samband med att
nya detaljplaner upprättas återinträder
strandskyddet i de fall strandskyddet

Figur 11. Karta som visar områden med utvidgat strandskydd i rosa
och gällande strandskydd inom detaljplanelagt område i gult skrafferat.
Källa: Länsstyrelsen, 2020.
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4.6 Vattenförekomster
I Danderyd finns totalt fyra ytvattenförekomster och två grundvattenförekomster (med definition enligt
EU:s vattendirektiv). Ingen av
vattenförekomsterna ligger helt inom
kommunens gränser. I Danderyds
kommun omfattas samtliga kustvatten av
miljökvalitetsnormer för ytvatten men av
kommunens sjöar är det endast Rösjön som
omfattas. Ytvattenförekomster i Danderyd
är således sjön Rösjön samt kustvattnen

Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan.
Grundvattenförekomsterna är TäbyDanderyd som delvis berör kommunens
norra del och Stockholmsåsen som
angränsar kommunens del av Edsviken. Den
nuvarande statusen samt kvalitetskravet för
samtliga vattenförekomster i kommunen
presenteras nedan i Tabell 1.

Tabell 1 Statusklassning och kvalitetskrav för Danderyd vattenförekomster.
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4.7 Övrigt skyddat
vatten
I hela kommunen råder det förbud
mot markavvattning. Kommungränsen
i Edsviken angränsar till
vattenskyddsområdet Ulriksdal som
omfattar en stor del av Edsviken i Solna
kommun.

23
Foto på klipporna längs Nora strand - Fotograf Ida Haglund 2020
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5 METOD
Syftet med denna hållbarhetsbedömning är
att bidra till helhetssyn och kvalitetssäkring
i framtagandet av översiktsplanen.
Arbetet med hållbarhetsbedömningen
har samordnats och integrerats med
planarbetet så långt tidplanen tillåtit.
Hållbarhetsbedömningen utgör även
strategisk miljöbedömning enligt
miljöbalkens krav. Syftet med att genomföra
en sådan bedömning är enligt lagtexten i
6 kap ”att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas”.
Miljöbedömningen ska fungera som stöd
för, och ge underlag till, arbetet med att
hitta en lämplig utformning av planen.
Den ska främja ökad miljöhänsyn och
göra det möjligt att redan i planarbetet
väga miljö¬konsekvenser mot andra
samhällsintressen.
Samråd med länsstyrelsen angående
undersökning och avgränsning av
betydande miljöaspekter har genomförts
och redovisas i länsstyrelsens yttrande .

5.1 ARBETSSÄTT
Genom att integrera mål för hållbarhet i
den översiktliga fysiska planeringen ökar
förutsättningarna för ett framgångsrikt
arbete med hållbar utveckling. Hela arbetet
med hållbarhetsbedömningen görs med de
globala hållbarhetsmålen som fond. Utifrån
detta har sedan en struktur för hållbarhetsbedömningen tagits fram med preciserade
rubriker, se Figur 12 nedan.
De avsnitt av konsekvensbeskrivningen som
motiveras av krav i miljöbalken är markerade med ”MB” i respektive avsnittsrubrik.
På samma sätt som MKB-delarna av hållbarhetsbedömningen avgränsas och fokuseras i samråd med länsstyrelsen så har en
avsmalning och prioritering gjorts av vilka
sociala och ekonomiska perspektiv som ska
hanteras i hållbarhetsbedömningen, utifrån
planförslagets syfte och inriktning.

Figur 12. Generell modell för hållbarhetskonsekvensbedömning
4. Samrådsyttrande 2020-10-21. Beteckning 402-55611-2020.
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Beskrivningar och bedömningar har gjorts
av WSP:s konsultgrupp med särskild
kunskap om konsekvensbedömningar.
Arbetet har utförts med stöd av allmänt
tillgängligt material, från exempelvis
myndigheter och kommunen, samt
utredningar som tagits fram i arbetet
med planförslaget. Några fristående
beräkningar eller modellkörningar
har inte gjorts inom ramen för
hållbarhetsbedömningen.

konsekvenser medan små störningar i ett
område med högt värde innebär måttliga
negativa konsekvenser.
Bedömningen av påverkan och konsekvens
görs i förhållande till nuläget om inget annat
anges.
En översiktsplan är ett planeringssteg som
ligger tidigt i planprocessen och det är inte
alltid möjligt att bedöma konsekvenserna av
de ställningstaganden som görs. För vissa
aspekter har därför bedömningarna delvis
karaktären av riktningsanalyser som visar
på en trolig utveckling.

5.2 VÄRDERING AV
KONSEKVENSER
För att beskriva ett planförslags konsekvenser används ofta begreppen påverkan, effekt
och konsekvens.
• Påverkan är den förändring av fysiska
eller beteendemässiga förhållanden som
planens genomförande medför.
• Effekt är den förändring i miljön som
påverkan medför, som till exempel
förlust av värdefulla naturmiljöer, buller
eller luftföroreningar.
• Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse,
till exempel människors hälsa eller biologisk mångfald.

Effekter och konsekvenser av planförslaget
kan i vissa fall påverkas av utvecklingen i
kringliggande kommuner samt i regionen
som helhet. Samlade effekter kan också
uppstå när många var för sig små bidrag
samverkar och förstärker eller motverkar
varandra över tid. I värsta fall kan enskilda
förändringar som var för sig uppfattas som
”små” samverka och tillsammans ger stora
konsekvenser. Sådana s.k. kumulativa effekter är svåra, men viktiga, att uppmärksamma i konsekvensbeskrivningen.

För att beskriva konsekvenserna används
följande skala:
• Stora, måttliga eller små negativa
konsekvenser
• Varken positiv eller negativ konsekvens
• Stora, måttliga eller små positiva
konsekvenser
Ett värde kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur stor konsekvensen blir. Vid
bedömning av konsekvenser vägs ingreppets
omfattning och det berörda objektets värde
alternativt känslighet in. Om ett område
med högt värde/hög känslighet störs i stor
omfattning innebär det stora negativa
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6 AVGRÄNSNING
Avgränsningen av de delar av hållbarhetsbedömning som styrs av miljöbalkens krav
syftar till att koncentrera arbetet till de frågor som är väsentliga för de val och beslut
som behöver fattas för den aktuella planeringsnivån. Avgränsningen redovisas nedan.
Ett samråd om avgränsningen genomfördes
med länsstyrelsen 2021-01-27.

6.1

I konsekvensbeskrivningen varierar
därför det geografiska område för vilka
konsekvenserna beskrivs beroende på vilken
miljöaspekt som studeras.

6.3 AVGRÄNSNING I SAK

Planförslaget har konsekvensbedömts
utifrån dess ställningstaganden
och inriktningar för mark- och
vattenområden. Dessa har analyserats och
konsekvensbedömts på en övergripande
nivå. Utformning och lokalisering av
byggnader samt prövning av andra
verksamheter som kan antas vara
miljöstörande prövas och bedöms i senare
planeringsskeden och prövningsprocesser.

AVGRÄNSNING I TID

Horisontåret för hållbarhetsbedömning
är samma som för planförslaget, alltså år
2030 för utredningsområden och år 2050
för utvecklngsinriktningen. Vid år 2050
bedöms huvuddelen av den utveckling som
presenteras i planen genomförts och givit
resultat.

De miljöaspekter som bedöms vara
betydande och som har konsekvensbedömts
är:
• Vatten (ytvatten, grundvatten)
• Natur (bl.a. biologisk mångfald och
ekologiska samband)
• Bebyggelse, kulturmiljöer och landskap
• Klimatpåverkan
• Risk och klimatanpassning
• Hälsa och livsmiljö (inkl. buller,
luftkvalitet)
• Hushållning med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt

6.2 AVGRÄNSNING I RUM
Den rumsliga avgränsningen utgörs
huvudsakligen av kommungränsen. För
exempelvis påverkan på vatten kan beslut
i översiktsplanen medföra effekter även
för recipienter som delvis är belägna i
angränsande kommuner. Sociala och
ekonomiska effekter av översiktsplanen
har även dessa en utbredning som skiljer
sig från kommunens fysiska gräns. Frågan
om en eventuell överdäckning eller
tunnelförläggning av E18 är ett exempel
som skulle medföra påverkan även utanför
kommungränsen. Nyttan som detta skulle
medföra kopplat till människors hälsa skulle
få lokala positiva effekter. Samtidigt är E18
en viktig transportled för så många fler än
just kommunens invånare.

De övriga aspekter som konsekvensbedömts
presenteras i Figur 11 i avsnitt 5.1. ovan.
Frågor rörande strålning (elektromagnetiska
fält, markradon) bedöms inte vara relevanta
för miljöbedömningen av översiktsplanen
då detta är aspekter som mer ändamålsenligt hanteras i kommande detaljplanering.
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6.4 EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp
för de funktioner hos naturen som ger
människan nyttor som bidrar till vår välfärd
och livskvalitet. Det handlar bland annat
om förmågan att rena vatten, reglera vattenflöden, rena luft och bilda bördiga jordar
som ger oss nyttor som exempelvis vatten
att dricka, mat att äta och ren luft att andas.
Ekosystemtjänster är beroende av levande
organismer och fungerande ekosystem.
Tjänsterna delas vanligtvis in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella och
stödjande.
Ekosystemtjänster berör flertalet av hållbarhetsaspekterna som bedöms i detta
dokument. För att undvika upprepning
konsekvensbedöms inte ekosystemtjänsterna separat utan de ingår i andra rubriker
i hållbarhetsbedömningen. Till exempel
hanteras ekosystemtjänsterna:
•
•
•

bestämmelser om en god hushållning
med mark- och vattenområden. Särskilda
regleringar med ekosystemtjänster som
begrepp saknas i lagstiftningen. Flera
av de strukturer som ger upphov till
ekosystemtjänster benämns dock i PBL som
allmänna intressen som alltid ska beaktas
i planering och byggande. Exempel på
sådana intressen är jord- och skogsbruk,
tillgång till parker, grönområden och natur.
I miljöbalken nämns fler allmänna intressen
som ska beaktas, exempelvis ekologiskt
särskilt känsliga områden, riksintressen och
tätortsnära grönområden.
Inom det nationella miljömålsarbetet finns
två etappmål som rör stadsgrönska. Boverket
har tagit fram en vägledning och metod för
hur (bland annat) kommuner kan integrera
stadsgrönska och ekosystemtjänster i
planering, byggande och förvaltning. Statens
målsättning är att kommunerna i planering,
byggande och förvaltning senast 2025 ska
integrera och tillvarata ekosystemtjänster i
urbana miljöer.

biologisk mångfald/habitat och ekologiskt samspel i avsnittet natur (7.2),
rekreation i avsnittet hållbart vardagsliv
och levande samhällen (8.3), och
klimatanpassning (skyfall och värmeöar) i avsnittet risk (8.5).

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns
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7 MILJÖKONSEKVENSER
7.1 VATTEN
Ytvattnet är det vatten som finns i hav, sjöar
och vattendrag. Dagvatten är det vatten som
tillfälligt ansamlas på markytan till följd av
nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via ytavrinning eller
dagvattensystem kan dagvattnet nå våra
ytvatten. Grundvatten bildas när nederbörd
tränger ner i marken. Gränsen där samtliga
hålrum, sprickor och porer i marken är
vattenfyllda kallas för grundvattennivån.
Inom ett avrinningsområde styrs
grundvattennivån av ett antal olika
faktorer såsom marknivåns höjdskillnader,
väderleksförhållanden, närliggande vattendrag samt
lokala berg- och jordarter. I urbana miljöer
påverkas grundvattenförhållandena även
av hårdgjorda ytor, ledningar i mark med
mera.
Yt- och grundvatten ingår som en integrerad
del av det hydrologiska kretsloppet och
det sker också ett ständigt utbyte mellan
yt- och grundvatten. Avgörande för de
olika vattnens kvalitet är deras naturliga
egenskaper samt den omgivningspåverkan
de utsätts eller tidigare utsatts för. Påverkan
på yt- och grundvatten är starkt beroende
av markanvändning. En ökad andel
hårdgjorda ytor såsom asfalt minskar
infiltrationen till grundvattnet och ökar
mängden dagvatten. Föroreningsmängden
i dag- och grundvatten är beroende av vilka
verksamheter som finns.
Nuläge och förutsättningar
I Danderyd finns totalt sju
ytvattenrecipienter: fyra mindre sjöar och

tre kustvatten. Sjön Rösjön och kustvattnen
Edsviken, Stora Värtan och Lilla Värtan är
ytvattenförekomster och omfattas av MKN.
Alla dessa delas med andra kommuner.
Ytvattenrecipienterna Ösbysjön, Nora träsk
och Ekebysjön ligger helt inom kommunen.
Rösjön klarar i nuläget Vattendirektivets
krav på god ekologisk men inte kemisk
status. Inget av kommunens kustvatten
klarar kraven på god ekologisk och kemisk
status. Det största miljöproblemet är
övergödning, syrefattiga förhållanden
och miljögifter. Edsvikens dåliga
vattenomsättning bidrar även till syrebrist
och begränsningar för växt- och djurliv.
I sjöarna Ösbysjön, Nora träsk och
Ekebysjön finns också utmaningar kopplat
till vattenkvalitet. Det största problemet
är övergödningsproblematik men även
påverkade syreförhållanden och förhöjda
halter av metaller påverkar sjöarnas status.
Övergödningen bedöms i första hand
orsakas av tillförsel av näringsämnen från
dagvatten.
I Danderyd finns två
grundvattenförekomster. Dessa är
belägna vid kommunens gräns i norr
respektive söder och ligger huvudsakligen
utanför kommungränsen. I norra
kommundelen och in över Täbys södra
delar finns grundvattenmagasinet
Täby-Danderyd. I sydväst angränsar
Danderyd till grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen-Solna. Båda förekomsterna
har god kvantitativ och kemisk status för
grundvatten.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för landets
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vattenförekomster är juridiskt bindande
(5 kap. MB) och anger den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha till ett visst år.
Tillstånd till ett projekt eller en verksamhet
eller godkännande av detaljplan får inte
ges om åtgärden, verksamheten eller
planen riskerar att orsaka en försämring
av status eller äventyrar möjligheten
att en miljökvalitetsnorm uppfylls.
Vattenförekomsterna omfattas även av ett
icke-försämringskrav, vilket innebär att
mänskliga verksamheter inte får försämra
statusen för en förekomst. I och med
en vägledande dom från EU-domstolen
ska icke-försämringskravet gälla på
kvalitetsfaktornivå. För kvalitetsfaktorer
som redan befinner sig i sämsta statusklass
innebär all ytterligare belastning en
försämring av status oberoende om den
sammanlagda bedömningen inte riskerar att
försämras.
Enligt EU:s vattendirektiv ska
medlemsstaterna skydda, förbättra och
återställa alla ytvattenförekomster. Det
finns alltså en skyldighet att bidra till en
förbättring av recipientens status (det s.k.
förbättringskravet).
Vid alla planer eller projekt ska det
redovisas om möjligheten att uppnå
MKN äventyras eller om det finns risk för
statusförsämring.
Planförslagets konsekvenser
I planförslaget beskrivs en ambition att
sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och att deras variationsrika
livsmiljöer ska ha goda livsförhållanden.
Dagvattenhantering och påverkan
på ytvatten lyfts fram som de stora
utmaningarna kopplat till kommunens
vatten.
Enligt planförslaget ska all planläggning och

prövning ske så att det bidrar till att vattenkvaliteten förbättras och att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.
Påverkan på ytvatten är starkt beroende
av intilliggande markanvändning. I
planförslaget ges flera förslag på hur
dagvatten ska omhändertas. Vid nyoch ombyggnation ska det exempelvis
säkerställas att dagvatten omhändertas
lokalt med fördröjning och rening enligt
intentioner i kommunens dagvattenplan.
I planförslaget ställs även krav på att
dagvattenutredningar ska tas fram vid
framtagandet av nya detaljplaner och att
plats ska avsättas för dagvattenhantering.
Dessa riktlinjer bedöms vara positiva och
bidra till en hållbar hantering av dagvatten i
den kommande planeringen.
Våtmarker är viktiga för vattenrening. För
att minska belastningen av näringsämnen
och föroreningar till vattendrag, sjöar
och kustvatten i kommunen ska åtgärder
för att minska mängden spillvatten till
dag- och spillvattennätet genomföras.
Planförslaget pekar på möjligheterna att
anlägga våtmarker där naturliga saknas eller
genomsläppliga parkeringsytor istället för
hårdgjorda. Detta bedöms sammantaget
resultera i att arbetet för att förbättra
statusen för kommunens vattenförekomster
stärks vilket är positivt.
Enligt planförslaget ska kommunens
vattenplan och dagvattenplan, som
beräknas antas under år 2022, utgöra
grund för hantering av vattenfrågor i det
kommande planarbetet. Det är positivt
att kommunen genom ett gediget arbete
kartlägger utmaningar och förslag på
hantering av dessa frågor i de två nya
strategiska dokumenten. Det går dock inte
att bedöma på vilket sätt de kommande
strategiska underlagen kommer att
hantera/mildra påverkan på kommunens
vatten vid framtida bebyggelseutveckling.
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Det vore därför önskvärt om det även
i översiktsplanen gavs mer konkreta
exempel på hur exempelvis arbetet med
att förbättra statusen i kommunens
vattenförekomster ska genomföras. Utifrån
den begränsade exploatering som planen
medger, kombinerat med de åtgärder
för rening och fördröjning av dagvatten
som ändå beskrivs bedöms planförslaget
sammantaget innebära positiva
konsekvenser för kommunens ytvatten och
möjligheterna att nå MKN.
De grundvattenförekomster som finns i
norra och södra delen av kommunen är till
största del belägna utanför kommunens
gränser. De bedöms dock ändå kunna
påverkas av den utveckling som planen
medger. I nuläget saknas helt riktlinjer
eller åtgärdsförslag kopplat till grundvatten
i planförslaget. Att inte hantera planens
eventuella påverkan på grundvatten
medför en risk för att viktiga frågor som
rör kommunens grundvatten missas
och att MKN inte nås. Planförslaget
innebär därför en risk för små negativa
konsekvenser för grundvatten.
Sammantaget bedöms dock planförslaget
medföra små positiva konsekvenser för
kommunens vatten som helhet.
Rekommendationer och åtgärdsförlag
• Tydliggör vilka mål och riktlinjer
kommunen har kopplat till
grundvatten.
• Peka ut möjliga ytor för
anläggning av våtmarksetablering i
markanvändningskartan.

7.2 NATUR

I det här avsnittet bedöms hur väl
översiktsplanen förväntas bidra till
att bevara eller stärka förutsättningar
för biologisk mångfald och ekologiska
samband. Skyddet och vårdandet av
naturmiljöer är en förutsättning för att
kunna bevara den biologiska mångfalden
och i förlängningen allt biologiskt liv, likaså
de funktioner och processer som är viktiga
för att ekosystem och livsmiljöer ska bestå
och utvecklas. Robusta ekosystem är en
förutsättning för de tjänster och produkter
– ekosystemtjänster – som naturen bidrar
med.
Nuläge
Danderyd har en rik variation av olika
naturmiljöer. Stora delar av kommunen
utgörs av naturmark såsom skog, sjö,
våtmark, betesmark och jordbruksmark.
Kommunens sammanhängande park- och
naturområden utgör tillsammans med
trädgårdsstadens villatomter stommen i
Danderyds grönstruktur.
Rösjökilen, ett sammanhängande naturoch kulturlandskap av regional betydelse
som är utpekat i RUFS 2050, sträcker sig
från Sigtuna i norr till Danderyd i söder.
Den sammanhängande skogen utgörs
mestadels av blandskog med rika inslag av
ädellövsmiljöer. E18 löper som en barriär
från norr till söder genom Danderyd och
skiljer bland annat kommunens största
skogar, Rinkebyskogen och Altorpsskogen
från varandra. I RUFS pekas svaga samband
ut mellan Rinkebyskogen-Rösjöskogen,
Rinkebyskogen-Altorpsskogen samt
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som gäller för arter som pekats ut av EU som
särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter.
Dispens från förbuden i förordningen söks hos
länsstyrelsen.
Ekologiska samband
I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser
om en god hushållning med mark- och
vattenområden. Mark- och vattenområden som
är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön. Särskilda skrivningar om just
ekologiska spridningssamband saknas.

Rinkebyskogen och över Edsviken mot
Silverdal.
Vissa områden och objekt med naturvärden
och hög biologisk mångfald skyddas idag
genom lag mot exploatering men stora delar
av kommunens värdefulla naturområden
saknar juridiskt skydd. I Danderyd finns
idag två naturreservat: Öarna i Värtan
och Ekebysjön. Kommunstyreslen i
Danderyd har även beslutat om att inrätta
ett naturreservat i Rinkebyskogen, men
denna process är inte slutförd. I kommunen
finns även fyra ekar som är klassade som
naturminnen.

I RUFS 2050 pekas tio gröna kilar ut som är
särskilt viktiga att ta hänsyn till i planeringen
då de är av särskild vikt för bland annat ekologi,
men även andra värden kopplade till grönska
som friluftsliv och rekreation. I Länsstyrelsens
handlingsplan för regional grön infrastruktur
beskrivs de behov som finns av att uppnå
nationella och internationella åtaganden som
miljömål, mål för friluftspolitiken och för att
bibehålla ett hållbart samhälle.

I Danderyd finns ett flertal ekologiskt
känsliga områden. Förutom naturreservaten
är vattenområdena Nora träsk, Ösbysjön
och Edsviken och områdena Svalnäs
och Djursholms golfbana, Altorpskogen
och Sätra ängar samt området kring
Ösbysjön ekologiskt känsliga områden. De
värden som finns inom dessa områden är
kopplade till vattenmiljön, äldre ekar, äldre
barrblandskog med nyckelbiotoper samt
flerhundraårig tallskog.

Planförslagets konsekvenser
Danderyd har en vision om att vara
en modern trädgårdsstad och har som
inriktning att nybyggande ska koncentreras
till kollektivtrafiknära lägen och anpassas till
Danderyds gröna stadslandskap. Ett av de
övergripande målen i planen är att kommunen
ska ha en grön och hälsosam livsmiljö för
alla. Kommunen ska erbjuda varierande
naturupplevelser och livsmiljöer för djur
och växter, såväl i naturen som i den byggda
miljön. Ekologiskt känsliga områden ska
enligt planförslaget värnas och den biologiska
mångfalden stärkas. Planförslaget pekar
ut kustlinjen, de större sammanhängande
skogsområdena, ek-, ädellöv- och barrskogsmiljöer
men även naturen i villa- och trädgårdsstaden med

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Naturvärden
I plan- och bygglagen anges bland annat att
man i planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. I 3 och 4 kap. miljöbalken finns
bestämmelser om en god hushållning med
mark- och vattenområden. I 7 och 8 kap. i
samma lag finns bestämmelser om skydd av
områden och djur- och växtarter.
Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar
fridlysning av djur och växter, samt vad
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som särskilt värdefulla för både natur och
människa. Inget av utredningsområdena
omfattas av strandskydd idag då det är
upphävt i stora delar av kommunen. I
samband med att nya detaljplaner upprättas
återinträder strandskyddet vilket innebär att
frågan behöver hanteras i den kommande
planeringen. Detta kan bli aktuellt i
utredningsområdena 1, 6 och 7.
Underlag som beskriver den
sammanhängande gröna infrastrukturen
och ekologiska samband på kommunal
nivå saknas. Om bedömningar på enskilda
planer görs endast utifrån regionala
underlag finns en risk att en samordnad
bild uteblir och att ekologiska samband
som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv
försvagas.

ett särskilt värde som ska värnas.
Planens utvecklingsinriktning för natur
är att de gröna sambanden över E18 ska
stärkas på tre platser: i höjd med trafikplats
Danderyds sjukhus, vid Danderyds
kyrka och vid Rinkebyskogen. Det är
positivt att dessa stråk tydligt markeras
på kartan som beskriver kommunens
utvecklingsinriktning. Det är även positivt
att grönstrukturen lyfts i beskrivningen
av de utredningsområden där påverkan
på grönstruktur kan komma att ske. Även
gröna stråk i nord-sydlig riktning bör visas i
utvecklingsinriktningskartan där dessa finns
eller bör utvecklas/stärkas.
Enligt planförslaget ska intrång i
grönområden och natur för exploatering
undvikas i möjligaste mån. Samtidigt
föreslår planen utredning av möjlig
bebyggelse i grönområden vid bland annat
Svanholmsparkeringen (6), Kraftledningen
vid Skogsviksvägen (11), Sätraängsväg
(12) och vid Enebyvägen (13). De två
sista ligger i anslutning till naturreservatet
Rinkebyskogen. Ny bebyggelse övervägs
även vid Danderyds gymnasium med
omnejd (3) vilket kan riskera att påverka
både naturvärden och det regionala
svaga ekologiska sambandet mellan
Rinkebyskogen och Altorpsskogen, något
som kan påverka Rösjökilen negativt.
Vilken typ av utveckling som ska ske
i dessa områden är endast kortfattat
beskrivet. I kommunens förslag på hänsyn
för efterföljande planering beskrivs dock
naturvärden och gröna samband som
viktiga att bevara.

I planförslagets riktlinjer för natur
blandas övergripande ambitioner om att
stärka biologisk mångfald och ekologiska
samband med ambitioner för rekreation
och dagvattenhantering. Detta belyser
grönskans mångfunktionalitet och visar på
en ambition att integrera natur i den byggda
miljön vilket är positivt. Samtidigt finns
den en risk för otydlighet när det blir svårt
att utläsa vad som är viktiga åtgärder för att
värna den biologiska mångfalden. Konkreta
principer/riktlinjer som kan leda till att
biologisk mångfald stärks saknas.
De övergripande målen samt de åtgärder
som presenteras i planförslaget är ambitiösa
och det framgår att kommunen har en stark
viljeriktning att stärka naturvärden och
ekologiska samband. Det är dock otydligt
hur dessa åtgärder omsätts i inriktningarna
för de olika utredningsområdena samt
riktlinjer för den fortsatta planeringen. Med

Stränder har ofta ett högt värde för
biologisk mångfald. Danderyd har en lång
kuststräcka och har pekat ut sina stränder
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utgångspunkt i att planförslaget medger att
en mycket liten del naturmark tas i anspråk,
kombinerat med ambitionen att värna
om naturvärden och ekologiska samband
bedöms inte planen påverka grönstrukturen
eller den biologiska mångfalden i någon
betydande utsträckning. Sammantaget
bedöms planförslaget medföra varken
positiva eller negativa konsekvenser för
biologisk mångfald och grönstruktur.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Konkretisera hur ambitionerna
för att stärka/bevara biologisk
mångfald och ekologiska samband
ska genomföras. Ambitionerna
i utvecklingsinriktningarna och
riktlinjerna är bra, men riskerar
att inte vara tillräckligt stöd för
kommande planering. Överväg att anta
principer/riktlinjer som exempelvis
skadelindringshierarkin, att inhemska
arter ska premieras etc.
• Tydliggör i respektive utredningsområde
hur naturvärden och grönstruktur ska
värnas/utvecklas. De övergripande
riktlinjerna är bra men blir generellt
vaga.
• Överväg att renodla riktlinjerna för
planering för att tydligare kunna
urskilja vad som är inriktningar för
naturvärden/ekologi och vad som är
riktlinjer för exempelvis rekreation
och dagvattenhantering. Det är dock
bra att ha kvar skrivningar hur dessa
värden samspelar, vilket tydliggör
hur biologisk mångfald kan stärkas
samtidigt som värden för rekreation och
klimatanpassning också stärks.
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7.3 BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP

olika historiska lager finns idag fortfarande
synliga inom kommunen bland annat i
from av ett flertal fornlämningar. Likaså
finns stora sammanhängande områden
av villakvarter med höga kulturhistoriska
värden, flera byggnadsminnen och två
riksintresseområden för kulturmiljövården.
I Djursholm och Stocksund finns en stor
andel större arkitektoniskt värdefulla
byggnader från det tidiga 1900-talet.
Många byggnader har kvar mycket
av det ursprungliga utseendet. Den
individualistiska villatraditionen under
tidigt 1900-tal skapade en heterogen
stadsbild. Enebyberg är ett villasamhälle
av förortskaraktär, grundat på enskilt
initiativ och som i planläggning och
bebyggelseutformning exempelvis
representerar egnahemsbyggandet i början
av 1900-talet. Västra Danderyd är också
ett villasamhälle av förortskaraktär med
flera bebyggelsekärnor grundade på privata
initiativ.

Kulturmiljö är miljöer som människan
påverkat genom tiderna och som därför
vittnar om historiska och geografiska
sammanhang. Det kan gälla allt från
enskilda byggnader eller objekt till stora
landskapsavsnitt.
Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt
från förhistoriska lämningar till dagens
bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön är
en viktig del av vårt kulturarv som vi
medvetet eller omedvetet förmedlar i form
av traditioner, idéer och värden mellan
generationer. Kulturarvet bidrar till en
stimulerande livsmiljö och är en viktig
resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och
besöksnäring. För att kulturmiljövärden
ska bestå är det viktigt att kontinuiteten
i miljön upprätthålls, till exempel genom
att kulturmiljöers ursprung är fortsatt
tydliga och att kopplingar mellan olika tider
bevaras.

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och
riktlinjer
Miljöbalken 3 kap 6§ säger att markoch vattenområden samt fysisk miljö
i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden
eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet så långt som möjligt skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön.

Begreppet kulturhistoriskt värde definieras
i Riksantikvarieämbetets plattform för
kulturhistorisk värdering och urval
(2015) som ”de möjligheter materiella
och immateriella företeelser kan ge vad
gäller att inhämta och förmedla kunskaper
om och förståelse av olika skeenden och
sammanhang samt därigenom människors
livsvillkor i skilda tider, inklusive de
förhållanden som råder idag.”

I Plan- och bygglagen beaktas särskilt
värdefull kulturmiljö i den kommunala
planeringen. I 2 kap 3§ anges att planering
enligt PBL ska ske med hänsyn till bland
annat kulturvärden. Om en väsentlig
egenskap går förlorad eller om områdets
särart eller karaktär väsentligt ändras
sker en förvanskning. För att undvika
en förvanskning måste därför bärande
karaktärsdrag, egenskaper och särarter

Nuläge och förutsättningar
Danderyd kommun är rik på historia och
har mycket höga kulturmiljövärden. Många
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identifieras och pekas ut. Som ett
allmänintresse är kulturmiljöperspektivet
en central och ibland avgörande aspekt
för lämpligheten i att bebygga ett
markområde. Särskild hänsyn ska alltid
tas till kulturvärdena på platsen. Centralt i
den kommunala planeringen är begreppet
Särskilt värdefull, som kan gälla enskilda
byggnader, bebyggelseområden och
allmänna platser. Råd för definition av
särskilt värdefull/byggnad/bebyggelse finns
angivet Boverkets föreskrifter och råd (BFS
2016:6).

kollektivtrafik. Dessa riktlinjer bedöms
samlat ge kommunen goda förutsättningar
att värna kulturhistoriska värden.
Planförslaget pekar ut utredningsområden
där en något mer omfattande utveckling
av bostäder och lokaler kan tillkomma.
Bara ett större sammanhängande
utredningsområde i redan tätbebyggd miljö
– Knutpunkt Danderyd och Mörby centrum
– pekas ut. Utredningsområdet ligger inom
och intill områden med kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. För att säkerställa
att kulturhistoriska värden tas tillvara
bedöms fördjupande utredning angående
kulturmiljön behövas inför program- eller
detaljplaneskede som säkerställer att
översiktsplanens riktlinjer för planering
följs.

Planförslagets konsekvenser
tillvarata och bevara kulturhistoriska
värden. Den byggda miljön ska ge
skönhetsupplevelser och trevnad. Historiska
och kulturella värden som skapar identitet
och karaktär ska även bevaras och utvecklas.
Detta ska enligt planen säkerställas med
hjälp av kommunens Kulturmiljöhandbok.
Handboken är ursprungligen från
år 1991 men reviderades år 2003. I
planförslaget framgår att det i nuläget
pågår ett arbete med att ta fram ett nytt
kommunövergripande kulturmiljöprogram.
Det bedöms vara positivt att kommunen
tar fram ett nytt kulturmiljöprogram
eftersom bland annat fornlämningar och
fornlämningsmiljöer inte hanteras i den
nuvarande handboken. Det går dock inte
att bedöma på vilket sätt hänsyn kommer
att tas till de kulturhistoriska värdena vid
fortsatt bebyggelseutveckling utifrån den
kommande kompletteringen.

Fornlämningar förekommer i eller i nära
anslutning till utredningsområdena 1, 3, 4,
9 och 13. Det framgår dock inte under de
platsspecifika beskrivningarna hur hänsyn
ska tas till dessa fornlämningar i den
kommande planeringen. I planförslagets
ges kommunövergripande riktlinjer kopplat
till fornlämningar men dessa är på en
mycket övergripande nivå. Exempelvis
anges att större landskapsavsnitt i vissa fall
kan behöva skyddas från exploatering i
närheten av fornlämning samt att samråd
med Länsstyrelsen ska ske om arbeten
i kommunen berör fornlämningar.
Det är positivt att kommunen redogör
för vilka åtgärder som ska vidtas vid
eventuell exploatering som kan påverka
fornlämningar. Det vore dock positivt om
mer specifik hänsyn redovisades för de
utredningsområden där fornlämningar
förekommer.

Ingen omfattande bebyggelseutveckling
föreslås i kommunen. Den utveckling som
ska ske pekas främst ut i lägen kring E18
och Roslagsbanan. Planförslagets riktlinjer
vägleder fortsatt planering och anger ut att
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska
bevaras. Ny bebyggelse ska vid förtätning
ta hänsyn till den befintliga byggda miljön
och stor restriktivitet ska gälla vid förtätning
och avstyckning inom villaområden.
Högre och tätare bebyggelse ska lokaliseras
till befintliga centrumbildningar intill

Inom de två riksintresseområdena
för kulturmiljövården i kommunen,
Djursholms och Stocksunds villastäder, har
kommunen genom Kulturmiljöhandboken
pekat ut så kallade bevarandeområden.
Dessa har särskilt höga värden eller tydliga
uttryck för respektive riksintresse. Vid
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förändringar inom riksintresseområden
listas fyra punkter för särskild
planeringsinriktning, bland annat att det
inom kulturmiljöhandbokens utpekade
bevarandeområden ställs särskilt höga krav
på varsamhet och förvanskningsförbud vid
ändring.

tillgodose redovisade kulturhistoriska
värden. Planen innebär även att en stor
del av kommunens kulturhistoriska
värden bevaras. Det framgår tydligt
att kulturhistoriska värden ska beaktas
i planeringen vilket är positivt för
kulturmiljön. Sammantaget bedöms
översiktsplanen medföra måttliga positiva
konsekvenser för kulturmiljön och
landskapet i Danderyd.

I mark- och vattenanvändningskartan
föreslås ett mindre utredningsområde inom
Djursholms Villastad vid Djursholms torg.
Kommunen planerar för centrumutveckling
och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära
läge. I Stocksunds villastad föreslås inga
förändringar i markanvändning inom
området, men två projekt intill dess
gränser: i nordväst föreslås förtätningen
kring Knutpunkt Danderyd och Mörby
centrum och i söder centrumutveckling
kring Stocksunds torg. Planeringsinriktning
angående förtätning och ny bebyggelse intill
riksintresseområden bedöms innebära att
negativ påverkan på utpekade värden bör
kunna undvikas.

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Beskriv vilken hänsyn som ska tas till
fornlämningar i de fall det förekommer i
utredningsområdena.

Danderyds kommuns dominerande
karaktär av villabebyggelse innebär en
konstant hög risk för förändring av enskilda
byggnader med höga kulturhistoriska
värden på grund av mängden enskilda
fastighetsägare i kombination med höga
marknadsvärden på fastigheterna. Det är
därför av stor vikt att kommunen arbetar
proaktivt med skydd för denna bebyggelse
i detaljplan genom rivningsförbud och
skyddsbestämmelser. Det är positivt att
planförslaget till exempel tar en restriktiv
ställning mot avstyckning av tomter.
Planförslaget bedöms ge tillräcklig
vägledning för hur kommunen avser
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Bild nästa sida visar Djursholms slott Fotograf Erik Somnäs 2020
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7.4 KLIMATPÅVERKAN

Framkomligheten med cykel i Danderyd
är enligt planförslaget relativt god.5
Cykelvägnätet är väl utbyggt längs de
stora regionala och lokala vägnätet som
väg 262, Edsviksvägen, Enebybergsvägen,
Danderydsvägen och Vendevägen med
flera. Kommunen har även cykelparkeringar
vid samtliga stationer längs Roslagsbanan
och tunnelbanan. Det finns dock en brist
på cykelparkering vid många målpunkter i
kommunen.

Utsläpp av växthusgaser till atmosfären
ger upphov till negativ klimatpåverkan
som påverkar hela vår planet. I plan- och
bygglagen står att kommunen ska ta
hänsyn till miljö- och klimataspekter i sin
planering. All ny bebyggelse medför utsläpp
av växthusgaser som påverkar klimatet.
Hur omfattande utvecklingen är och var i
kommunen den sker är viktiga faktorer att
ta hänsyn till vid bedömningen av planens
klimatpåverkan.

Danderyds kommun har ett relativt lågt
utsläpp av koldioxidekvivalenter per
invånare, knappt 1,3 ton, i jämförelse
med Sverige där genomsnittet är 4,5 ton
per invånare. Det låga utsläppen speglar
att kommunen saknar tyngre industri
eller anläggningar för elproduktion. I
utsläppssiffrorna per invånare i Danderyd
inkluderas inte konsumtion eller resor
med flyg. De konsumtionsbaserade
växthusgasutsläppen för den svenska
befolkningen ligger på cirka 8 ton per
person och år. De konsumtionsbaserade
utsläppen kan dock variera kraftigt
– en högre andel ekonomiskt starka
invånare medför generellt sett större
konsumtionsbaserade utsläpp.

Nuläge och förutsättningar
Transporter står för cirka 80 % av
växthusgasutsläppen i kommunen. I
den data som finns för kommunens
utsläpp av växthusgaser särskiljs inte
genomfartstrafiken längs exempelvis E18
vilken står för en stor del av vägtrafikens
utsläpp. Kommunens möjligheter att genom
egna åtgärder påverka utsläppen från
genomfartstrafiken är mycket små.
Kollektivtrafikförbindelserna i kommunen
är förhållandevis goda med tunnelbanan,
Roslagsbanan och busstrafik. Trots det
är bil det vanligaste färdmedlet bland
kommunens invånare – cirka hälften av
alla resor som sker i kommunen görs med
bil. I kommunens resevaneundersökning
framkom att invånarnas bostadsläge till
stor del sammanföll med val av färdmedel.
Boende med närhet till exempelvis
tunnelbanan och eller Roslagsbanan valde
i större utsträckning kollektiva färdmedel.
För att öka det kollektiva resandet arbetar
kommunen med informationsspridning.
Planförslaget lyfter fram att busstrafikens
turtäthet och bristande framkomlighet
minskar dess attraktivitet.

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Klimatlagen trädde i kraft i svensk lag 1
januari 2018. Den binder regeringen vid att
föra en politik för att Sveriges nettoutsläpp
av växthusgaser senast år 2045 ska vara noll.
De svenska målen är satta mot bakgrund
av de mål som EU satt till 2030. Unionens
samlade utsläpp ska minska med 40 procent
till detta år jämfört med 1990.
Sverige har satt etappmål för de delar
av utsläppen som inte omfattas av
utsläppshandeln. Utsläppen från inrikes
transporter, förutom inrikesflyg, ska minska
med minst 70 procent senast år 2030
jämfört med 2010.

5. Enligt Cykelfrämjandets årliga kommunvelometer hamnar Danderyd på plats 3 av 12 småkommuner och plats 25 av 40 totalt år 2020.
https://cykelframjandet.se/wp-content/uploads/2020/05/danderyds-kommun-kommunrapport-kommunvelometern-2020.pdf
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I Danderyds miljö- och klimatprogram
2030 beskrivs kommunens mål för en
minskad klimatpåverkan. I programmet
beskrivs att kommunen ska arbeta för
att de som bor och verkar i Danderyd
minskar sina växthusgasutsläpp. Utsläppen
av växthusgaser per invånare ska minska
med 63 procent till år 2030 jämfört med år
1990. Energianvändningen i kommunägda
byggnader ska minska med 3 procent årligen
och utsläpp från inrikes transporter (flyg
undantaget) ska minska med 70 procent
senast år 2030 jämfört med 2010.
Målsättningar för Danderyds kommun
som organisation är att vara fossilbränsle
oberoende år 2025. Energianvändningen
i kommunägda byggnader ska vara
fossilbränslefritt och tjänstebilar ska vara
fossilbränsleoberoende. Kommunanställda
ska enligt miljöprogammet också uppmanas
att välja miljövänliga färdmedel.
Planförslagets konsekvenser
EEtt av översiktsplanens fyra
övergripande mål är hållbara resor
och transporter. Åtgärder för att
nå målet är bland annat att minska
transporternas negativa klimatpåverkan
samt att vid nybyggnation prioritera
kollektivtrafiknära lägen med tillgång till
goda gång- och cykelförhållanden. Av de 14
utredningsområden som presenteras i planen
ligger fyra i nära anslutning till spårtrafik
med hög kapacitet och turtäthet. Dessa
fyra är knutpunkt Danderyd (1), Mörby
centrum (2), Östberga (4) och Banvakten vid
Stockholmsvägen/Bengt Färjares väg (9).
Mot bakgrund av de ambitiösa mål som finns
på nationell nivå, och som kommunerna
behöver bidra till, bedöms planförslagets
riktlinjer som vaga. I kommunen är valfrihet
viktig och i planförslaget beskrivs bilens
framkomlighet som en fortsatt prioriterad
fråga i kommunen. Samtidigt presenteras
flera inriktningar för att uppmuntra eller
på annat sätt påverka invånarna mot
39

mindre klimatpåverkande beslut i vardagen,
framförallt kopplat till hållbara transporter.
Det är positivt att kommunen vill verka
för att öka andel resor med hållbara
transportmedel.
I planförslaget ges förslag på att utrymme
ska avsättas för att möjliggöra återbruk,
exempelvis genom att skapa en returpark.
Planförslaget presenterar dock inte något
markområde för etablering av en sådan.
Att främja cirkulär ekonomi bedöms
vara positivt för möjligheten att minska
kommuninvånarnas klimatpåverkan.
Kommunen anger även att den framtida
planeringen av avfallshantering ska sträva
efter att minska transportbehovet och främja
möjligheten för kommuninvånarna att lämna
in avfall utan att behöva tillgång till bil.
Den föreslagna utbyggnaden av bostäder
och infrastruktur kommer medföra
klimatpåverkan. I planen beskrivs att
Danderyds utveckling mot en hållbar
samhällsstruktur och stadsmiljö innebär
att energianvändningen ska vara så
klimatneutral som möjligt. Det framgår
av planens riktlinjer kopplat till energi att
kommunen vill vara en föregångare inom
energieffektivitet och klimatsmart byggande,
kommunen ska uppmuntra byggaktörer
till det genom exemeplvis materialval och
utnyttjande av solenergi. Från och med
1 januari 2022 finns det krav på att det
ska tas fram en klimatdeklaration för alla
nya byggnader. I planförslaget saknas helt
riktlinjer som på ett tydligt sätt beskriver hur
miljömässigt hållbara metoder och material
ska användas i den kommande planeringen.
Det saknas även tydliga riktlinjer om hur
stor andel av nyproduktionen som ska
byggas med exempelvis hållbara material.
De kopplingar som görs till kommunens
miljö- och klimatprogram är positiva och
bedöms skapa en tydlighet kring vilken roll
kommunen ger den fysiska planeringen i
klimatarbetet.
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I planförslaget tar kommunen tydlig
ställning för att hållbara transporter ska
främjas och kommunen ska arbeta för
att dessa ska öka. Samtidigt framgår det
även att ingen ny utveckling ska ske på
bekostnad av biltrafikens framkomlighet.
Där kollektivtrafik och cykelförbindelser
är mindre starka alternativ ska även
bilen fortsatt vara en viktig del av
trafiktransprotsystemet. Istället för att i dessa
områden peka ut privatbilismen som en
viktig del av transportsystemet bör istället
dessa områden, där kollektivtrafiken och
cykelförbindelserna är svaga, kartläggas
och förslag på hur förutsättningarna för
dessa transportslag kan stärkas presenteras.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra
små positiva och små negativa konsekvenser
för kommunens klimatpåverkan.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Beskriv kortfattat klimatmålsättningar
från andra kommunala dokument, och
tydliggör hur planförslaget bidrar till
eller samspelar med dessa (vad gäller
t.ex. byggnation, energiförbrukning,
konsumtion, resor/transporter).
• Konkreta ställningstagande kring hur
klimatpåverkan i bygg och
anläggning kan minska genom att i
markanvisning och -försäljning ställa
krav på energieffektivitet samt ett ökat
inslag av återbruk och återvinning.
Uppmärksamma hur detta kan bidra till
innovation och näringslivsutveckling.
• Tydliggör var i kommunen det finns
utvecklingsbehov kopplat till gång- och
cykelnätet, var potentialen för överföring
från bil är hög, och hur det ska
prioriteras i den kommande planeringen.
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8 SOCIALA KONSEKVENSER
8.1 HÄLSA OCH LIVSMILJÖ
miljökvalitetsnormerna för dessa är svårast
att klara.

8.1.1 Luftkvalitet
Vid planläggning ska områden och bostäder
planeras så att de bildar en god livsmiljö
samt främjar en god hälsa för människor
som lever och verkar inom området. Två
aspekter som påverkar hälsan är buller
och luftkvalitet. Buller definieras som
oönskat ljud och bedömningen av vad som
är buller är således individuell. I Sverige
utgör trafikbuller den vanligaste källan
till bullerstörningar. Även verksamheter
eller andra aktiviteter kan ge upphov till
störningar.

Nuläge och förutsättningar
I Danderyd kommun utgör vägtrafiken
den största källan till luftföroreningar och
då i synnerhet vägtrafiken på E18 som
till stor del består av genomfartstrafik.
Uppkomsten av partikelförorening är
den mest betydelsefulla luftföroreningen
i kommunen. Partikelföroreningen
kommer främst från slitage av dubbdäck,
dammbildning och vedeldning. Danderyd
är med i Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund (LVF).

Buller påverkar människans hälsa
och välbefinnande och kan orsaka
sömnstörningar och öka risken för
att drabbas av exempelvis hjärtoch kärlsjukdomar och diabetes.
Luftföroreningar kan ge både korttidsoch långtidseffekter. Med korttidseffekter
avses effekten av en kortvarig hög
exponering vilket kan öka risken för hjärtkärlsjukdomar samt astma och andra
lungsjukdomar. Med långtidseffekter avses
effekten av att dagligen utsättas för partiklar
vilket kan bidra till uppkomst av sjukdomar
som exempelvis cancer.

I Danderyd är miljökvalitetsnormen för
partiklar, PM10, svårast att uppnå. Övriga
miljökvalitetsnormer för luftkvaliteten
uppnås inom Danderyds kommun i
dagsläget. I beräkningar av PM10-halten
från år 2015 framgår att normvärden för
partiklar överskrids längs med hela E18.
Normvärdet för kvävedioxid är dock mellan
28 och 40 mikrogram per kubikmeter längs
E18.
Värdet som beskrivs i preciseringen
av miljökvalitetsmålet Frisk Luft för
kvävedioxid överskrids dock längs hela E18.
Värdet som beskrivs i preciseringen för
PM10 överskrids längs E18 samt längs en
del av Mörbyleden.

Det finns inga lägsta tröskelnivåer
identifierade för hälsorisker från
luftföroreningar, vilket innebär att effekter
kan uppstå redan vid låga föroreningshalter.
Alla sänkningar av föroreningshalter är
således positiva ur hälsosynpunkt. Med
luftföroreningar avses sådana ämnen och
föroreningar som är skadliga för människors
hälsa, naturen eller kulturmiljön. I detta
avsnitt behandlas i första hand kvävedioxid
(NOx) och partiklar (PM10) eftersom
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Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft är
antingen så kallade gränsvärdesnormer
för föroreningsnivåer i utomhusluft
som inte får överskridas, eller så kallade
målsättningsnormer som ska eftersträvas.
De flesta miljökvalitetsnormerna för
luftkvalitet är gränsvärden som ska följas
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och som inte får överskridas. Detta gäller
till exempel partiklar och kväveoxider. I
gatumiljö ska normen vara uppfylld vid
trottoarerna.
Planförslagets konsekvenser
En övergripande inriktning i
översiktsplanen är att luften i Danderyd
ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden
inte skadas. I planen pekas samtidigt
flera områden i anslutning till E18 ut
som utredningsområden. Inom dessa
områden planeras såväl kontor och
badhus som bostäder och annan service.
Vid planläggning invid stora trafikleder
är det viktigt att stor hänsyn tas till att
utvecklingen inte äventyrar hälsan hos de
som kommer att bo eller vistas i området.
Luftförhållanden behöver vara styrande för
var och hur ny bebyggelse föreslås, planeras
och utformas.
I översiktsplanen presenteras den
övergripande inställningen att planeringen
av trafik och transporter ska bidra till att
minska trafikbuller och luftförorenigar.
Samtidigt lyfts biltrafiken som en fortsatt
viktig del av transportsystemet och såväl
bil som busstrafiken ska prioriteras på
kommunens huvudleder och i det regionala
vägnätet. En ökad regional vägtrafik till,
från och igenom kommunen förväntas även
i framtiden. En ökad trafik längs vägnätet
inom och genom kommunen medför en
negativ påverkan på luftkvaliteten. En
minskad andel förbränningsmotorer och en
gradvis övergång till elektrifierade fordon
kommer på lång sikt att mildra de negativa
effekterna, men partikelbelastningen
från däck och vägbaneslitage kvarstå och
förväntas öka med ökad trafikvolym.
I planförslaget anger kommunen att
de ska verka för buffertzoner med
växtlighet längsmed vägsträckor som
är trafikintensiva. Det är positivt att
kommunen ger konkreta exempel på
åtgärder för att minska mängden partiklar.

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• I planförslaget framgår det att
kommunen ska verka för att
luftkvaliteten längs E18 förbättras.
Exempelvis genom att planera för
buffertzoner med växtlighet. Det vore
positivt om dessa områden namngavs
eller markerades ut på en karta för att
tydliggöra för kommande planering.

8.1.2 Buller
Nuläge och förutsättningar
I Danderyd utgör de statliga vägarna E18
och väg 262 tillsammans med de större
kommunala vägarna Stockholmsvägen,
Edsviksvägen, Vendevägen,
Danderydsvägen och Enebybergsvägen de
främsta källorna till trafikbuller. Buller från
den spårbundna trafiken påverkar även
vissa områden i kommunen. Roslagsbanan
påverkar bostäder i direkt anslutning till
spåret. Kommunens särskilt bullerutsatta
områden finns där flera bullerkällor
ligger tätt, exempelvis i närheten av
Stocksundsbron där spårtrafik och E18 går
parallellt. Verksamhetsbuller utgör generellt
sett inget problem i kommunen. Lokalt
flygbuller orsakat av helikopterambulans
till och från Danderyd sjukhus orsakar
visst buller. I framtiden förväntas denna
flygtrafik att öka.
Det är väghållaren som ansvarar för
att genomföra åtgärder för att reducera
bullerstörningar. Trafikverket, regionens
trafikförvaltning och Danderyds kommun
har utfört bullerskyddsåtgärder på väg och
järnväg i kommunen. Bullerskyddsåtgärder
har i nuläget utförts längs Roslagsbanan,
E18 och de kommunala vägarna
Edsviksvägen och Enebybergsvägen.
I Danderyd finns även områden som är
relativt opåverkade av buller. Framförallt
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Stockholmsregionens tillväxt i stort
medför en ökad genomfartstrafik längs i
synnerhet E18. En tunnelförläggning av E18
skulle innebära en stor bullerreducering i
kommunen.

är Rinkebyskogen ett exempel på ett stort
sammanhängande tyst område. Sådana
stora tysta områden ger möjlighet till
återhämtning och upplevelse av tystnad.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Enligt rådande förordning om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (2015:216) bör
buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå
vid en bostadsbyggnads fasad, och 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden. För bostadsbyggnader om
högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för
ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA
(regler om maxvärde saknas). Reglerna
tillämpas vid ny bebyggelse, nya detaljplaner
och bygglov. För äldre och befintlig
bebyggelse kan andra riktvärden gälla
utifrån de regler som gällde vid tidpunkten
för byggande.

Byggande för god ljudmiljö ställer
särskilda krav i programarbete och
detaljplanering, både vad gäller byggnaders
placering, utformning och tekniska
standard. I planförslaget framgår det att
boendemiljöer, förskolor och skolors
inne- och utomhusmiljö samt park- och
rekreationsområden ska prioriteras
vid bullerreducerande åtgärder. Det
är positivt att planen lyfter park- och
rekreationsområden för vilka riktlinjer i
nuläget saknas.
Byggande för god ljudmiljö ställer
särskilda krav i programarbete och
detaljplanering, både vad gäller byggnaders
placering, utformning och tekniska
standard. I planförslaget framgår det att
boendemiljöer, förskolor och skolors
inne- och utomhusmiljö samt park- och
rekreationsområden ska prioriteras
vid bullerreducerande åtgärder. Det
är positivt att planen lyfter park- och
rekreationsområden för vilka riktlinjer i
nuläget saknas.

Vid åtgärder på järnvägar eller andra
spåranläggningar avser riktvärdet för
buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå
vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i
bostadsområdet i övrigt.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget konstaterar att det i
områden Planförslaget konstaterar att det
i områden nära både spår och större vägar
i kommunen kan vara svårt att skapa goda
ljudnivåer. Enligt planen är 9 av de 14
utpekade utvecklingsområdena helt eller
delvis i nuläget utsatta för bullernivåer över
60 dBA. Utvecklingen av ny bebyggelse
längs E18-stråket är speciellt utmanande.
En av riktlinjerna för planeringen säger att
placering och utformning av tillkommande
bebyggelse nära bullerkällor ska verka för
förbättrade ljudmiljöer i omgivningen.
Flygbuller från helikopterambulanser till
och från Danderyds sjukhus kan begränsa
möjligheterna att bygga bostäder i närheten
av sjukhuset. Bostadsutvecklingen i
kommunerna norr om Danderyd och

En elektrifiering av fordonsflottan minskar
trafikbullret vid låga hastigheter och
kan därigenom bidra till en reducerad
bullernivå på kommunens lokalgator.
Bullerproblematiken kvarstår dock vid
hastigheter från cirka 50 kilometer i timmen
och uppåt då bullret från däck och vägbana
har stor betydelse. Elektrifieringen kan
minska buller från det lokala gatunätet, men
har bara begränsad effekt på bullret från
huvudvägar och genomfartsleder.
En av de riktlinjer som ges i planförslaget är
att kommunen bör ta fram en bullerstrategi
med handlingsplan med syftet att minska
bullret. En kommunövergripande
bullerstrategi har stor potential att bli ett
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användbart redskap i den kommande
planeringen och kan bidra till att de beslut
om åtgärder som fattas sammantaget ger
högsta möjliga nytta.

mer bullerexponerade lägen. På så vis kan
placering och utformning av exempelvis
arbetsplatser nära bullerkällor verka för
förbättrade ljudmiljöer i omgivningen.
Sammantaget bedöms dock planförslaget
innebära små negativa konsekvenser för
människors hälsa kopplat till aspekten
buller.

I planförslaget anges dock att bebyggelse
ska planeras så att en så god ljudnivå
som möjligt eftersträvas. Samtidigt
bedöms planförslagets inriktning med
bebyggelseutveckling längs E18-stråket och
i ett nytt kommuncentrum i Rinkeby öka
risken att människor utsätts för ljudnivåer
över riktvärden om inga anpassningar
eller åtgärder utförs. Det vore positivt
om kommunen istället ställde krav på
att bebyggelse inte ska planeras i bullriga
miljöer. Genom att utveckla kommunen
i den riktning som planförslaget anger
finns risk att fler människor kommer
att bo och vistas i bullriga miljöer vilket
riskerar att påverka deras hälsa negativt.
Samtidigt är det positivt att kommunen
anger att bostäder ska prioriteras i första
hand i områden med en god ljudmiljö och
att exemeplvis arbetsplatser kan planeras i

Foto på E18 - Fotograf Erik Somnäs från 2020

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• En god ljudmiljö bör eftersträvas i hela
kommunen. Lägg vikt vid att reducera
buller även för människor som ska
arbeta eller av annan anledning vistas
i den nya bebyggelseområden som
planeras.
• Tydliggör i planförslaget vilka tysta
områden som finns i kommunen, och
vad som krävs för att de även fortsatt ska
vara tysta och ge goda rekreationsmöjligheter.
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8.2 TRYGGHET OCH TRIVSEL

I det här avsnittet bedöms hur väl
översiktsplanen förväntas bidra till en
utveckling som skapar tryggare samhällen
och platser samt bevarar och utvecklar
trivsamma miljöer. Aspekter som inkluderas
är tillgång till rekreation, trygga offentliga
rum och trygga kopplingar och stråk.
Översiktsplanens egna mål Trygga och
inbjudande utemiljöer och mötesplatser
samt Grön och hälsosam livsmiljö för alla
fångas upp i detta kapitel.

och den befintliga bebyggelsen. Det är
också relevant om planeringen bidrar
till att uppfylla Boverkets riktlinjer
gällande friarealer samt Boverkets
rekommendationer i publikationerna
Planera för rörelse! och Plats för trygghet
– Inspiration för stadsutveckling. Förslaget
bedöms även utifrån Folkhälsomål med
fokus på mål 5 samt globala målen med
fokus på mål 5, 10, 11 och 16.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget pekar ut en
utvecklingsinriktning för trygga och
inbjudande utemiljöer och mötesplatser.
Här lyfts att för samtliga miljöer i
kommunen ska utformningen bidra till att
kommunen upplevs trygg och inbjudande
samt är dess miljöer är tillgängliga
för alla i samhället oavsett eventuella
funktionsnedsättningar och/eller tid på
dygnet. Detta bidrar till att frågan får en
tyngd i efterkommande planering.
Planförslaget lyfter inte fram några
specifika otrygga platser. I den digitala
medborgarenkäten lyfts det att tryggheten
uppfattas som god av de flesta i kommunen.
Eftersom ingen närmare kartläggning av
upplevelsen av trygghet inom kommunens
olika områden har genomförst är det svårt
att veta hur den upplevda tryggheten
eventuellt skiljer sig åt. Detta gör det också
svårt att veta vilka trygghetsskapande
åtgärder det finns behov av för att stärka
tryggheten i de olika kommundelarna.

Nuläge och förutsättningar
I Danderyd finns idag en god tillgång till
sportanläggningar och rekreationsspår.
I kommunens digitala medborgardialog
framkommer det att tryggheten uppfattas
som god av de flesta. I dagsläget prioriteras
arbetet med säkra skolvägar och det finns en
ambition att utveckla en cykelpendlingsväg
genom kommunen som gör det säkrare
och attraktivare för fler att cykla till arbete,
skola och andra målpunkter. Parkområden
finns i nuläget inom villabebyggelsen i varje
kommundel. I kommunens strategiområden
lyfts trygghet, säkerhet och goda
möjligheter för hälsa och välbefinnande som
viktiga aspekter för kommunens utveckling.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Trygghet
och trivsel inkluderas bland annat aspekter
som hur planen behandlar perspektivet
trygghet genom till exempel om särskilt
otrygga platser har identifierats och
hur de i så fall bemöts i planen gällande
förslag på åtgärder. Även om viktiga stråk
och kopplingar lyfts i förhållande till
trygghetsskapande insatser och målpunkter.
Planförslagets potential att skapa en
trivsam utveckling analyseras bland annat
genom tillgång till grönska och rekreation
i förhållande till utvecklingsområdena

Ett av planens mål är att varje kommundel
ska ha en stor lekplats som är attraktiv för
många, samt ett antal mindre lekplatser.
Detta bidrar till god tillgång till lekplatser
för boende inom kommunens alla delar.
Planen presenterar även ambitioner att
utveckla och bevara viktiga rekreationsstråk.
Specifika stråk och platser som anses vara
av extra vikt i kommunen lyfts tillsammans
med rekommendationer som att placering
och utformning av ny bebyggelse ska
ske på ett sätt att det inte hindrar det
rörliga friluftslivet utan istället bidrar till
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utvecklade rekreationsstråk. Detta skapar
goda förutsättningar för att utvecklingen
i kommunen bibehåller och stärker
möjligheterna till trivsel och rekreation.
Genom att lyfta exempel på grönområden
och parker som bör bevaras eller stärkas
kan planförslagets ambition tydliggöras
ytterligare.

Det saknas vägledning med konkreta förslag
på hur tystare och mer trivsamma utemiljöer
kan skapas (se vidare avsnitt 8.1 ovan).
I planförslaget presenteras en rad riktlinjer
för planeringen som bidrar till att säkerställa
trygga och säkra gång och cykelvägar i
kommunen. Att planen inkluderar både
övergripande rekommendationer och
belyser mer specifika platser/kopplingar
där trygghetsskapande åtgärder är av extra
vikt ger goda förutsättningar och stöttar
kommande planering att skapa trygga gångoch cykelvägar. Planförslaget lyfter även
avsaknaden av en gångplan som kan visa
vilka åtgärder som behöver genomföras,
motsvarande cykelplanen. En gångplan
skulle underlätta ett strategiskt arbete för att
skapa en mer gångvänlig utveckling.

Danderyds kommun är rik på vatten
och kustområden vilka är viktiga
rekreationsområden. Strandskyddet syftar
till att hålla stränder fria från bebyggelse
för att bland annat trygga allmänhetens
tillgång till platser för bad och friluftsliv.
Inget av de utpekade utredningsområdena
i kommunen är placerade i områden som
i nuläget omfattas av strandskydd. Vid ny
detaljplaneläggning inom Danderyd (1)
och vid Tranholmen (6 och 7) kommer
strandskyddet att återinträda vilket innebär
att dispens eventuellt måste hanteras.
Även om utvecklingen i dessa områden
inte kräver ny detaljplan bör stor hänsyn
tas till att hålla stränderna tillgängliga
för allmänheten för att säkra platsernas
rekreativa värden. Riktlinjen om att
kommunens stränder ska vara tillgängliga
för allmänheten vid utbyggnad av ny
bebyggelse bidrar till att frågan belyses i
efterföljande planering.

Med riktlinjer som säkerställer bevarande
av stora rekreationsområden, parker och
idrottsanläggningar samt riktlinjer som
vägleder hur trygga vägar och kopplingar
kan skapas bedöms planen bidra till att
stötta en trygg och trivsam utveckling.
Sammantaget bedöms planen i viss
uträckning bidra till ökad upplevd trygghet
och trivsel.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Inkludera riktlinjer för gångavstånd och
tillgång till olika typer av rekreation
och grönområden i planen, här kan
förslagsvis Boverkets riktlinjer vara
vägledande, för att tydliggöra hur planens
mål ska uppnås.
• Tydliggör var och hur utvecklingen
av nya trygga gång- och cykelvägar/
kopplingar ska utvecklas så att det
stärker det övergripande nätet, utifrån
identifierade behov.
• Inkludera trygghetsperspektivet i det
strategiska arbetet med översiktsplanens
utvecklingsområden för att tydliggöra
hur målet gällande trygga utemiljöer ska
uppnås.
• Tydliggör hur hänsyn ska tas i områden
med dispens från strandskydd för
förändringar som inte kräver ny
detaljplan.

Planen säkerställer mark för att fortsatt
goda möjligheter för idrotts- och
rekreationsaktiviteter skapas. Specifika
rekreativa funktioner i kommunen, så som
badplatser och hur dessa kan utvecklas för
att skapa trygga och trivsamma plaster, lyfts
vidare. Genom att komplettera badplatser
med fler funktioner för att stärka dessa
som sociala mötesplatser för olika åldrar
skapas goda förutsättningar för en trygg och
trivsam utveckling. Vidare bidrar riktlinjen
att dimensionering av friytor för förskolor
och skolor ska följa Boverkets allmänna
råd till att frågan belyses ger stöttning till
efterföljande planering.
Stora delar av de områden som i
planförslaget föreslås utvecklas ligger inom
bullerutsatta områden, vilket bedöms
medföra en påverkan för den upplevda
trivseln och i viss mån också tryggheten.
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8.3 HÅLLBART VARDAGSLIV OCH LEVANDE
SAMHÄLLEN

kommuner.
Kollektivtrafiken används i relativt låg
omfattning vid resor inom kommunen.
Busstrafiken upplevs ha låg turtäthet och
restiderna upplevs som långa. Ett behov
av synkronisering mellan lokala busslinjer
finns och andelen cykelresor inom
kommunen bör öka.

I det här avsnittet bedöms hur väl
översiktsplanen förväntas bidra till en
utveckling som skapar goda förutsättningar
för ett fungerande vardagsliv och levande
samhällen. Aspekter som inkluderas är
bland annat tillgång till viktiga målpunkter
i vardagen, kommunal service och tillgång
till kollektivtrafik. Översiktsplanens egna
mål som fångas upp inom kapitel är målen
Bygga och bevara för idag och imorgon,
Grön och hälsosam livsmiljö för alla,
Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser samt Hållbara resor och
transporter.

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Hållbart
vardagsliv och levande samhällen
inkluderas bland annat aspekter som
målpunkter i vardagen som skolor, förskolor
och grönområden i förhållande till hållbara
resealternativ och bostäder, både sett det till
befintliga beståndet men även i förhållande till vad som planeras och vilka
utmaningar som översiktsplanen lyfter i
nulägesbeskrivningen. Mer konkret analyseras planförslaget utifrån om till exempel
Boverkets rekommendationer för tillgänglighet till bostadsnära natur efterföljs och
inkluderas, Boverkets riktlinjer i Planera för
rörelse! och Friyta för lek och utevistelse för
förskolor och skolor samt hur väl förslaget
förväntas bidra till PBL 1 kap 1 § och 2 kap.
3 § p 2. Även Folkhälsomål med fokus på
mål 5 samt globala målen med fokus på mål
2, 4, 5, 10 och 11 inkluderas i bedömningen.

Nuläge och förutsättningar
Bebyggelsen Danderyds kommun utgörs
dels av ett centralt stråk längs med
tunnelbanan och E18 med huvudsakligen
högre bebyggelse med flerbostadshus,
arbetsplatser och service, dels av en varierad
småhusbebyggelse av trädgårdskaraktär
med inslag av flerfamiljshus och lokala
servicecentra.
Danderyd har en hög andel äldre befolkning
och en hög försörjningskvot i förhållande
till andra kommuner i länet. Planförslaget
har ambitionen att Danderydsborna ska
erbjudas en bra och attraktiv service och
en positiv utveckling av de kommunala
kärnområdena skola, barn- och
äldreomsorg ska prioriteras. Idag finns det
en överkapacitet av förskoleplatser, platser
för elever upp till årskurs 6 och snart även
platser för årskurs 7–9 om inte nya bostäder
byggs eller fler elever tillkommer från andra

Planförslagets konsekvenser
Planförslaget pekar på att kommunen har
en relativt hög andel äldre befolkning,
vilket resulterar i en hög försörjningskvot.
Samtidigt finns det en överkapacitet i skolor
och förskolor men mängden barn och unga
är avtagande. Hur denna demografiska
utmaning ska hanteras lyfts inte på ett
tydligt sätt. För att hantera utmaningen
bör översiktsplanen tydliggöra hur
frågan ska hanteras, till exempel genom
bostadsmarknadsanalyser och satsningar för
att attrahera barnfamiljer eller utveckling
av bostäder för till exempel unga vuxna.
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Om frågan inte hanteras på strategisk nivå
riskerar detta att leda till nedstängning av
skolor och förskolor med tomma lokaler
och längre avstånd till skolor/förskolor för
barnen i kommunen. Även möjligheterna
att upprätthålla service som fritidsaktiviteter
och mötesplatser för unga kan minska med
färre barn och unga i kommunen, med
minskad tillgänglighet på sådana aktiviteter
som följd. Planförslaget har en riktlinje som
lyfter att en variation av bostadsutbudet i
alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i livets olika skeden.
För att tydliggöra riktlinjen bör planen även
lyfta hur och var denna komplettering ska
ske med vilka typer av bostäder. Att sätta
kvantitativa mål för bostadsbyggande kan
bidra till att säkerställa tillgång till olika
typer av bostäder inom kommunen.

för att ge ytterligare vägledning och
stöttning i den fortsatta planeringen.
Planen bör också klargöra vilka motiv som
finns för föreslagen utveckling i områden
som inte ligger i kollektivtrafiknära
läge vilket gäller för område 6
Svanholmsparkeringen.
Riktlinjen att ny bebyggelse främst ska
lokaliseras i anslutning till befintlig
bebyggelse bidrar till att nya områden
knyts samman med befintliga områden och
ger goda förutsättningar för bevarandet
av grönområden och möjligheter att
stärka lokala centrum. Vidare presenterar
utvecklingsinriktningen för trygga och
inbjudande utemiljöer och mötesplatser
kommunens ambiton gällande utveklingen
av centrumområden och kan bidra till att
stötta kommande planering. Genom att
koppla denna övergripande inriktning till
planens utredningsområden kan stöttningen
tydliggöras och konkretiseras.

Att placera huvuddelen av ny bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen som planförslaget
lyfter bidrar till goda förutsättningar för ett
hållbart vardagsliv. Även satsningar på att
stärka gång- och cykeltrafiken som gör det
säkrare och attraktivare för fler att cykla till
arbete, skola och andra målpunkter skapar
möjligheter för ett hållbart vardagsliv.
Genom att komplettera planförslaget
med kartor och beskrivningar kring hur
och var detta ska göras ökar tydligheten
för kommande planeringsskeden och
ökar möjligheterna för att ambitionen
uppnås. Planförslaget lyfter bland annat
förslag på ett regionalt snabbcykelstråk
mellan Täby Arninge och Roslagstull och
pendlingsmöjlighet för cyklister med
målpunkterna centrala Stockholm, Solna
och Kista. Detta är goda exempel på
beskrivning gällande planerad utveckling.
Detta skulle med fördel även göras för den
inomkommunala utvecklingen av cykelstråk

Planförslaget presenterar en
utvecklingsinriktning som syftar till att
utvecklingen ska bidra till att främja
hållbara resor och transporter i kommunen
genom satsningar inom gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Till exempel lyfts ambitioner
om att utveckla kollektivtrafiken med tätare
avgångar samt genom stärkta kopplingar
till gång- och cykelvägnätet. Detta medför
goda förutsättningar för ett hållbart
vardagsliv. Planförslaget kan tydligare
beskriva specifika behov, med fördel kopplat
till planförslagets utredningsområden,
samt peka ut vilka insatser som bedöms
ge stor nytta för att förtydliga hur
utvecklingsinriktningen ska kunna uppnås.
Vidare prioriterar planförslaget till stor
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del bilens framkomlighet och lyfter vikten
av den som en del av transportsystemet,
främst där kollektivtrafik och cykel inte
är tillräckligt starka alternativ. I regionens
resvaneundersökning sticker inte Danderyd
ut som en som en särskilt bilintensiv
kommun vilket kan påvisa att att det
finns en god tillgång till kollektivtrfaik i
kommunen idag. En prioritering av bilens
framkomlighet kan komma att konkurrera
med framkomligheten och möjligheten
att prioritera andra trafikslag som gynnar
ett hållbart vardagsliv, kollektivtrafik.
Prioriteringen kan därför komma att
motverka målet Hållbara resor och
transporter.
Sammantaget bedöms planförslaget i
liten omfattning bidra till möjligheterna
att tillgodose ett hållbart vardagsliv och
levande samhällen. Möjligheterna att, inom
ramen för den fysiska planeringen, möta de
demografiska utmaningarna tas inte tillvara.
Detta påverkar möjligheterna att bibehålla
och utveckla närservice på ett sätt som
främjar ett hållbart vardagsliv och levande
samhällen. Planförslaget har ambitionen att
bidra till en större blandning av bostäder
inom kommunen, men konkreta förslag på
hur blandning ska uppnås saknas.

•

•

•

•

•

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Komplettera planförslaget med
uppgifter om vilka typer bostäder och
upplåtelseformer som finns idag inom
kommundelarna och presentera hur många
bostäder samt vilka boendetyper som
behövs inom kommunens olika delar
för att tydliggöra hur planens mål ska
uppnås.
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Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram
för att tydliggöra hur utmaningar/
behov gällande bostadsförsörjning ska
bemötas. Ett sådant program ska finnas
enligt lag.
Komplettera mark- och
vattenanvändningskartan med hur
och var olika typer av bebyggelse ska
stärka platsen och komplettera befintlig
användning
Lyft in den planerade utvecklingen
av cykelvägar enligt cykelplanen som
gäller till 2024 för att tydliggöra hur
och var utvecklingen av cykelvägar
ska prioriteras. Koppla ÖP till en
samlad gång- och cykelplan för så att
samordning och prioritering av åtgärder
i tid och rum underlättas.
Tydliggör hur utvecklingsområdena
ska försörjas med hållbara transporter,
för att tydliggöra hur planens mål ska
uppnås.
Koppla utvecklingsinriktningen för
trygga och inbjudande utemiljöer
och mötesplatser till planens olika
utredningsområden.
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bebyggelse analyseras, och om hur
8.4 INKLUDERING OCH
områden knyts ihop eller inte. Skapas nya
SOCIAL SAMMANHÅLLNING barriärer och överbryggas befintliga? Hur

ser tillgången till olika typer av bostäder
ut i kommunen i stort och inom olika
områden – planeras det för en variation
med hänsyn till den specifika platsens behov
och utmaningar? Vidare analyseras hur
och om olika typer av områden och olika
grupper i samhället beskrivs utifrån dess
förutsättningar och behov. Mer konkret
bedöms planförslagets även utifrån hur väl
förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 §
och 2 kap. 3 § p 2, Folkhälsomål med fokus
på mål 5 samt globala målen med fokus på
mål 10 och mål 11.

I det här avsnittet bedöms hur väl
översiktsplanen förväntas bidra till en
utveckling som tar hänsyn till olika
områdens värden och identitet men
också om planen bidrar till att överbrygga
barriärer, kopplar samman olika områden
och strävar efter en sammanhållen och
inkluderande kommun. Aspekter som
inkluderas är bland annat barriärer,
bebyggelsestruktur och lokalisering av
mötesplatser. Översiktsplanens egna mål
Bygga och bevara för idag och imorgon,
Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser samt Grön och hälsosam
livsmiljö för alla fångas upp i detta kapitel.

Planförslagets konsekvenser
Planförslagets ambition är bebyggelseutvecklingen som på sikt kopplar Mörby
centrum och knutpunkt Danderyd närmare
varandra till ett gemensamt centrumområde
för kommunen. Även en ambition om att
bättre tvärförbindelser för gång-, cykel
och kollektivtrafik mellan Djursholm,
Enebyberg, Danderyd och Stocksund som
ska
bidra till att koppla samman kommundelarna presenteras. Genom att komplettera
med att redovisa hur och var detta ska
genomföras kan ambitionen tydliggöras.

Nuläge och förutsättningar
Danderyds kommun består av fyra
kommundelar: Enebyberg, Danderyd,
Djursholm och Stocksund. Bebyggelsen i
kommunen utgörs dels av ett centralt stråk
med huvudsakligen högre bebyggelse med
flerbostadshus, arbetsplatser och service,
dels av en varierad småhusbebyggelse
av trädgårdskaraktär med inslag av
flerfamiljshus och lokala servicecentra.
Översiktsplanen lyfter en önskan om att
knyta samman kommunen med bättre
förbindelser mellan kommundelarna. År
2019 bestod bostadsbeståndet av 49 procent
småhus och 51 procent flerbostadshus. Av
bostäderna i flerbostadshus var ca 30%
hyresrätter och 70% bostadsrätter.

Planen lyfter att kommunen är idag
påverkad av den barriär som E18 och
spårområdena utgör. Det finns en
ambition att mildra eller överbrygga
dessa barriäreffekter. Planförslaget pekar
bland annat ut en tunnelförläggning av
E18 som en möjlig åtgärd på lång sikt.
Genomförbarheten av denna åtgärd är
dock osäker. Det är därför av extra vikt att
fokusera på hur kommundelarna kan knytas
samman på andra sätt genom strategisk
lokaliseringen av gemensamma målpunkter
och stärkta kopplingar.
Planförslaget lyfter kommunens utmaning
med en ojämn tillgång till olika typer

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Som grund för bedömningen av
Inkludering och social sammanhållning
ingår bland annat aspekter som om olika
områdens behov synliggörs, barriärer och
kopplingar i förhållande till tillkommande
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av boendeformer och upplåtelseformer.
Genom att analysera denna data med en
geografisk koppling kan uppdelningen
mellan olika typer av bostäder och
upplåtelseformer mellan kommunens
olika bostadsområden tydliggöras. Detta
kan användas som underlag för att på ett
tydligare och mer strategiskt vis komplettera
med olika typer av bostäder inom olika
områden för att kunna uppnå planförslagets
mål. Vidare lyfter planförslaget i riktlinjer
för planering att denna ska bidra till
ett varierat utbud av bostäder, service,
arbetsplatser, idrott och kultur i alla
kommundelar samt att en variation
av bostadsutbudet (bebyggelsetyper,
upplåtelseformer, storlekar, prisnivåer) i
alla kommundelar ska prioriteras för att
underlätta kvarboende i sin närmiljö om
livssituationen förändras. Detta bidrar till
att ge stöttning i frågan för efterkommande
planering. Genom att tydliggöra hur och var
denna komplettering kan genomföras inom
planförslagets olika utredningsområden
kan vägledningen tydliggöras ytterligare
samtidigt som planens ambitioner och mål
uppnås.

målpunkter kan bidra till att knyta samman
olika bostadsområden genom att skapa
gemensamma mötesplatser för boende
inom olika kommundelar. Planförslaget
skulle kunna kompletteras med ambitioner
gällande loklisering av denna typ av
mötesplatser för att tydligare bidra till
planförslagets mål om att stärka kopplingar
och knyta samman kommundelar.
Sammantaget bedöms planförslaget
presentera ambitioner, mål och
planeringsinriktningar som kan bidra till
en utveckling mot en mer sammanhållen
utveckling. En tydlighet i hur behoven ser
ut i och mellan enskilda delområden och
vilka insatser som rekommenderas skulle ge
ökat stöd i den fortsatta planeringen.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Komplettera med ställningstaganden
om vilken typ av bostäder och
serviceutbud som saknas inom
kommunens olika bostadsområden.
Väg in det trygghetsskapande och den
högre andel aktiverade platser som kan
komma med en tätare bebyggelse med
service och mötesplatser.
• Tydliggör hur en utveckling av den
fysiska strukturen kan bidra till att
koppla samman områden genom
strategiskt placerade målpunkter,
mötesplatser och utveckling av bostäder.
• För att säkerställa bevarande av
hela Danderyd kommuns identitet
och karaktär kan planförslaget
kompletteras med goda exempel och
inkludering av kommunens olika
typer av bebyggelseområden och dess
värden. Texten har ett stort fokus på
trädgårdsstaden.
• Komplettera riktlinjen kring stärkta
kopplingar mellan områden genom att
tydliggöra att kopplingarna även behövs
på en mindre skala i geografin, och att
utformning av exempelvis bebyggelse,
infrastruktur, mötesplatser och
rekreationsstråk spelar stor roll för den
upplevda sammankopplingen.

Planförslagets riktlinjer säger att
tillkommande bebyggelse ska ha hög
arkitektonisk kvalitet och anpassas till
omkringliggande bebyggelsemiljöer,
visa hänsyn till den historia och kvalitet
som finns på platsen idag och utgå från
den befintliga miljön när det kommer
till utformning, volym etcetera. Att lyfta
karaktär, skala, volymer och placering
av byggnader som viktiga aspekter att ta
hänsyn till ger en god grund för kommande
planering att skapa en utveckling som
kopplas samman med befintlig bebyggelse
och på så vis tar hänsyn till områdens
identitet. Planförslaget lyfter en ambition
om att det i varje kommundel ska finnas
goda möjligheter för olika slags idrotts- och
motionsaktiviteter samt att det ska finnas
en större välutrustad lekplats. Planförslaget
belyser även exempel på sociala
mötesplatser, som Samsöparken. Genom
att belysa goda exempel tydliggörs planens
ambition. Lokaliseringen av denna typ av
52
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8.5 RISK OCH
KLIMTATANPASSNING

Vendevägen sekundära transportleder. Vid
planläggning i närheten av farligt godsleder
behöver stor hänsyn tas till frågor som
säkerhetsavstånd och evakueringsmöjligheter. I kommunen finns ett flertal
låglänta områden där det finns en stor risk
för översvämning vid kraftig nederbörd
och höga vattennivåer. Vissa av de låglänta
och strandnära områdena som exempelvis
båtuppställningsplatser och deponier
är även identifierade som riskområden
kopplat till markföroreningar. Dessa kan
innebära speciellt stor risk för spridning
av föroreningar i ett framtidsscenario med
ökade vattenflöden.

Risk och säkerhet inom samhällsplanering
är ett allmängiltigt begrepp som kan
avse en lång rad händelser med mycket
varierande allvarlighetsgrad. Begreppet risk
avser i detta sammanhang kombinationen
av sannolikheten för en händelse och
dess konsekvenser. Individrisken är
sannolikheten att omkomma för en person
som kontinuerligt vistas på en specifik
plats, exempelvis på ett visst avstånd från en
transportled. Framtidens klimat kommer att
skilja sig från dagens. Bland annat förutses
ökade nederbördsmängder samt höjda
medeltemperaturer. Värmeböljor och kraftig
nederbörd bedöms inträffa allt oftare. Såväl
nuvarande som tillkommande bostäder
och infrastruktur behöver anpassas till
klimatförändringens effekter.

En skyfallskartering som tagits fram
visar att stora delar av kommunen skulle
översvämmas vid ett kraftigt skyfall som
ett 100-årsregn. Vid kraftiga skyfall bildas
stora mängder dagvatten som inte alltid
kan tas om hand i befintliga system för
dagvattenhantering. Enligt länsstyrelsens
översiktliga kartering över temperaturen
i kommunen under år 2018 framkommer
att det finns områden som vid höga
temperaturer kan bli så kallade värmeöar.
Kommunens vatten och naturområden
bidrar dock till att mildra och jämna ut
effekterna vid extrema temperaturer.

Skred sker när en sammanhängande
jordmassa kommer i rörelse. Skred
förekommer i silt- och lerjordar. Skred kan
även inträffa i siltiga eller leriga moräner
om moränen är vattenmättad. Vid ett ras
rör sig block, stenar, grus- och sandpartiklar
fritt. Ras sker i bergväggar, grus- och
sandbranter. Den gemensamma nämnaren
är att både skred och ras kan inträffa utan
förvarning. Den naturliga erosionsprocessen
anpassar branter och slänter till ett
jämviktsläge. Små förändringar av
denna jämvikt kan utlösa skred eller ras.
Landhöjningen, klimatet och människans
ingrepp i naturen förändrar markens
stabilitet. Under årens lopp kan därför säker
mark bli osäker. Även denna typ av risker
måste hanteras i planeringen.

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Längs transportleder finns
rekommenderade säkerhetsavstånd på
mellan 25 och 40 meter beroende på vilken
typ av transporter som tillåts. Roslagsbanan
har ett generellt skyddsavstånd på 25 meter
från spårmitt. Vid icke stadigvarande
vistelse kan i vissa fall ett skyddsavstånd om
10-25 meter från närmaste spår tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § ska
risker för människors hälsa och säkerhet
beaktas i all planering.

Nuläge och förutsättningar
I Danderyd är E18 primär transportled
för farligt gods och väg 262 samt del av
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Planförslagets konsekvenser
I Danderyd ska den fysiska planeringen
bidra till åtgärder för att förhindra,
minimera och begränsa risker kopplade till
ett förändrat klimat. Planförslaget betonar
att det kommunövergripande arbetet med
klimatanpassning behöver bedrias på
såväl kort som lång sikt. I planförslaget
pekas sex utredningsområden ut där
kommunen vill utreda möjligheten till
framtida skyfallshantering. Dessa områden
utgörs av lågpunkter där vatten ska kunna
omhändertas vid höga vattenflöden. Det är
positivt att kommunen pekar ut områden
för omhäntertagande av vatten vid händelse
av kraftiga skyfall. Det vore dock positivt
om kommunen även beskrev andra
synergieffekter som exempelvis möjligheten
att inom dessa områden fördröja och rena
vatten och inte enbart som skyfallshantering i
syfte att skydda infrastruktur och bebyggelse
från skada.

Inom Danderyds kommun finns flera platser
där marken kan vara eller är dokumenterat
förorenad. Situationen redovisas på karta
i planförslaget. Det framgår dock inte
vilken hänsyn som tagits till risken för
markföroreningar i identifieringen av
utredningsområden – sådan utredningar ska
göras i senare skeden. Kommunens intention
att utreda och vid behov åtgärda förorenade
områden bedöms vara positiv. Planförslaget
lyfter att kommunen har en handlingsplan
för förorenade områden som ska bidra till att
kommunen genomför undersökningar och
vid behov åtgärder för prioriterade områden.
Planeras utveckling inom områden som i
nuläget utgörs av naturmark påverkar det
områdets värmereglerande funktion. En
ökad andel hårdgjord yta försämrar även
markens infiltrationskapacitet och kan
öka risken för översvämning vid kraftiga
skyfall. I planförslaget finns en riktlinje att
hänsyn ska tas till att minimera hälsorisker
kopplade till värmeböljor vid nybyggnation
av känsliga verksamheter. Enligt planen ska
även bebyggelse och infrastruktur undvikas i
låglänta områden. Samtidigt är 10 av planens
14 utredningsområden lokaliserade inom
områden med översvämningsrisk. Planering
av ny bebyggelse och infrastruktur bör
undvikas i låglänta områden och i områden
som ligger inom framtida riskzoner för
översvämning.

Majoriteten av alla utvecklingsområden som
presenteras i planen är placerad längs någon
av kommunens transportleder för farligt gods.
Enligt planförslaget ska en riskbedömning
göras vid planering och exploatering inom
ett avstånd om 150 meter från lederna
för farligt gods eller inom 100 meter från
drivmedelsstationer. Det är positivt att planen
ger en tydlig inriktning kopplat till denna
planläggning.
I Danderyd finns flera områden med
markradon. Markradon är en hälsorisk
som orsakar skada och sjukdom på
lungor och luftvägar. Enligt planförslaget
ska det i områden med risk för förhöjda
markradonhalter genomföras utredningar
inför detaljplaneläggning och utbyggnad
av bostäder. Gällande gränsvärden i vatten
och luft får inte överskridas och i områden
med förhöjda radonhalter ska tillkommande
bebyggelse byggas radonsäkert. Det är positivt
att planförslaget tydligt anger att gränsvärden
inte får överskridas.

I översiktsplanen presenteras resultat
från en översiktlig analys som beskriver
utredningsområden med potentiella
klimatrelaterade risker som ras, skred
och översvämning vid skyfall. Den visar
att majoriteten av de utpekade områdena
helt eller delvis har mer än två risker.
Det är positivt att den övergripande
riskkartläggningen genomförts men det
framgår inte av planen hur resultaten
omhändertagits och hur riskerna ska mildras
eller om kartläggningen på något vis påverkat
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valet av lokaliseringar.
I utvecklingsområdena intill E18-stråket
förekommer risk för samtliga utredda
riskfaktorer. Lämplig lokalisering är en av de
grundläggande principerna som kommunen
bör ta hänsyn till vid fysisk planering. De
risker som presenteras i nulägesbeskrivningen
utgör planeringsförutsättningar. Den
markanvändning som planen medger bedöms
medföra svårigheter kopplade till kommande
planarbete och innebär en risk för negativ
påverkan.
Utifrån kraven i 2 kap 5 § PBL ska kommunen
göra en lämplighetsprövning av föreslagen
markanvändning. Lokalisering av bebyggelse
och verksamheter ska vara lämplig utifrån
beskaffenhet, läge, och behov och frågor
kopplat till hälsa, säkerhet och risk ska vara
centrala vid en sådan prövning.
Majoriteten av de utpekade
utredningsområdena ligger inom ett
riskområde för någon av de ovan listade
riskerna. Det går i nuläget inte att bedöma
hur allvarliga riskerna sammantaget är eller
vilka eventuella kumulativa effekter som
planförslaget kan tänkas medföra. Det är därför
angeläget med en tydliga och transparenta
motiv till varför utredningsområden
lokaliserats till platser där det finns
identifierade risker.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Tydliggör vilken betydelse
riskfaktorerna haft i val av lokalisering
av utredningsområden. Vilka
ställningstaganden för att minimera risk för
påverkan på människa och miljö har gjorts?
• Överväg att i planförslaget peka ut vilka
utredningar som är kritiska för att avgöra
om fortsatt planläggning i de utpekade
utvecklingsområdena är lämplig.
• Planförslaget bör sätta en tidsram
för genomförande av de åtgärder och
utredningar som motiveras av ett förändrat
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•

•

klimat. Åtgärder som hanterar redan
existerande risker bör prioriteras.
Tydliggör att utredningar kopplat till
markradon alltid ska göras för detaljplaner
som avser bostäder eller skola och förskola.
I nuläget står det att en sådan utredning bör
tas fram.
För att ge ökad och tydligare styrning för
efterföljande planering bör planförslaget
peka ut på vilket sätt man tänker sig öka
andelen grönytor och undvika lokala
värmeöar i delar av kommunen där andelen
hårdgjorda ytor är stor.
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9 EKONOMISKA KONSEKVENSER
9.1 HUSHÅLLNING MED
MARK, VATTEN OCH DEN
FYSISKA
MILJÖN I ÖVRIGT

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Miljöbalkens bestämmelser om hushållning
med mark och vatten ska tillämpas i
planeringen. Enligt 2 kap 6 § miljöbalken
ska mark- och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet
och läge samt föreliggande behov. Företräde
skall ges sådan användning som medför en
från allmän synpunkt god hushållning.

Vad som är god hushållning med mark och
vatten baseras bland annat på miljöbalkens
hushållningsbestämmelser. Där anges att
företräde ska ges åt sådan markanvändning
som medför en hushållning som är god ur
allmän synpunkt. Bestämmelserna omfattar
bland annat markområden som har värde
eller betydelse för jord- och skogsbruk samt
utvinning av värdefulla ämnen och material.

I 3 kap. 4 § miljöbalken sägs att Jordoch skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jord-bruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt till-fredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk. Det är således
jord- och skogsbruksnäringen som är av
nationellt intresse, inte enbart marken.
Skogsmark ska så långt som möjligt skyddas
från åtgärder som försvårar rationellt
skogsbruk.

Hushållning med mark- och vatten samt
den fysiska miljön i övrigt beskrivs är ett
av de perspektiv som ska uppmärksammas
enligt miljöbalkens bestämmelser om
miljöbedömningar. Naturresurser är de
råvaror som vi människor kan nyttja från
naturen. Dessa resurser kan vara ändliga
eller förnyelsebara. Det är dock alltid
viktigt att de nyttjas på ett effektivt och
miljöanpassat sätt så att de kan nyttjas även
av framtida generationer.

Planförslagets konsekvenser
I Danderyd finns ytor med jordbruksmark
men dessa bedöms inte påverkas av
planförslaget. Samtidigt finns det
inget ställningstagande i planen som
beskriver kommunens vilja kopplat till
brukandet av jordbruksmarken, det finns
exempelvis ingen riktlinje som säger att
förutsättningarna för rationell drift ska
värnas eller utvecklas. Ny bebyggelse
placeras i första hand i redan ianspråktagna
områden intill E18 eller i anslutning till
annan bebyggelse. Genom att bygga tätt
i kollektivtrafiknära redan ianspråktagna
områden bidrar planen till att hushålla med

Nuläge och förutsättningar
Både jord- och skogsbruk förekommer
i mycket begränsad utsträckning i
Danderyd. I nuläget finns endast en
jordbruksverksamhet och inget aktivt
skogsbruk. Odlingsbar mark är en
begränsad resurs som kan ge livsmedel,
energi eller foder. Om jordbruksmarken
förvaltas väl kan den generera resurser i
tusentals år framöver. I Sverige minskar
arealen jordbruksmark succesivt varje år.6

6. Jordbruksmarkens värden. Jordbruksverket, 2020.
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investeringar inom verksamheterna.
Danderyds kommuns ekonomi är starkt
kopplad till ekonomin i resten av landet
och det kommunala utjämningssystemet.
Kommunen är en stor nettobidragsgivare.
Beräkningsmodellen för hur det
kommunala utjämningssystemet faller
ut varje år påverkas av en mängd
parametrar där utvecklingen av landets och
kommunernas ekonomi är en sådan.

marken i den fysiska planeringen.
Planförslaget bedöms således varken bidra
eller motverka en god hushållning med
mark, vatten och den fysiska miljön.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Inga.

9.2 KOMMUNAL EKONOMI

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Kommunens budget för 2021 säger att ett
resultatmål på 2 procent av skatteintäkterna
(netto) ska eftersträvas. Kommunen ska
ha en högre självfinansieringsgrad av
investeringar så att kommunen inte ska
behöva ta ytterligare lån under 2021.  

Nuläge och förutsättningar
Planförslaget konstaterar att kommunen de
senaste åren redovisat ett kraftigt underskott
i den kommunala ekonomin. Sedan år 2019
ligger fokus därför på att skapa en ”robust
ekonomi”. Enligt kommuen har arbetet
under de senaste åren varit framgångsrikt
vilket har resulterat i en kommunal
ekonomi i balans år 2021. Kommunen
fokuserar på välfärdens kärna där stora
delar av kommunens budget väntas gå till
verksamheter för unga och äldre, det vill
säga utbildning och äldreomsorg.

Kommunallagen 11 kap. 1 § säger att
kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget innehåller förhållandevis
få konkreta förslag som är direkt
kostnadsdrivande för kommunen.
Utvecklingen av nya områden ska ske först
efter ett kommande utredningsarbete,
där kostnader bedöms i senare skeden.
Ett flertal idéer för den kommunala
transportinfrastrukturen lyfts fram, i första
hand förbättrade passager över E18, men
även dessa ska utredas ytterligare innan
lokalisering och utformning fastställs.
Kostnader för sådan infrastruktur kan vara
höga. Detsamma gäller förstås en eventuell
tunnelförläggning av E18, som Trafikverket
skulle ansvara för men som kommunen
kommer att behöva medfinansiera.

Trots vändningen av det ekonomiska
läget i kommunen har tillväxttakten
på skatteintäkterna dämpats under en
längre tid och det finns osäkerheter
kopplat till hur skatteintäkterna kommer
att de ut i framtiden. Den demografiska
utvecklingen i kommunen är en viktig
pusselbit i den kommunala ekonomin.
Enligt planförslaget förväntas utvecklingen
i kommunen innebära en ökad andel
äldre samtidigt som andelen invånare i
arbetsför ålder minskar. Detta är risker
som kommunen påpekar att man behöver
ta i beräknande och bygga buffert för.
Hur den kommande försörjningskvoten
kommer att se ut i kommunen framöver
beror på hur kommunens demografi
utvecklas. Försörjningskvoten påverkar
exempelvis kommunens möjlighet till

Ingen större utveckling av nya
bostadsområden pekas ut. Sådan utveckling
kan annars vara förenad med stora
kommunala kostnader för iordningställande
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9.3 FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR NÄRINGSLIVET

av allmän platsmark, förbättring av gator
och vägar samt komplettering av teknisk
försörjning. Eventuell utveckling av VAnätet finansieras dock via VA-kollektivets
avgifter och påverkar inte den kommunala
ekonomin.
Sammantaget bedöms planförslaget
i sig varken ge positiva eller negativa
konsekvenser för den kommunala
ekonomin. Den demografiska utvecklingen
kan på sikt påverka kommunens
ekonomi avsevärt. Det är dock positivt att
kommunen lyfter att en viktig strategisk
uppgift i det kommande planeringsarbetet
är att planera för boenden som möter de
önskemål och behov som äldre men även 30
- 45 åringar har. Detta för att locka just den
kategorin som det är brist på i kommunens
demografiska fördelning. Fortsatt
utredningsarbete kan med fördel inriktas på
att klargöra hur kommunen avser att denna
planering ska bidra till en mer gynnsam
försörjningskvot framöver.

Nuläge och förutsättningar
Kartläggningar som gjorts visar att
företagen i kommunen är nöjda med
företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av företagsklimatet i Sverige
placerar sig Danderyds kommun på andra
plats av Sveriges 290 kommuner. År 2019
låg kommunen på 14:e plats.
Företagen svarar i enkäten att man
de senaste åren sett förbättringar i
kommunens service och bemötande till
företagen. År 2021 fortsätter arbetet med
att utveckla den interna samordningen
av näringslivsfrågorna. Dessutom finns
ett fokus på att förbättra information
om kommunens upphandlingar, stärka
samverkan mellan skola och näringsliv
och göra insatser för tryggare och säkrare
företag.

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Överväg att komplettera planförslaget
med en utbyggnadsstrategi. Där skulle
kostnader för olika typer av utbyggnad
kunna vägas mot befolkningsutvecklings

Kommunens näringslivspolicy för åren
2021-2026 konstaterar att kommunens
företag präglas av många småföretagare
som har ett behov av både mötesplatser
och arbetsplatser. Kommunens geografiska
läge möjliggör för nya mötesplatser för
coworking-ytor, nätverk och ömsesidigt
utbyte för företag i hela Stockholm Nordost.
Policyn noterar att sådana möten i Mörby
Centrum ger möjligheter för den lokala
handeln och besöksnäringen.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav
och riktlinjer
Regeringens mål för näringspolitiken är att
”stärka den svenska konkurrenskraften och
skapa förut-sättningar för fler jobb i fler och
växande företag”. I den näringslivspolicy
som kommunens antog i december 2020 är
det övergripande målet med kommunens
näringslivsarbete att genom strategiska
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Planen skulle tydligare kunna lyfta fram
de speciella lägesegenskaper som framför
allt knutpunkt Danderyd och Danderyds
sjukhus har, och sätta områdets möjliga
utveckling i ett regionalt perspektiv.
RUFS 2050 pekar ut området som ett
strategiskt stadsutvecklingsläge. Den
mycket höga tillgängligheten, med bil,
buss, tunnelbana och Roslagsbana, samt
förekomsten av en stor vårdverksamhet med
forskningsanknytning skulle tillsammans
med anpassad bebyggelseutveckling kunna
bidra till näringslivsutveckling med ett
högt kunskapsinnehåll. Sammantaget
bedöms planförslaget varken ge positiva
eller negativa konsekvenser för näringslivets
förutsättningar.

insatser och ökad samverkan förbättra
det lokala företagsklimatet i Danderyds
kommun.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget har relativt lite innehåll som
direkt påverkar näringslivets förutsättningar
i kommunen. Ny bebyggelse för kontor,
handel och verksamheter föreslås i första
hand i anslutning till E18; vid knutpunkt
Danderyd och vid Mörby centrum. Inget
av de övergripande målen är inriktat på
näringslivets behov, men inriktningen
på tillgänglighet, attraktiva stadsmiljöer
och goda kommunikationer gynnar
nuvarande verksamheter i kommunen och
kan bidra till att attrahera nya. Utbyggnad
av fiber och bredband ska finnas med i
planeringen för ny bebyggelse, vilket även
det skapar nödvändiga förutsättningar för
tillväxt. Läget i regionen och tillgången
på kvalificerad arbetskraft borde ge goda
förutsättningar för näringslivet också
framöver.

Foto över Mörby centrum - Fotograf Erik Somnäs 2020

Rekommendationer och åtgärdsförslag
• Peka på den speciella potential som
finns i och omkring knutpunkt
Danderyd och Danderyds sjukhus, och
anpassa planeringen där till dess status
som strategiskt stadsutvecklingsläge i
RUFS.
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10 ALTERNATIV
10.1 MILJÖNS SANNOLIKA
UTVECKLING OM PLANEN
INTE ANTAS

I detta kapitel ges en beskrivning av
miljöns sannolika utveckling om planen
inte genomförs samt en redogörese
av tidigare avfärdade alternativ. Att
planen inte genomförs benämns ofta
som det så kallade nollalternativet.
För översiktsplaner görs bedömningen
vanligtvis mot ett framskrivet nuläge, det
vill säga en utveckling i linje med den nu
gällande översiktsplanen. En grund för
det framskrivna nuläget är dock även att
planer, program och beslut som fattats
sedan den översiktsplanen antogs gäller.

Översiktsplan från 2006
ÖP2006 har som vision att kommunen
ska utvecklas så att de olika
kommundelarna sammanbinds. Genom
att utveckla en attraktiv bebyggelse
längs E18 kan barriäreffekterna och
därmed störningarna från E18 minska.
Danderyds identitet som bygger på
trädgårdsstadens värden med en
bebyggelse integrerad i naturmiljön ska
bevaras. Större utvecklingsområden
som pekas ut för fördjupade studier
är Knutpunkt Danderyd, området vid
Mörby centrum, området öster om det
dåvarande tekniska nämndhuset vid E18,
Kraftledningsstråket mot Värtan, samt
östra delen av Rinkebyskogen vid E18 och
väg 262. Planen förordar en förlängning
av pendeltågsnätet mot nordost, den
så kallade Roslagspilen, delvis för att
avlasta vägnätet när befolkningen ökar
i nordostkommunerna. Roslagspilen
är dock ett utaderat alternativ då det i
samband med Sverigeförhandlingen har
beslutats om andra utbyggnadsförslag
kopplat till Roslagsbanan.

Bedömningen nedan är baserad
på det längsta horisontår som valts
i miljöbedömningen, år 2050. Då
horisontåret 2030 är kopplat till
utredningsområdena som presenteras i
förslaget har det året inte använts som
horisontår för miljöns sannolika utveckling
om planen inte antas.
Om den nya översiktsplanen inte antas,
fortsätter den nuvarande översiktsplanen
från 2006 att gälla. Samhällsutvecklingen
i kommunen kommer då att ske
enligt den planeringsstrategi som vid
tidpunkten gäller, samt enligt den övriga
områdesutveckling som beslutats efter
planens antagande.

I första hand ska områden som redan
är påverkade ianspråktas för ny
bebyggelse. De större sammanhängande
naturområdena i Danderyd bevaras.
Samhällsutveckling i övrigt
Givna förutsättningar för såväl
nollalternativet som för en utveckling
enligt den nya översiktsplanen är bland
annat att den pågående klimatförändringen
kan antas ge större effekter de kommande
decennierna. Vissa samhällsbeslut
som påverkar miljöns utveckling gäller
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också oberoende av planens tillkomst,
exempelvis klimatpolitikens åtgärder för
ökad elektrifiering, minskad användning
av fossila bränslen i transporter och för
uppvärmning. Ytterligare sådana program
eller andra ingripande samhällsbeslut kan
tillkomma fram till år 2050.

Miljöns sannolika utveckling utan en ny
översiktsplan
Utan en ny översiktsplan saknas beslut
och underlag för bebyggelseutveckling i
ett flertal av de i planförslaget utpekade
utredningsområdena.

Vägtrafiken förväntas öka i kommunen,
i första hand till följd av tillväxten i
omkringliggande kommuner, och en
ekonomisk tillväxt som skapar högre
köpkraft och ett högre bilinnehav. Den
planering av trafikinfrastruktur som görs
av Trafikverket och Region Stockholm
förväntas bli genomförd. Roslagsbanans
dubbelspårsutbyggnad fortsätter, och
banan förlängs till city.

Då kommunens nu gällande översiktsplan
är från 2006 innebär det att den utgår
från tidigare lagstiftning. Lagstiftningen
har skärpts i många avseenden när det
kommer till exempelvis klimatperspektivet
genom större tyngd för hur kommuner
ska arbeta med ras, risk och skredfrågor i
planeringen både för den kommande och
befintliga bebyggelsen.
Vattenfrågorna har utvecklats sedan
tidigare förslag och förväntas utvecklas
ytterligare då kommunen avser att ta fram
en vattenplan och en dagvattenplan.
Vidare finns det ett nytt miljö- och
klimatprogram i kommunen som tydligt
förhåller sig till de globala och nationella
målen när det kommer till miljö- och
klimatperspektivet. Även för den
kommande översiktsplanen finns en tydlig
koppling till dessa mål.
Överlag tappar en gammal översiktsplan
styrning och mycket av det kommunala
arbetet riskerar att utgå från andra
styrdokument och beslut som fattats
därefter. Planeringen blir ryckig då den
utgår från underlag som tagits fram
under en lång tid och kanske oberoende
av varandra. Detta riskerar att den röda
tråden i samhällsprocessen försvagas
genom en gammal översiktsplan.

Exploaterings- och bebyggelsetrycket
inom kommunen kommer sannolikt
vara av samma storleksordning vare sig
den nya översiktsplanen antas eller inte.
Var ny bebyggelse tillkommer om en ny
översiktsplan inte antas är förstås svårt att
spekulera om. En fortsatt utveckling i de
goda lägena längs E18 kan dock förväntas.
Planeringen får antas ta längre tid om
en aktuell översiktsplans övergripande
beslut och ställningstagandena saknas
och frågor kommer behöva processas i
senare skeden. Det finns även en ökad
risk att en sådan planering kan innebär
negativa hälsoeffekter då den gällande
översiktsplanen inte innehåller tydliga
ställningstagande kring hur hälsoaspekter
ska hanteras. Detaljplanering och
exploatering fortsätter att ske genom långa
processtider med huvudsakligen mindre
områden och omfattning oberoende
av varandra och med en avsaknad av
översiktligt sammanhang. Generellt är
risken stor att planer överklagas och
detaljplaner pausas.

Det samlade helhetsgreppet för hantering
av befintliga natur- och kulturvärden
inom kommunen kommer utan en ny
översiktsplan att försvagas över tid, i takt
med att den översiktsplan som antogs 2006
uppfattas sakna aktuella eller relevanta
ställningstaganden.
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saknar riktlinjer för klimatanpassning
och gör kommunen sämre rustad
för klimatförändringen än det nya
planförslaget.

Översiktsplan 2006 pekar ut
bullersituationen längs E18 i kommunen
som ett problem för hälsa och
välbefinnande, ett problem som kvarstår
om en ny plan inte antas.

10.2 AVFÄRDADE

Riktlinjerna i ÖP 2006 anger att ny
bebyggelse generellt sett ska tillkomma
i anslutning till befintlig bebyggelse.
Påverkan på naturmiljöer och vatten
bedöms därför för nollalternativet bli
begränsade. Bedömningen förutsätter
att nollalternativets koncentration av
ny bebyggelse till redan bebyggd mark
fortsätter och att idag orörd naturmark
värnas.

ALTERNATIV
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt
regelverket resonera kring alternativa
utformningar samt avfärdade alternativ.
Planarbetet har i alla steg bedrivits med
en slutlig struktur som målsättning. Inga
alternativa strukturer har diskuterats
eller ställts mot varandra. Planförslaget
överensstämmer i många delar med de
inriktningar som lades fast i den gällande
översiktsplanen från 2006.

Många av de kulturhistoriska värdena i
kommunen finns insprängda i, eller utgör
en del av den befintliga bebyggelsemiljön.
ÖP2006 har tydliga riktlinjer för
kulturmiljö, och tillämpas dessa bedöms
de negativa konsekvenserna bli små.

Den viktigaste förändringen jämfört med
den gällande planen är att översiktsplanen
pekar ut utredningsområden tillskillnad
från översiktsplanen från 2006 som
pekade ut utvecklingsområden.
Utredningsområdena kommer preciseras i
ett senare skede i planeringsprocessen, vad
gäller omfattning, utformning, utveckling
och bevarande för de olika områdena.

Möjligheterna att i kommunen minska
klimatpåverkan bedöms vara i stort sett
samma i nollalternativet som med ett
genomfört planförslag. ÖP2006 saknar helt
skrivningar om klimatpåverkan. Sedan
planen antogs har teknikskiftet inriktat
mot elektrifiering tagit fart. Tillsammans
med skärpta utsläppskrav på europeisk
nivå bidrar detta till att nya bilar under de
kommande åren får betydligt lägre direkt
klimatpåverkan. Den ökande volymen
bilresor totalt motverkar dock denna
effekt.

Planförslaget utgår till stora delar från
översiktsplan 2006. Tidigare utpekade
utvecklingsområden finns med som
utredningsområden i översiktsplanen och
de områden som inte längre finns med
från översiktsplan 2006 har realiserats.
Planen innehåller således inga avfärdade
alternativ.

Att bedöma hur riskförhållandena
utvecklas i nollalternativet är svårt.
Klimatförändringen kommer att öka
förekomsten av extrema väderhändelser
samt generellt öka temperaturen, minska
mängden snö och öka nederbörden.
Risker för översvämning kommer att
öka, i Danderyds fall i första hand från
skyfall. Den gällande översiktsplanen

Av det tidigare fyra olika principiella
lösningarna för E18/Centrala Danderyd
återstår efter ett fördjupat utredningsarbete
två alternativ, där en fullständig
tunnelförläggning är ett.
Planförslaget förordar inte längre
”Roslagspilen” – en förlängning av
63

895

Hållbarhetsbedömning Danderyd kommun ÖP
pendeltågstrafiken mot nordost. Nu önskar
kommunen istället bättre kopplingar
genom exempelvis annan spårbunden
infrastruktur, men inte pendeltåg,
exempelvis tunnelbana till Täby med
koppling av röd eller gul linje.
I den första versionen av den nya
översiktsplanen presenterades
15 utredningsområden. Efter att
planförslaget varit på samråd har
dock ett utredningsområde tagits bort
och till granskningsskedet preseneras
istället 14 utredningsområden.
Utredningsområdet som togs bort var
område 6 i samrådsversionen av förslaget
till ny översiktsplan, Gränsgärdet
med omnejd. Anledningen till att
detta utredningsområde prioriterats
bort var att kommunen genom att
identifiera lågpunkter beslutade att detta
område istället skulle pekas ut som ett
utredningsområde för skyfallshantering.

Foto över Stocksund - Fotograf Helena Eriksson 2020
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11 SAMLAD BILD
I avsnitt 11.3 summeras förslag på
kompletteringar eller fördjupningar som
kan övervägas i kommande planering.

Nedan sammanfattas bedömningen
av planförslagets konsekvenser i två
perspektiv. Först summeras kortfattat
konsekvenserna från kap. 7-9 i en tabell
med en kort sammanfattning. Därefter
görs en översiktlig bedömning av på vilket
sätt planförslagets genomförande bidrar
till, eller motverkar, att de nationella
miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen
är översiktlig, men kan ändå tjäna som
ett stöd i en diskussion om planförslagets
egenskaper och vilka delar som behöver
vidareutvecklas i de följande faserna i
översiktsplaneprocessen.

11.1 KONSEKVENSERNA
SAMMANFATTADE
I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser.
Teckenförklaring till tabell 2

Tabell 2. Miljökonsekvenserna sammanfattade.
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11.2 PLANFÖRSLAGET OCH
MILJÖKVALITETSMÅLEN
Det så kallade generationsmålet i den
svenska miljöpolitiken är att ”…till nästa
generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.” Arbetet tar stöd
i 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet
utgör grunden för den nationella
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen
med preciseringar ska ge en långsiktig
målbild för miljöarbetet och fungerar som
vägledning för hela samhällets miljöarbete,
såväl myndigheters, länsstyrelsers,
kommuners som näringslivets och andra
aktörers.

För resterande tretton miljökvalitetsmål görs
nedan en bedömning av hur översiktsplanens
genomförande påverkar möjligheterna att
dessa ska kunna nås. Bedömningen redovisas
i Tabell 3 fortsätter på nästa sida.
Bedömningen illustreras på följande sätt:

Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms tre
inte vara relevanta för översiktsplanen,
eftersom inriktningar samt föreslagen markoch vattenanvändning bara i begränsad
omfattning påverkar om målen nås, givet
de preciseringar som finns. Dessa mål är:
Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och
Storslagen fjällmiljö.
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11.3 FORTSATT ARBETE
I arbetet med hållbarhetsbedömningen
har behov och utvecklingsmöjligheter
identifierats som framstår som viktiga
att arbeta vidare i med den fortsatta
planeringen, utifrån de övergripande
målsättningar som finns för planeringen.
Förslag på fortsatt eller fördjupat arbete
beskrivs kortfattat nedan, utan inbördes
ordning. För ekonomiska frågor finns
förutom rekommendationerna i kap. 9 inga
ytterligare förslag.

•

•

Miljöfrågor
• Överväg att ge den kommande
vattenplanen status som tematiskt tillägg
till översiktsplanen.
• Utred ekologiska spridningssamband ur
ett kommunalt perspektiv och tydliggör
vilka områden i kommunen som är
viktiga för olika arter/naturtyper.
• Ta fram vägledning för hur gröna ytors
mångfunktionalitet kan bidra till att
lösa många problem och utmaningar
på en plats samtidigt, och hur detta
kan tillämpas i detaljplanering och
förvaltning av kommunens mark.
Arbetet kan med fördel ingå i arbetet
med en grönplan.
• Genomför en sociotopkartering
som tydliggör hur olika områden i
kommunen används och upplevs av
kommunens invånare.
• Samla insikter från utredningarna ovan i
en kommunal grönplan.

•

•

Sociala frågor
• Ta fram en gångplan för att säkerställa
det strategiska arbetet med utvecklingen
av gångvägar. Arbete kan kombineras
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Tabell 3 på föregående sida,. Planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen.

med en ny cykelplan, men hänsyn måste
tas till de två trafikslagens respektive
behov och förutsättningar.
Kartera otrygga (och trygga) platser
och stråk på en övergripande nivå, som
ett stöd för såväl platsutveckling som
påverkan på drift och underhåll (t.ex.
belysning)
Ta fram en kommunövergripande
strategisk plan för hur demografin och
konsekvenser som överkapaciteten
av skolor och förskolor ska hanteras,
detta kan med fördel ingå i arbete
med en lokalförsörjningsplan.
Säkerställ att aktuella riktlinjer
för bostadsförsörjningen finns i
kommunen, och att de kopplas till såväl
inomkommunala behov (t.ex. med
avseende på demografi) som regionala
åtaganden och ansvar.
Analysera tillgång till olika typer av
samhällsservice inom olika områden
idag med perspektivet hållbart
vardagsliv och komplettera där det finns
behov.
Ta fram vägledning med konkreta
förslag på hur tystare och mer
trivsamma utemiljöer kan skapas i
bullriga utemiljöer, samt hur utemiljöer
som idag har god ljudmiljö kan fortsätta
att ha det också framöver.
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11.4 UPPFÖLJNING AV
KONSEKVENSER
om kollektivtrafiksystemets utveckling.
Därigenom säkerställer kommunen att en
framförhållning upprätthålls och möjliggör
samtidigt att nödvändiga åtgärder för att
parera en negativ utveckling kan vidtas
innan de negativa effekterna uppträtt.

Enligt miljöbalkens sjätte kapitel
11§ finns bestämmelser om att de
miljökonsekvenser som uppmärksammas i
konsekvensbeskrivningen följs upp. Många
av de konsekvenser av planförslaget som
identifierats i denna hållbarhetsbedömning
är osäkra och övergripande. Detta beror
dels på den långa tidshorisonten som
de bedöms mot, dels för att flera frågor
endast bör och kan bedömas i sin helhet i
kommande, mer detaljerade, planeringsoch beslutsprocesser. Därför rekomenteras
att ett uppföljningsprogram avseende
planförslagets konsekvenser bör upprättas
och beslutas. Enligt lagkravet är det
endast de betydande miljöaspekterna
som ska följas upp. För att främja en
hållbar utveckling rekommenderas
dock att samtliga betydande
konsekvenser som uppmärksammats i
hållbarhetsbedömningens kapitel 7–9 ges
plats i den kommande uppföljningen.

För att säkerställa kostnadseffektivitet
bör uppföljningen av översiktsplanens
konsekvenser samordnas med annan
pågående uppföljning i kommunen,
framförallt uppföljningen av budgeten.
Kommunens budget kan även kompletteras
med ett separat kapitel tillägnat planens
genomförande. Under detta kapitel kan
resultatet av uppföljningen löpande
redovisas.

Uppföljningsprogrammet bör vara
strukturerat så att omfattning,
tillvägagångssätt och tidsutsträckning
framgår tydligt. Vidare bör programmet
även ange vilken förvaltning eller vilket
kommunalt bolag som ansvarar för
respektive moment i uppföljningen,
hur dokumentationen ska göras och
till vilken instans som avrapportering
ska ske. Uppföljningen bör inte vara
begränsad till tillståndsbeskrivningar och
effekter, exempelvis luftkvalitet, resvanor,
markanvändning. Istället bör uppföljningen
även inkludera faktorer tidigare i
orsakskedjan, exempelvis inflyttning,
tillkommande bebyggelse samt beslut
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1. Samrådsredogörelse/process
Enligt 3 kap 1 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner ha en
aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver
kommunens avsikter om exempelvis mark- och vattenanvändning,
bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen. Danderyds
gällande översiktsplan är från 2006 och just nu pågår arbete med att ta fram
en ny översiktsplan för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 69 att påbörja arbetet med att
ta fram en ny översiktsplan som ska ersätta gällande översiktsplan från 2006.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 § 54 att genomföra samråd för
översiktsplanen.
Inför samrådet togs ett samrådsförslag fram. Samrådet genomfördes mellan 3
maj och 13 juni 2021. Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts
till berörda remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under
samrådstiden visats på Information Danderyd samt på kommunens
webbplats, www.danderyd.se. Samrådet genomfördes i två delar, genom en
digital enkät, samt genom möjligheten att inkomma med svar via mail och
brev. Utöver detta erbjöds informationsmöten om samrådet och
samrådsförslaget på förfrågan.
Under samrådet inkom 742 svar genom samrådsenkäten. Vidare inkom 42
yttranden från myndigheter, organisationer med flera samt 41 yttranden från
privatpersoner.
Samrådet var allmänhetens andra möjlighet att tycka till om innehållet för den
kommande översiktsplanen. Första möjligheten att tycka till om
översiktsplanens innehåll genomfördes som en digital enkät mellan 2 juni och
31 augusti 2020.

1.1. Ändringar efter samrådet till granskning
En sammanfattning av de ändringar i översiktsplanen som är av mer
betydande karaktär redovisas nedan.
•
•
•
•
•

Nationella mål om Folkhälsomål, Friluftsmål, Energi- och klimatmål,
Gestaltad livsmiljö, Kulturmiljömål och Barnkonventionen läggs till.
Riksintressen och dess funktioner preciseras.
Ett förtydligande om att det finns två naturreservat i Danderyd.
Rinkebyskogen är endast beslutat men inte verkställt ännu.
Kapitlen för räddningstjänst och beredskap samt trygghet och
brottsförebyggande åtgärder uppdateras och ges större utrymme.
Kapitlet för utvecklingsinriktningar utvecklas med konsekvenser av
utvecklingsinriktningarna och är kopplade till översiktsplanen
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övergripande mål med tydligare ansvarsfördelning mellan kommun,
region och stat.
Kapitlet för utredningsområden preciseras och uppdateras med
underrubrikerna ”användning idag”, ”förslag på utveckling” och
”förslag på hänsyn för efterföljande planering”
Till markanvändningskartan kommer ett skikt med ytor för
skyfallshantering att ingå.
Till följd av detta har utredningsområde 6 (Gränsgärdet – Stockhagen
med omnejd) utgått då denna yta reserveras för skyfallshantering.

1.2. Summering av samrådsenkäten
Nedan följer en summering av enkäten i punktform. En längre sammanställning
av enkäten finns som bilaga till samrådsredogörelsen.
•

•

•

•
•

•

•

Om enkäten och deltagandet
Samrådet för översiktsplanen har bland annat nått ut 18 347 gånger
på kommunens facebooksida, 355 gånger på kommunens
Instagramsida samt annonserats i lokaltidningen i två omgångar med
en upplaga på 13 500 nummer.
Sammanlagt har 742 enkätsvar inkommit. Av de som svarat på
enkäten uppgav 96 % att de var boende i kommunen.
Könsfördelningen för deltagandet var 56 % kvinnor och 44 % män.
Åldersmässigt tillhörde de flesta respondenterna ålderskategorierna
40–49 år, 50–59 år och 60–69 år. Fördelningen för var respondenterna
bodde i kommunen var relativt jämn för kommundelarna samtidigt
som 78 % av respondenterna uppgav att de bodde i villa eller radhus.
Överlag var de flesta respondenterna positiva till enkätens utformning
samt till möjligheten att få tycka till om Danderyd kommuns framtid.
Översiktsplanens övergripande mål
För översiktsplanens övergripande mål var respondenterna överlag
mer positiva än negativa.
Översiktsplanens övergripande mål ansågs av flera vara för allmänt
formulerade och därför svåra att svara på då de inte alltid är mätbara.
Översiktsplanens utredningsområden
För översiktsplanens 15 utredningsområden betygsattes 13 områden
över 3,0 och 2 områden betygsattes under 3,0 på en skala 1 till 5 där
1 var mycket dåligt och 5 var mycket bra.
Översiktsplanens utvecklingsinriktningar
För översiktsplanens utvecklingsinriktningar var ungefär lika många
respondenter negativa som positiva till ”Utvecklingsinriktning för
bebyggelse” medan fler var positiva än negativa till
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”Utvecklingsinriktning för kommunikationer” samt
”Utvecklingsinriktning för fritid- och friluftsliv”.

•

•

•

•

•

Summering utifrån fritextsvar
Respondenternas svar för exploatering visar på en spridning mellan att
kommunen är färdigbyggd till att viss komplettering är möjlig. Överlag
förespråkas att skalan måste anpassas till Danderyds befintliga
bestånd. Av de som är positiva till exploatering förespråkas
exempelvis radhus och byggnader upp till 3 våningar.
Några respondenter lyfter fram att det är motsägelsefullt var det ska
byggas enligt översiktsplanen. Exempelvis att byggandet föreslås att
koncentreras längs E18-stråket samtidigt som trafikbuller och
luftföroreningar är som störst där.
Respondenternas svar om en tunnelförläggning av E18 är delad. Det
finns både de som är för och emot en tunnelförläggning av E18. De
som är emot anser bland annat att Danderyds identitet riskerar att
förändras om 11 000 nya bostäder byggs. De som är positiva till en
tunnelförläggning lyfter främst fram det visuella samt buller och
miljöaspekten som anledning. Oavsett om respondenten varit positiv
eller negativ uppfattas E18 idag som bullrande och att det är
angeläget att situationen förbättras oavsett vägval i frågan.
En del respondenter lyfte att förlängning av tunnelbanan mot Täby var
ett bra förslag och ansåg att det var bättre än att förlänga
Roslagsbanan till city. Samtidigt ansåg en del respondenter att det var
negativt med en kollektivtrafikknutpunkt vid Rinkeby.
Många respondenter lyfter fram Danderyds grönområden och närhet
till vatten samt möjlighet till rekreation som kommunens största
tillgångar.

1.3. Inkomna yttranden
Nedan följer en sammanfattning av varje inkommen skrivelse. Yttranden
återges och citeras endast i väsentliga delar.
Inkomna samrådsyttranden är offentliga handlingar och finns tillgängliga på
kommunledningskontoret.
Kommunens kommentarer sker genom tjänstepersoner för översiktsplanens
arbetsgrupp och markeras med indragen vänstermarginal. Kommunens
kommentarer beaktar endast det som berör översiktsplanen och inte övriga
synpunkter.
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2. Synpunkter från remissinstanser och
privatpersoner
Länsstyrelsen i Stockholm
Nedan citeras Länsstyrelsens yttrande med kommunens svar med indragen
vänstermarginal efter respektive kapitel.
Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen är välarbetad och innehållsrik och är
positiv till översiktsplanens övergripande innehåll och intentioner.
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen med fördel tydligare bör sätta
Danderyds kommuns utveckling i ett regionalt sammanhang när det gäller
bostadsförsörjning eftersom planförslaget delvis avviker från RUFS 2050.
Översiktsplanen bör således utvecklas gällande hur kommunen avser att
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Här behöver kommunen även
tydligare motivera avsteg från RUFS 2050.
Svar: Då kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram finns
inga kvantifierbara siffror för bostadsbyggandet i kommunen
vilket är en brist för översiktsplanen. Det pågår ett arbete med
att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som kan komplettera
översiktsplanen. Detta kan ingå i den kommande
planeringsstrategin som kommunen ska ta fram senast den 11
september 2024. Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
kan preciseras till granskning.
Gällande avsteg från RUFS 2050 mål om bostadstillskott beskrivs
motiveringen till detta tydligt i samrådsförslagets kapitel 2.6.2.
Dock bör kommande riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla
kvantitativa uppgifter.
Ett planprogram har tagits fram 2016 för överdäckning/tunnelförläggning av
E18. Detta nämns i förslaget som en eventuell utvecklingsstrategi, men det
framgår inte tydligt vad detta innebär gällande planeringsförutsättningar,
vilket behöver förtydligas. Länsstyrelsen anser att kommunen tydligare
behöver beskriva skillnaden i förslaget med eller utan
överdäckning/tunnelförläggning. Det gäller till exempel luftkvalitet, buller och
bostadsförsörjning. I ett fortsatt arbete med en sådan utveckling kommer
även ytterligare utredningar krävas, gällande till exempel hantering av farligt
gods.
Svar: Efter E18-utredningen har inga vidare utredningar gjorts
sedan dessa och effekter av tunnelförläggning finns inte på
detaljerad nivå och måste utredas vidare. Detta kan
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förhoppningsvis ske inom ramarna för en framtida ÅVS som
planeras att genomföras av Trafikverket, se Trafikverkets
remissvar i samrådsredogörelsen.
Till granskningsskedet tydliggörs prioriteringen mellan de olika
alternativen för E18 i kapitlet för utvecklingsinriktning samt hur
de olika alternativen skiljer sig åt.
Kommunen bör vidare visa hur de 15 utpekade utredningsområdena förhåller
sig till andra intressen och hur målkonflikter kan motverkas. Därför behöver
riktlinjer och krav för hur fortsatt planering ska ske här konkretiseras.
Utifrån ett klimatperspektiv är det bra att kommunen avser att prioritera
möjlighet för cykel samt kollektivtrafik. Det är även bra att kommunen vill
bygga i kollektivtrafiknära lägen. Ett förtydligande kan dock göras hur
kommunen ska bidra till minskad klimatpåverkan från såväl nybyggnation som
från den redan byggda miljön.
Länsstyrelsens synpunkter på förslaget handlar i övrigt främst om ett
förtydligande av hur intentionerna i förslaget ska konkretiseras, dels för att
underlätta efterföljande planering och visa att förslaget är realistiskt, dels för
att undvika målkonflikter. Länsstyrelsen anser också att
hållbarhetsbedömningens rekommendationer utgör ett bra underlag för
vidare utveckling av planförslaget.
Svar: Texterna för utredningsområdena kommer att preciseras
till granskning. Genom tillhörande matris till kapitel 6.1 redovisas
potentiella målkonflikter, störningar och risker för respektive
område som den efterföljande planeringen behöver ta hänsyn
till och studera djupare.
Gällande klimatrelaterade risker är kommunens uppfattning att
samrådsförslaget beaktar detta i kapitel 6.2.5. Kapitlet för 6.2.1
för strategier om bebyggelse kommer att utvecklas gällande
miljöpåverkan från bebyggelse till granskningsskedet.
Länsstyrelsens synpunkter på statliga och mellankommunala intressen
Synpunkterna i detta avsnitt kopplar till de frågor som Länsstyrelsen även har
att bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § PBL.
Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB
Det är positivt att översiktsplanen framhåller riktlinjer kring de två
riksintressena för kulturmiljövården i kommunen, Stocksund och Djursholm,
särskilt avseende vägledningen kring att förhålla sig till planmönstret i de
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båda områdena. Riktlinjerna behöver dock utvecklas till viss del. Även om
större markförändringar inte planeras inom riksintressena behöver
planförslaget ge en tydligare vägledning hur ytterligare utveckling kan ske för
att inte riskera negativ påverkan på riksintressena.
Kommunen lägger stor vikt vid kulturmiljöhandboken som ett
planeringsunderlag vid utveckling inom riksintressena för kulturmiljövården.
Länsstyrelsen anser att handboken kan utgöra ett bra kunskapsunderlag men
att det inte är tillräckligt att hänvisa till handboken. Översiktsplanen behöver
även innehålla riktlinjer för planering inom riksintressena och
ställningstaganden gällande hur ytterligare utveckling kan ske med hänsyn till
riksintressena. Vägledning behöver ges för följande områden på mark- och
vattenanvändningskartan: Östberga, Djursholms torg, GränsgärdetStockhagen med omnejd, Stocksunds torg och Banvakten. Även om några av
områdena ligger utanför riksintressena, bedömer Länsstyrelsen att åtgärder i
dessa områden kan påverka riksintressets värden.
Det är också viktigt att notera att den geografiska avgränsningen har
förändrats sedan kulturmiljöhandboken antogs. Idag läggs större vikt vid att
förstå riksintressena som samlade helhetsmiljöer med kulturhistoriska
samband. Det är därför inte tillräckligt att ha nogsamma förhållningssätt
enbart för vissa delar av riksintresseområdet på det sätt som var kutym när
handboken togs fram.
Kommunens huvudinriktning med att förhålla sig till bevarandeområdena i
kulturmiljöhandboken ger en bra vägledning i dessa utpekade områden.
Endast en hänvisning till kulturmiljöhandboken är dock inte tillräckligt.
Kulturmiljöhandboken ger ingen vägledning för riksintressena som helhet.
Handboken återger en avgränsning av riksintressena som gällde fram till
mitten av 1990-talet, som kallas bevarandeområden. Denna avgränsning
gäller inte längre och ställningstaganden i handboken är därmed inte helt
aktuella. Det är av särskild vikt att riksintressen förstås som samlade
helhetsmiljöer med kulturhistoriska samband. Att ha nogsamma
förhållningsätt i endast delar av riksintresset skapar en upplevelse av att detta
är det egentliga riksintresset. Till nästa skede behöver kommunen förtydliga
förhållningsätt och vägledning kring båda riksintressena.
Länsstyrelsen har under sommaren lämnat in ett förslag till
Riksantikvarieämbetet om reviderade riksintressen för Djursholm och
Stocksund. När Riksantikvarieämbetet fattar beslut kan detta behöva beaktas i
översiktsplanen framöver.
Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB
Svar: Kommunens kulturmiljöhandbok är i stort behov av
uppdatering. Kommunen har i en förstudie utrett brister och
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kompletteringsbehov i befintligt kunskapsunderlag. Analysen
visar att flera perspektiv och kulturhistoriska sammanhang saknas
eller behöver stärkas. Framförallt saknas inventering och
värdering av den moderna bebyggelsen i kommunen. Det avser
modernismens bebyggelsemiljöer såväl som enskilda
byggnader. Arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram
har påbörjats och beräknas vara klar 2024. Översiktsplanen ska
inte föregå detta arbete utan utgår i detta skede endast från det
befintliga materialet.
Danderyds kommun inväntar Riksantikvarieämbetets beslut i
fråga om reviderade avgränsningar för riksintressen för
kulturmiljövården och kommer att uppdatera översiktsplanen så
fort dessa fastställs.
Luftfart
Danderyds kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Bromma,
Eskilstuna, Västerås, Uppsala och Arlanda flygplats. Av dessa är Bromma,
Västerås och Arlanda flygplats av riksintresse för kommunikationer vilket
behöver redovisas i planen. Översiktsplanen bör kompletteras med
information om vad som gäller för flyghinder för den civila luftfarten. Nya
hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av översiktsplanen bör
framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål inom influensområdet ska
samrådas med respektive flygplats. Luftfart och totalförsvaret är exempel på
verksamheter som kan påverkas av hög bebyggelse. Länsstyrelsen har tagit
fram ett faktablad som visar vilka myndigheter kommunen kan behöva
samråda med vid planering av höga byggnader och objekt. Faktabladet
(2017:9) går att hitta på Länsstyrelsens hemsida. Delar av informationen kan
gärna återges i översiktsplanen. Kommunen behöver vidare redovisa
konsekvenser av hinderbegränsande områden och bullerkurvor i planen i form
av restriktioner och/eller rekommendationer.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte höjder på byggnadsverk et
cetera specifikt men bör beakta att detta ska samrådas med
bland annat Luftfartsverket, berörd flygplats med flera beroende
på åtgärd som överstiger 20 meter. Detta kommer att beskrivas
för strategierna om bebyggelsens gestaltning. Riksintressen för
luftfarten som berör Danderyd kompletteras till
granskningsskedet.
Roslagsbanan
Det pågår ett arbete med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar. Det nya utpekandet kan komma att skilja sig från dagens
utpekande och berör i Danderyds fall i första hand Roslagsbanan.
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Bedömningen är att beslut om ett reviderat utpekande kommer att tas under
hösten 2021.
Svar: Danderyds kommun inväntar beslut i frågan och kommer
att förhålla sig till gällande riksintressen för kommunikationer tills
nytt beslut är fattat.
Mellankommunala frågor utifrån RUFS 2050
Bostadsmål
Länsstyrelsen har synpunkter gällande att planförslaget inte lever upp till det
bostadsmål som krävs enligt RUFS 2050 för att möta det regionala behovet.
För att klara bostadsförsörjningen behöver länets kommuner ha ett
välplanerat byggande som har hög takt, är jämnt över tid och som är varierat
till pris, storlek och upplåtelseform.
Danderyds kommun saknar aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning med
analys av demografi och befolkning som grund för bedömning av framtida
behov av bostäder för olika målgrupper. Förslaget till översiktsplan lever
därmed inte upp till lagens intentioner. Förslaget behöver kompletteras med
hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (3
kap. 5 § punkt 1 PBL). Översiktsplanen och riktlinjerna för bostadsförsörjning
ska komplettera varandra. I riktlinjer för bostadsförsörjning ska kommunen
klargöra hur stort behovet av nyproduktion är i olika delar av kommunen. I
översiktsplanen behöver kommunen sedan redovisa hur de fysiska
förutsättningarna ska tillskapas för att täcka utbyggnadsbehoven.
Eftersom kommunen inte har tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning är det
inte möjligt att bedöma om planförslaget lever upp till målsättningen ”att en
variation av bostadsutbud (bebyggelsetyper, upplåtelseformer, storlekar,
prisnivåer) i alla kommundelar ska prioriteras för att underlätta kvarboende i
sin närmiljö om livssituationen förändras”. En befolkningsprognos har dock
tagits fram till översiktsplanen. Denna behöver kompletteras med en analys
av framtida bostadsbehov och var olika typer av bostäder behöver lokaliseras.
Det kan på sikt leda till svårigheter för kommunen att klara sitt
bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper av människor. För att kommunen
ska klara planförslagets riktlinjer och prioriteringar behöver kommunen även
möjliggöra för fler hyresrätter i sin politiska inriktning.
Kommunen har inte angett kvantitativa mål för tillskott av nya bostäder. För
att bidra till det regionala bostadsbehovet enligt RUFS 2050 behöver
kommunen bidra med ett tillskott av 300 bostäder årligen. Kommunen har
angett att den inte kan klara det antalet utan att motivera varför.
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver motivera avsteget samt ange en
egen siffra för vad som anses möjligt. Att inget mål är satt kan ses i en kontext
där bostadstillskottet i kommunen enligt Länsstyrelsens beräkningar varit
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totalt 204 bostäder under hela perioden 2015–2019 och Länsstyrelsen befarar
därför att bostadsbyggandet fortsatt kommer vara lågt.
I det fortsatta arbetet är det således mycket viktigt att kommunen prioriterar
arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning med en analys av
vilken typ av bostäder som behöver tillkomma. Det handlar om
upplåtelseform och storlek, men också om boenden för funktionsnedsatta,
ungdomar, nyanlända och deras möjligheter att bo kvar i kommunen även
efter etableringstiden. Av stor vikt är även bostadsutbud för äldre som enligt
befolkningsprognosen kommer att öka ytterligare från en redan hög
befolkningsandel.
Kommunen bör se över hur bostadsbehov ska tillgodoses för de ekonomiskt
svagare hushåll vilkas bostadsbehov inte tillgodoses på kommunens
bostadsmarknad. Den kunskapen är viktig eftersom deras bostadssituation
sällan kan lösas genom nyproduktion.
Svar: Då kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram finns
inga kvantifierbara siffror för bostadsbyggandet i kommunen
vilket är en brist för översiktsplanen. Det pågår ett arbete med
att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som kan komplettera
översiktsplanen. Detta kan ingå i den kommande
planeringsstrategin som kommunen ska ta fram senast den 11
september 2024. Detta kan preciseras till granskning.
Gällande avsteg från RUFS 2050 mål om bostadstillskott beskrivs
motiveringen till detta tydligt i samrådsförslagets kapitel 2.6.2.
Dock bör kommande riktlinjer för bostadsförsörjning innehålla
kvantitativa uppgifter. På senare år pågår bostadsbyggande om
cirka 400 bostäder i Mörbylund och 100 bostäder i Mörby
centrum. I förhållande till dagens totala antal bostäder på cirka
13 000 bostäder är det relativt storskaliga bostadsprojekt med
Danderyds förutsättningar.
Till granskning kommer kopplingar mellan översiktsplanens
utvecklingsinriktningar och ansvarsområde att tydliggöras samt
hur de exempelvis inverkar på kommunens framtida
bostadsförsörjning.
Regional grönstruktur
Kommunen föreslår i översiktsplanen bebyggelseutveckling inom områden
som är utpekade som regional grönstruktur. Länsstyrelsen anser att
kommunen behöver visa i översiktsplanen hur värden och funktioner ska
skyddas. Översiktsplanen behöver förtydligas med avseende på hur de i RUFS
2050 utpekade gröna svaga sambanden i Rösjökilen inte ytterligare ska

919

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

14 (102)

försvagas. Detta gäller särskilt i anslutning till Rinkebyskogen och även i
utredningsområdena 3 och 14 utmed E18.
Svar: Till granskning uppdateras översiktsplanen med
förtydligande att gröna samband ska värnas och förstärkas i
berörda utredningsområden. Vidare uppdateras kartor så att
gröna samband integreras i översiktsplanen.
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Länsstyrelsen anser att kommunen i översiktsplanen tydligare behöver visa
hur MKN i kommunens vattenförekomster avses följas. Rådande status och
MKN behöver vara grundläggande planeringsförutsättningar i
översiktsplaneringen.
Länsstyrelsen instämmer i det förslag som ges i hållbarhetsbedömningen, att
vattenplanen bör läggas som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Länsstyrelsen anser även att kommunen bör inarbeta viktiga
ställningstaganden som görs i den kommande vattenplanen och
dagvattenplanen i översiktsplanen, för att skapa en övergripande förståelse
för hur MKN vatten ska hanteras vid planläggningen. Utöver översiktlig
beskrivning av vattenstatusen i kommunen bör kommunen redovisa
vattenförekomster som av olika anledningar måste beaktas särskilt vid
planering och byggande. Gällande de vattenförekomster som inte har
uppnått god status bör aktuella miljöproblem både anges och riskbedömas,
exempelvis vad gäller övergödning, miljögifter eller fysiska flödeshinder.
Kommunen delar vattenförekomster med flera kommuner och det
förekommer mellankommunal samverkan inom olika frågor. Det är enligt
Länsstyrelsen en fördel om kommunen kan redogöra för de utmaningar och
möjligheter som finns med mellankommunal samverkan då det gäller att
uppfylla MKN för delade yt- och grundvattenförekomster, vilka åtgärder i
andra kommuner som ger påverkan på kommunens vatten samt vilka åtgärder
som planeras i kommunen som i sin tur får effekter utanför kommunen. Som
hållbarhetsbedömningen påpekar bör kommunen även redogöra för
kumulativa effekter till följd av utvecklingen i kringliggande kommuner samt i
regionen som helhet.
De grundvattenförekomster som finns inom kommunen bör redovisas i
kartmaterialet. Vidare bör kommunen i översiktsplanen förtydliga
informationen om grundvattenförekomsterna Täby-Danderyd och
Stockholmsåsen, dess status, MKN, risk för sänkt status samt vilka
påverkanskällor som identifierats i översiktsplanen för förekomsterna, både
kvantitativt och kvalitativt. Det behöver även framgå av översiktsplanen vad
som bör beaktas och hur man ska agera för att bibehålla vattenförekomstens
status och följa miljökvalitetsnormerna. Det bör i översiktsplanen dessutom
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framgå om grundvattenförekomsten Täby-Danderyd är viktig ur
nödvattensynpunkt eftersom det är kommunens skyldighet att tillhandahålla
vatten i en krissituation.
Svar: Parallellt med arbetet för översiktsplanen pågår arbete
med vattenplan och dagvattenplan. Här synkas de olika
arbetena vartefter under processen. Vattenplanen och
Dagvattenplanen innehåller konkreta åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster. Bland
annat är vattenprovtagningar på vattenkemi årligen på samtliga
av kommunens sjöar en prioriterad åtgärd. Statusen för
kommunens grundvatten är redan god idag och därmed finns
inga större åtgärder preciserade i översiktsplanen. Både
översiktsplanen och den kommande vattenplanen inbegriper
alla vatten i kommunen inklusive de två vattenförekomsterna
som finns.
Kartmaterial med grundvattenförekomster kommer att
uppdateras till granskningsskedet.
Översiktsplaner bör undvika tematiska tillägg och istället
uppdateras kontinuerligt.
Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion
Buller
I översiktsplanen behöver kommunen redogöra för helikopterbuller vid
Danderyds sjukhus. Detta för att underlätta bostadsplanering inom flygets
bullerinfluensområde.
Svar. Till granskning uppdateras texter kring detta gällande
exempelvis utredningsområdet Knutpunkt Danderyd.
Luftkvalitet
Det framgår inte om beräkningar för luftkvalitet gjorts utifrån att väg E18
överdäckas/tunnelförläggs, vilket behöver förtydligas. Kommunen behöver i
efterföljande planering säkerställa att det inte finns risk för människors hälsa
avseende luft vid de utredningsområden som presenteras i översiktsplanen
runt väg E18.
Svar: För tillfället finns inga beräkningar över exakta effekter av
en tunnelförläggning av E18 när det kommer till luftkvalitet.
Detta bör studeras vidare i efterföljande planering. För strategier
kring luft beskrivs dessa i samrådsförslagets kapitel 6.2.5.2.
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Texterna för utredningsområdena uppdateras till
granskningsskedet gällande exempelvis luft.
Förorenad mark
Kommunen behöver komplettera planhandlingarna till nästa skede med en
mer utförlig kartläggning av föroreningssituationen i kommunen. I
översiktsplanen behöver det framgå på ett mer konkret sätt vilken
föroreningsproblematik som råder i kommunen. Redovisningen av nedlagda
deponier som finns i underlaget behöver kompletteras med även andra
förorenade områden som behöver beaktas i den fysiska planeringen. Det kan
röra sig om till exempel verksamheter som har eller har haft sådan hantering
som skulle kunna ha orsakat föroreningar, som till exempel bensinstationer,
handelsträdgårdar och verkstäder. Dessa kan även med fördel markeras i
kartunderlaget.
Av översiktsplanen bör det också framgå hur kommunen avser att hantera
föroreningar. Här kan delar inarbetas av den handlingsplan som ska kopplas
till ”inventering och riskklassning av verksamheter i olika branscher som kan
ha medfört markföroreningar” som tagits fram av miljö- och
stadsbyggnadskontoret. Översiktsplanen bör även redogöra för kommunens
strategi avseende förorenade områden för att säkerställa att en ändrad
markanvändning är lämplig ur ett hälsoriskperspektiv. Här bör även hanteras
om det finns områden där föroreningar utgör ett så stort hinder att
bebyggelse/en av viss verksamhet inte är lämplig.
Kommunen har beskrivit hur föroreningar kan påverka och spridas i vatten.
Kommunen behöver även komplettera förslaget med att det finns
föroreningar som behöver beaktas i fysisk planering som sprids på annat sätt,
till exempel i jord eller via ånga upp i byggnader. Det är också viktigt att
uppmärksamma att barn är mer känsliga för att exponeras för föroreningar än
vuxna.
Svar: En utvecklad inventering och riskklassning för exempelvis
deponier har genomförts av kommunen och kommer att framgå
i kartmaterialet till granskningsskedet gällande miljö, hälsa och
risker.
Geotekniska risker inklusive översvämningsrisk
Länsstyrelsen anser att kommunen har hanterat de geotekniska
säkerhetsfrågorna på ett bra sätt i översiktsplanen. Riskområden för
översvämning samt ras och skred redovisas i kartform. De åtgärder och
strategier för att hantera klimatrelaterade risker i förslaget kan gärna göras än
mer platsspecifika för att underlätta efterföljande planering. Länsstyrelsen har
tagit fram ett metodstöd för översiktsplaneringen med vägledning kring hur
klimatrisker kan redovisas i översiktsplanen. Metodstödet finns att läsa på
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Länsstyrelsens hemsida: Klimatrelaterade risker i översiktsplanering –
metodstöd Fakta 2021:3 Till granskningsskedet kan kommunen med hjälp av
metodstödet inarbeta förslag på åtgärder som passar kommunen för att
hantera klimatrisker och undvika att de får stora konsekvenser. För att
underlätta efterföljande planering kan även kartorna som redovisar
riskområden visas med högre upplösning.
Gällande framkomlighet för utryckningsfordon kan planförslaget kompletteras
med information om att framkomlighet även behöver säkerställas vid vägar
och platser som riskerar att översvämmas vid skyfall eller vid stigande
havsnivåer.
I planförslaget hänvisar kommunen till Länsstyrelsens rekommendationer för
bebyggelse vid Östersjön. Även Länsstyrelsens rekommendationer för
bebyggelse vid sjöar och vattendrag samt rekommendationer för hantering
av skyfall är aktuella att beakta:
Fakta 2021:2 Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs
vattendrag och sjöar i Stockholms län (lansstyrelsen.se)
Fakta 2018-5 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av
skyfall
Svar: Detta beaktas till granskningsskedet då kartunderlag för
skyfallsytor kompletterar befintligt underlag från
samrådsversionen. Texter för strategier kring ”Risker och
riskhantering – klimatanpassning” kompletteras gällande
utryckningsfordon och länsstyrelsens förslag till
rekommendationer.
Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
I det följande framförs synpunkter och information som är att betrakta som
råd i fråga om allmänna intressen enligt 3 kap. 10 § punkt 2 PBL.
Utredningsområden
Kommunen pekar i översiktsplanen ut 15 stycken utredningsområden. Dessa
beskrivs som områden med olika karaktär där hänsyn behöver tas till varje
plats unika förutsättningar. Kommunen tar inte ställning till om de specifika
områdena förändras eller ska bebyggas utan beskriver dem som områden
som kommer utredas vidare i framtiden. Länsstyrelsen anser att kommunen
på ett tydligare sätt bör visa hur utredningsområdena förhåller sig till andra
intressen och hur målkonflikter kan motverkas. Riktlinjer och andra
ställningstaganden inför fortsatt planering inom dessa områden behöver
konkretiseras.
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Svar: Genom samrådsförslagets tillhörande matris till kapitel 6.1
redovisas potentiella störningar och risker för respektive område
som den efterföljande planeringen behöver ta hänsyn till och
studera djupare. Matrisen och texterna för utredningsområdena
kommer att preciseras till granskning gällande exempelvis
hänsyn i efterföljande planering. Vidare kommer kopplingen till
utvecklingsinriktningarna att tydliggöras till granskningsskedet
då dessa påverkar utredningsområdena.
Gällande klimatrelaterade risker är kommunens uppfattning att
samrådsförslaget beaktar detta. Till granskningsskedet kommer
utredningsområde 6 att utgå då denna yta kommer att pekas ut
som översvämningsyta i ett GIS-skikt.
Överdäckning/tunnelförläggning väg E18
I planförslaget är en av inriktningarna att överdäcka alternativt tunnelförlägga
väg E18. Ett planprogram togs fram för detta år 2016. Länsstyrelsen har i
huvudsak ställt sig positiv till en sådan utveckling, men ansåg i
programskedet att vissa frågor kräver en ytterligare fördjupning, till exempel
farligt gods-transporter, funktionen av väg E18 och översvämningsrisker.
Frågor kan även ha tillkommit sedan 2016. Länsstyrelsen vill också lyfta
betydelsen av en nära dialog med Trafikverket i det fortsatta arbetet.
Svar: Efter E18-utredningen har inga vidare utredningar gjorts
sedan dessa och effekter av tunnelförläggning finns inte på
detaljerad nivå och måste utredas vidare. Detta kan
förhoppningsvis ske inom ramarna för en framtida ÅVS som
planeras att genomföras av Trafikverket, se Trafikverkets
remissvar i samrådsredogörelsen.
Nationella mål
Kommunen bör komplettera planförslaget med ett förhållningsätt till de
nationella friluftslivsmålen, kulturmiljömålen och gestaltad livs-miljö. Mer om
att arbeta strategiskt med gestaltad livsmiljö går att läsa om här:
Kommunernas strategiska arbete med arkitektur – Boverket
Svar. Detta beaktas och kommer inkluderas till
granskningsskedet.
Sociala aspekter
I översiktsplanen finns mål som har bäring på den sociala dimensionen, bland
annat gällande ett blandat bostadsutbud, trygga miljöer, folkhälsa och
kulturaktiviteter. I hållbarhetsbedömningen finns rekommendationer för vad
som kan förbättras i översiktsplanen gällande flera av dessa frågor.
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Länsstyrelsen anser att rekommendationerna är bra och att kommunen
tydligare bör inarbeta dessa för att minska risken för negativa sociala
konsekvenser som annars riskerar att uppstå och som uppmärksammas i
hållbarhetsbedömningen. Bostadsförsörjning, buller- och luftfrågor vid
planering intill väg E18 är särskilt viktiga aspekter att beakta, liksom att utbud
av samhällsservice motsvarar befolkningssammansättningen i kommunen.
Svar. Noterat.
Strandskydd
Av hållbarhetsbedömningen framgår att strandskyddet endast råder på ett
fåtal platser i kommunen (Rösjön, Sätra, Cedergrenska parken och för de små
öarna i Värtan) och att strandskyddet är upphävt för kommunens övriga
strandområden. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att
strandskydd även gäller på platser utöver de som redovisas i
hållbarhetsbedömningen. Exempelvis gäller strandskydd inom delar av det
stadsplanelagda Borgen-området. Strandskyddet kan också upphävas delvis
vid framtagandet av nya detaljplaner vilket betyder att strandskydd kan råda
även i dessa områden. Mot den här bakgrunden bör texten om var
strandskydd gäller nyanseras.
I planförslaget bör kommunen också utveckla texten om vad som gäller inom
strandskyddat område samt inkludera den karta som finns i
hållbarhetsbedömningen som visar utvidgat strandskydd. Kartan kan med
fördel även kompletteras med var övrigt strandskydd råder.
Svar: I samrådsförslaget kapitel 3.5.5 står det beskrivet om
strandskydd. Till granskning kan texten preciseras och
kompletteras med karta för utvidgat strandskydd.
Transportinfrastruktur
Länsstyrelsen ser positivt på att cykel- och gångtrafik är en prioriterad fråga i
översiktsplanen. Samtidigt anges att framkomligheten för biltrafik också ska
prioriteras. Länsstyrelsen anser att förbättrade förutsättningar för cykel- och
gångtrafik samt god framkomlighet för kollektivtrafik behöver prioriteras
framför en ökad framkomlighet för biltrafiken eftersom det bättre stödjer
omställningen till ett energieffektivt resande.
Svar: Till granskningsskedet kommer en prioritering att göras för
olika trafikslag.
Farligt gods och drivmedelsstationer
Kommunen bör uppdatera riktlinjerna för farligt gods i planförslaget med en
hänvisning till Länsstyrelsens Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods1. Riktlinjerna i planförslaget och
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kartunderlaget bör också kompletteras med de rekommenderade
skyddsavstånd som anges i Länsstyrelsens riktlinjer för farligt gods.
I de riktlinjer som anges i översiktsplanen framhålls att en riskanalys ska
genomföras vid planering intill farligt gods-lederna. Länsstyrelsen vill upplysa
kommunen om att det inte alltid behövs en särskild riskanalys. Riskbilden
beror bland annat på avstånd, lokala förhållanden och antal transporter. Det
medför att det kan vara tillräckligt att den bedömning som ligger till grund för
en riskanalys av risker på platsen används i planförslaget. Länsstyrelsens
riktlinjer som vi hänvisar till ovan ger vägledning till när en riskanalys kan
behöva genomföras.
Översiktsplanen bör kompletteras med riktlinjer för riskhänsyn vid ny
bebyggelse intill drivmedelsstationer. Läs mer i Riskhänsyn vid ny bebyggelse
intill vägar och järnvägar med transporter med farligt gods.
Svar: Till granskningsskedet kommer riktlinjerna för bebyggelse
kring väg, järnväg samt skyddsavstånd att preciseras.
Grön infrastruktur
Kommunen vill stärka de ekologiska sambanden. Därför bör förslaget
kompletteras med ett underlag var dessa finns. Länsstyrelsen har underlag för
grön infrastruktur på regional nivå som finns att hämta i vårt webb-GIS, men
kommunen bör också utreda och beskriva de lokala ekologiska sambanden.
Svar: Kommunen har ett strukturerat arbete med att stärka
biologisk mångfald. En framtida grönplan/grönstrukturplan
skulle kunna beakta detta perspektiv mer detaljerat än
översiktsplanen. Arbetet för översiktsplanen har utgått från RUFS
2050 grönstrukturkarta som beaktar de gröna kilarna samt gröna
samband. Texter kring detta utvecklas till granskningsskedet.
Friluftsliv
Samrådshandlingarna utgår till stor del ifrån regionala
värdeinventeringar/material. Länsstyrelsen anser att förslaget bör
kompletteras med värdeinventeringar på en lokal nivå, eftersom ett sådant
utgör ett värdefullt komplement till de regionala underlagen.
Svar:
Naturmiljö
Översiktsplanen bör samlat behandla alla i kommunen förekommande
områdesskyddsformer enligt 7 kap. miljöbalken och redovisa samtliga
naturskyddsområden och övriga skyddade områden på karta. Undantag gäller
kartredovisning för generella biotopskydd enligt 7 kap. 11 § första stycket
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MB. Även denna skyddsform bör dock behandlas i text, eftersom t.ex.
alléer/trädrader ofta behöver beaktas vid detaljplanering.
Det behöver tydligt framgå i översiktsplanen vilka förutsättningar som ska
gälla för exploatering av utredningsområden i strategiskt känsliga lägen med
hänsyn till den regionala grönstrukturen. Detta gäller särskilt
utredningsområde 3 och 14.
Svar: Utredningsområdena kommer att preciseras genom
underrubrik för hänsyn till efterkommande planering där bland
annat grönstruktur, gröna kilar och gröna samband beaktas.
Dagvattenhantering
I planförslaget anges planeringsförutsättningar för dagvatten. Kommunen bör
utveckla resonemanget kring de utpekade strategiska platserna för hantering
av dagvatten som identifieras för flera olika områden samt koppla
resonemangen till målet att nå eller bibehålla MKN. En koppling kan med
fördel göras till pågående arbete och slutsatser i vatten- och
dagvattenplanerna som kommunen håller på att tas fram.
Svar: Parallellt med arbetet för översiktsplanen pågår arbete
med vattenplan och dagvattenplan. Här synkas de olika
arbetena vartefter under processen. Vattenplanen och
Dagvattenplanen innehåller konkreta åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster. Bland
annat är vattenprovtagningar på vattenkemi årligen på samtliga
av kommunens sjöar en prioriterad åtgärd. Statusen för
kommunens grundvatten är redan god idag och därmed finns
inga större åtgärder preciserade i översiktsplanen. Både
översiktsplanen och den kommande vattenplanen inbegriper
alla vatten i kommunen inklusive de två vattenförekomsterna
som finns.
Fornlämningar och lokala kulturmiljövärden
I översiktsplanen är den bebyggda miljön i fokus avseende kulturmiljövärden.
Det bör också framgå att även fornlämningar och fornlämningsmiljöer är en
del av kulturmiljön.
Planförslaget bör kompletteras med information om att alla arbeten som
berör fornlämning är tillståndspliktigt enligt kulturmiljölagen (1988:950) och
ska samrådas med Länsstyrelsen. Det bör framgå av texten att det till en
fornlämning även ingår ett markområde - ett fornlämningsområde som har
samma lagskydd som syftar till att skydda lämningen mot en alltför närgången
exploatering. Om okända fornlämningar påträffas i samband med
markingrepp ska arbetet avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar att uppdatera sin
kulturmiljöhandbok genom att upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöhandboken utgör redan idag ett viktigt kunskapsunderlag som ger
bra vägledning kring enskilda byggnader och kvarter i kommunen.
Underlaget kan dock inte ersätta ställningstaganden om en byggnads
kulturhistoriska värden och om den omfattas av 8 kap. 13 och 17 §§ PBL i
plan- och lovhanteringen. Sådana bedömningar bör även göras när en
fastighet inte ingår i ett utpekat bevarandeområde.
I avsnitt 3.7.1 (sidan 95–96) saknas beskrivning av landskapet som villorna en
gång etablerats i, på annat sätt än som ”stora naturtomter” och ”kuperad
terräng”. Även landskapet och det biologiska kulturarvet bär på en historia
som tack vare hänsynsfull och omsorgsfull placering av villorna fortfarande går
att utläsa och som med fördel kan uppmärksammas, åtminstone i samband
med revideringen av kulturmiljöhandboken och det blivande
kulturmiljöprogrammet.
Svar: Till granskning kommer texter kring kulturmiljö att
uppdateras tillsammans med kartmaterial samt riktlinjer hur
detta ska beaktas i kommande planering tillsammans med
kommande innehåll av kulturmiljöprogrammet.
Vattenverksamhet och markavvattning
I planförslaget finns förslag på åtgärder som behöver tillstånd eller anmälan.
Det rör till exempel anläggande av bergtunnel och våtmarker. Om
genomförandet av förslag i planen behöver tillstånd eller anmälan till
vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken, rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen söker tillstånd eller anmäler i god tid. Mer
information finns att läsa på Länsstyrelsens webb: Vattenverksamhet |
Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se) Vi vill också informera om att
markavvattning är förbjuden i länet. Befintliga anläggningar för
markavvattning som är tillståndsgivna eller har fått dispens får inte ändras
utan att tillståndet ändras eller upphävs eller ny dispens söks från
markavvattningsförbudet. Att anlägga översvämningsskydd (kapitel 6.2.5.6.)
skulle vidare kunna likställas med markavvattning. Dispens från
markavvattningsförbudet kan därför behövas.
Svar: Noterat.
Vattenskydd
Kommunen behöver förhålla sig till att planeringen bör ske i enlighet med de
mål och strategier som har tagits fram i den regionala
vattenförsörjningsplanen för Stockholms län.
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Svar: Översiktsplanen utgår från såväl globala som nationella
och regionala mål som exempelvis regionala
vattenförsörjningsplanen. Detta perspektiv beaktas i såväl
översiktsplanen som VA-planen och den kommande
vattenplanen samt dagvattenplanen.
Hälsa och säkerhet
Störningsbilden för bebyggelsen i de föreslagna utredningsområdena kring
väg E18, är komplicerad med bullerstörning från spårtrafik och vägar, men
också buller från olika håll och luftföroreningar och/eller farligt gods.
Kommunen bör därför komplettera inriktningen för att ge ytterligare stöd i
planläggning vad gäller utformning och lokalisering av bebyggelse i dessa
områden.
Svar: Synpunkterna för Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL
beaktas och kompletteras till granskning.
Hållbarhetsbedömningen/miljökonsekvensbeskrivningen
Formalia
I miljökonsekvensbeskrivningen anges att ett nollalternativ till planförslaget är
att planering fortsätter ske enligt nuvarande översiktsplan. Nollalternativet
bör även utgöras av andra planer som antagits eller som kommunen avser att
anta. Det bör även framgå om det finns utbyggnadsförslag som inte längre
har politiskt stöd eller som av andra anledningar inte kommer att genomföras.
Miljökonsekvensbeskrivningen som underlag till översiktsplanen
Länsstyrelsen anser att fler av de rekommendationer och åtgärdsförslag som
identifieras i miljökonsekvensbeskrivningen bör inkluderas i översiktsplanen.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte vara en del av den antagna
översiktsplanen och därför behöver kommunen säkerställa att viktiga åtgärder
som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen också lyfts in i översiktsplanen.
Det skulle innebära att miljöbedömningen får en mer reell påverkan på
utformningen av planförslaget.
Svar. Noterat.
Övrigt
Kartunderlag
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen skulle kunna kompletteras med en
karta för grundvattenförekomster inom kommunen och en karta som
redovisar alla förekommande naturområdesskyddsformer enligt 7 kap. MB.
För att underlätta efterföljande planering kan också kartorna som redovisar
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områden för klimatrisker och översvämning göras med högre upplösning och
bli mer platsspecifika.
Svar. Kartor med skikt kommer att uppdateras till granskning. Då
en del kartor kan innehålla mycket information är den digitala
Story mapen lämpligare för bättre upplösning än pdf-versionen.
Formalia
Naturminnen
Texten bör revideras kring de fyra ekar som är klassade som naturminnen.
Kommunen anger att de utgör särpräglade naturföremål som behöver
skyddas enligt 7 kap. 11 § MB. Ett naturminne är dock ett existerande
områdesskydd enligt 7 kap. 10 § miljöbalken. Skyddsförordnandet finns enligt
beslut för varje specifikt naturminne och behöver därför inte skyddas
ytterligare (med t.ex. biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken).
Fornlämningar
I översiktsplanen framgår att samtliga fornlämningar i kommunen är
inventerade och redovisade på den ekonomiska kartan. Informationen kan
kompletteras med att det är i Riksantikvarieämbetets nationella register för
fornlämningar, Fornsök som information, antikvarisk status med mera finns att
tillgå.
Svar: Kommentarerna om naturminnen och fornlämningarna är
noterade och beaktas till granskning.

Region Stockholm
Nedan citeras Region Stockholms yttrande med kommunens svar med
indragen vänstermarginal efter respektive kapitel.
Region Stockholm ställer sig positiv till de övergripande målen och ansatserna
i Danderyds kommuns förslag till översiktsplan. Planen ligger i flera
avseenden i linje med RUFS 2050 vad gäller ambitioner om stärkta hållbara
transporter och goda livsmiljöer, men avviker från det regionala målet om att
tillskapa tillräckligt många nya bostäder i regionens mest tillgängliga lägen.
Planen utgår från en måttlig utvecklingsambition.
Kommunens planering bör tydligare utgå från det regionala behovet av ett
högt bostadsbyggande och därmed ökad tillgång till bostäder för
stockholmsregionens invånare nu och i framtiden. Planeringen bör också
tydligare ta avstamp i en starkare koppling mellan det regionala behovet av
bostadsbyggande och kommunala önskemål om utveckling av framför allt
kollektiv transportinfrastruktur. Detta för att tydligare bidra till en ekonomiskt
hållbar samhällsutveckling och markanvändning liksom ett mer resurssmart
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nyttjande av den regionala transportinfrastrukturen. Det är vidare angeläget
att kommunen tydliggör hur god framkomlighet för kollektivtrafiken ska
säkerställas och integreras i samband med bebyggelseutveckling och
förtätning.
Svar: Noterat och synpunkterna bemöts mer områdesspecifikt
nedan.
Mellankommunal samordning
Det är positivt att Danderyds kommun tillsammans med grannkommunerna
planerar och samordnar utvecklingsbehov och ambitioner, inom ramen för
Stockholm Nordost. Det stärker förutsättningarna för att omhänderta det
systemperspektiv som behövs för att uppnå en hållbar samhällsutveckling,
framför allt vad gäller att koppla delregionala infrastrukturanspråk och mål
med motsvarande åtaganden om en effektiv och resurssmart markanvändning
samt ett högt bostadsbyggande.
Svar: Noterat.
Bebyggelsestruktur och markanvändning
Kommunen beskriver att huvuddelen av ny bebyggelse ska tillkomma längs
med E18-stråket och i kollektivtrafiknära lägen, vilket är positivt. Region
Stockholm bedömer att kommunen skulle kunna förstärka sina
bostadsbyggnads- och utvecklingsambitioner i de mest kollektivtrafiknära
lägena.
Det finns goda möjligheter att kombinera kommunens bevarandevärda
miljöer samt arkitektoniska och gröna värden med högre ambitioner vad
gäller nybyggnation och bostadsbyggande. Detta för att förstärka det breda
och blandade bostadsutbud kommunen beskriver som en ambition att
upprätthålla och utveckla.
Region Stockholm stödjer föreslagen utveckling av E18-stråket med
Danderyd och Mörby centrum i fokus. Det är i linje med utveckling av de
strategiska lägen där ett effektivt markutnyttjande kan understödja ett hållbart
nyttjande av kollektivtrafiken. Region Stockholm välkomnar att kommunen
utreder vidare en eventuell tunnelförläggning av E18 inom ramarna för
översiktsplanen så kommunens strategiska utvecklingsambition tydliggörs.
Frågan är central för kommunens möjlighet att påtagligt bidra till regionens
bostadsbyggnadsbehov. Kommunen uttrycker att planeringen ska syfta till att
inte omöjliggöra en tunnelförlängning i framtiden men också att ett
nollalternativ, dvs ingen tunnelförläggning, inte möjliggör någon omfattande
exploatering eller utveckling av stadsmiljön i centrala Danderyd. Region
Stockholm uppmanar kommunen att förtydliga planeringsintentionerna i det
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slutliga förslaget till ÖP samt att också fortsatt hantera och förtydliga hur en
överdäckning kan finansieras.
Det är positivt att kommunen uttrycker en lokaliseringsprincip om att större
arbetsplatser ska lokaliseras inom en radie av cirka 500 meter från
Roslagsbane- eller tunnelbanestation eller hållplats för stombusslinje. Även
detta ger förutsättningar för ett hållbart resande.
Det är vidare positivt att kommunen lyfter fram vikten av gröna samband,
närrekreation och den sammanhängande grönstrukturen som en förutsättning
för såväl utveckling som bevarande av goda livsmiljöer och bostadsnära
grönstrukturer av god kvalitet. Detsamma gäller det sätt som planen uttrycker
de arkitektur- och kulturhistoriska värdena som en resurs att beakta och ta
tillvara, vilket ligger i linje med RUFS2050 och Kulturstrategi för
Stockholmsregionen.
Region Stockholm ser behov av en tät dialog mellan kommunen och regionen
vad gäller framför allt markanvändnings-, infrastruktur- och
bostadsförsörjningsfrågorna där ansvaret för ett starkt genomförande vilar på
flera regionala och kommunala aktörer.
Svar: Till granskningsskedet kommer det förtydligas att
bostadsutveckling främst ska ske i kollektivtrafiknära lägen och
därefter längs E18-stråket.
Innan kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18
måste vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska
kalkyler göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18
vilket bör framgå tydligare i översiktsplanen. Då
Stockholmsregionen växer och många bostäder byggs i
nordostsektorn är detta en viktig fråga för Danderyds framtid då
framkomligheten, buller och miljösituationen med mera inte få
försämras.
Efter E18-utredningen som gjordes 2016 har inga vidare
utredningar gjorts. Vidare utredningar kan förhoppningsvis ske
inom ramarna för en framtida ÅVS som planeras att genomföras
av Trafikverket, se Trafikverkets remissvar i
samrådsredogörelsen. Inom ramarna för denna ÅVS är det
önskvärt att både stat, region och kommuner samverkar.
Bostadsbyggande och befolkningsutveckling
För att de övergripande regionala målen om bostadsbyggande och
bebyggelseutveckling ska kunna nås vill Region Stockholm betona vikten av,
att utöver principer om en bebyggelseutveckling i lägen med god
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kollektivtrafiktillgänglighet, också sträva efter en nybyggnadsvolym som kan
bidra till omhändertagande av regionens bostadsförsörjningsbehov.
Kommunen beskriver i sina utvecklingsmål att de tar höjd för det regionala
behovet av nya bostäder och arbetsplatser i norra Storstockholm. Samtidigt
anger man att det föreligger en risk att regionplanens uppsatta mål gällande
årligt bostadstillskott inte kommer att uppnås, inte ens det regionala scenariet
Låg. Kommunen bör enligt Region Stockholm förtydliga sin målsättning för
bostadsbyggandet, både från ett kommunalt och från ett regionalt
perspektiv.
Det är positivt att kommunen lyfter fram behovet av att utveckla bostäder för
äldre och för studenter, samt att bostäder för äldre i första hand ska
lokaliseras inom en radie av cirka 300 meter från kollektivtrafikstation/
hållplats och om möjligt i närheten av lokala torg/centrum. Vidare stödjer
Region Stockholm planeringsinriktningen att nya bostäder i form av
komplettering och förtätning i befintliga bebyggelseområden prioriteras inom
en radie av cirka 500 meter från Roslagsbane- och tunnelbanestation
respektive busshållplats, samt i nära anslutning till lokala torg/centra.
Svar: Då kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram finns
inga kvantifierbara siffror för bostadsbyggandet i kommunen
vilket är en brist för översiktsplanen. Det pågår ett arbete med
att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som kan komplettera
översiktsplanen. Detta kan ingå i den kommande
planeringsstrategin som kommunen ska ta fram senast den 11
september 2024. Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
kan preciseras till granskning.
För framtida bostadsförsörjningsmål både i översiktsplanen och
för revidering av RUFS:en bör dialog ske om lämpliga nivåer.
Tillgänglighet och transporter
Region Stockholm menar att det är en bra grund för kommunens och
regiondelens utveckling att kommunen framhåller de hållbara
transportslagen, och att kommunen ska sträva efter att utveckla gena, trygga
och säkra gång- och cykelmiljöer samt underlätta för rörelse mellan de olika
kommundelarna.
Vad gäller utveckling av kollektivtrafiken så vill Region Stockholm påtala att
en möjlig förlängning av Roslagsbanan till Arlanda analyseras inom arbetet
med Kollektivtrafikplan 2050, och samtidigt understryka att det inte finns
några beslut eller finansiering för detta.
Cyklingens potential skulle kunna uttryckas tydligare. Enligt Region
Stockholms potentialstudie har kommunen förhållandevis goda
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förutsättningar för att utveckla cyklingen, trots redan idag högre cykelandel
än länssnittet på sju procent. De regionala cykelstråken kan lyftas fram mer i
kommunens planering liksom kopplat till de kommunala målen. Det är positivt
att behovet av säkra cykelparkeringar lyfts fram.
Vilka målpunkter, i form av exempelvis arbetsplatser, rekreation och handel,
som är viktiga både i men framför allt utanför kommunen, kan med fördel
tydliggöras i kommunens utvecklingsinriktning. Det vore också önskvärt att
kommunen tydliggör hur god framkomlighet för kollektivtrafiken ska
säkerställas och integreras i samband med bebyggelseutveckling och
förtätning.
Svar: Utvecklingsinriktningarna för kommunikationer kommer att
utvecklas till granskningsskedet gällande exempelvis
målpunkter. För framkomligheten framgår det av
samrådsförslagets strategier i kapitel 6 vilka kommer utvecklas
till granskningsskedet. Cykelkartan kommer att uppdateras till
granskningsskedet. Parallellt med översiktsplanen pågår ett
arbete med att ta fram en trafikstrategi som kommer att
komplettera översiktsplanen gällande exempelvis cykling.
Klimat
Stockholmsregionens största klimatutmaningar återfinns inom bebyggelse
och transportsektorn. Den fysiska planeringen, och särskilt en stark koppling
mellan markanvändning och transportsystem, är en grundförutsättning i
arbetet med att nå målet om en resurseffektiv region utan klimatpåverkande
utsläpp.
Region Stockholm anser att kommunens översiktsplan tydligare skulle kunna
beskriva hur utvecklingen i kommunen ska bidra till minskad klimatpåverkan
från den byggda miljön och från transportsektorn.
Svar: Kapitlet för 6.2.1 om strategier om bebyggelse kommer att
utvecklas avseende detta till granskningsskedet.

Trafikverket
Nedan citeras Trafikverkets yttrande med kommunens svar med indragen
vänstermarginal efter respektive kapitel.
Trafikverket anser att planförslaget utgör ett bra underlag för vidare planering
i Danderyd och bedömningen är att det bygger vidare på den planinriktning
som redovisats i gällande översiktsplan från 2006.
Trafikverket anser att tillkommande bebyggelse bör ske i kollektivtrafiknära
lägen i syfte att minimera risken för att en personbilsorienterad trafikstruktur
etableras i de nya bebyggelsemiljöerna. Detta bör prioriteras framför att
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bebyggelse tillkommer längs E18 eftersom planförslaget konstaterar att
kollektivtrafikandelen för lokala resor är förhållandevis låg.
Översiktsplanen bör prioritera stombusstrafiken och övrig kapacitetsstark
kollektivtrafiks framkomlighet för att stärka kollektivtrafikens
konkurrensfördelar gentemot biltrafiken. Vidare bör ny bebyggelse utformas
för att möjligheterna till hållbara transporter i form av gång- och cykeltrafik
och kollektiva resor är goda. Det innebär bland annat att inköp och aktiviteter
i vardagslivet så långt som möjligt bör kunna ske utan tillgång till egen bil.
Svar: Noterat och synpunkterna bemöts mer områdesspecifikt
nedan.
Riksintressen för kommunikationer
Det pågår ett arbete med ett nytt utpekande av riksintressen för trafikslagens
anläggningar. Bedömningen är att beslut om reviderat utpekande kommer att
tas under hösten 2021 som kan innebära förändringar för Danderyd avseende
E18 och Roslagsbanan.
Trafikverket vill påpeka vikten av att dessa anläggningar skyddas mot
åtgärder som kan skada eller i övrigt påverka de negativt. Trafikverkets vill
också poängtera att närområdet utmed väg- och spåranläggningarna ska
hållas fria från exploatering, då marken i framtiden kan bli aktuell vid
eventuella ombyggnationer. Planförslaget redovisar de befintliga
riksintressena för kommunikationer översiktligt i kapitel 2 under rubriken 2.5.4
Riksintressen. Stycket kan med fördel kompletteras med en mer utförlig
beskrivning av riksintressenas funktion och influensområde, med
utgångspunkt i funktionsbeskrivningen för E18 och riksintressepreciseringen
för Roslagsbanan. Vidare vore det önskvärt med en bedömning gällande risk
för eventuell skada eller annan påverkan på riksintressena till följd av
planförslagets genomförande.
Eftersom Danderyds kommun ligger inom MSA-ytorna för Bromma flygplats
och Arlanda flygplats bör det redovisas i planförslaget. MSA-ytorna anger ett
cirkulärt skyddsområde på 55 km radie räknat från flygplatsernas rullbanor.
Eftersom MSA-ytorna är till ytan stora, överlappar dessa varandra i
flygplatstäta områden. Det betyder att om det planeras för höga byggnader
på en plats, kan flera flygplatser beröras och höjdbegränsningarna kan se
olika ut för olika flygplatser. MSA-ytorna är inte utpekade som en del av
riksintresset för luftfarten men är att betrakta som samrådsområden. Mer
information om MSA-ytorna och ritningsunderlag över deras utbredning hittar
ni i respektive flygplats riksintresseprecisering.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte höjder på byggnadsverk et
cetera specifikt men bör beakta att detta ska samrådas med
bland annat Luftfartsverket, berörd flygplats med flera beroende
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på åtgärd som överstiger 20 meter. Detta kommer att beskrivas
för strategierna om bebyggelsens gestaltning. Riksintressen för
luftfarten som berör Danderyd kompletteras till
granskningsskedet. Vidare kommer MSA-ytor och
influensområden att beskrivas till granskning. Därutöver kommer
kapitlet för riksintressen att revideras samt kompletteras med
funktionerna för riksintressen om kommunikationer.
I översiktsplanen görs ingen djupare bedömning gällande risk
för eventuell skada eller annan påverkan på riksintressena. Dock
kommer utredningsområdena att innehålla en underrubrik för
hänsyn i efterföljande planering där detta beskrivs och mer
detaljerat underlag bör tas fram i exempelvis detaljplaneskeden.
Danderyds kommun inväntar beslut i frågan om riksintresse för
kommunikationer och kommer att förhålla sig till gällande
riksintressen för kommunikationer tills nytt beslut är fattat.
Avstånd till statlig infrastruktur
Planförslaget pekar ut ett flertal utredningsområden för bostadsbebyggelse
och verksamheter i anslutning till det statliga vägnätet, däribland utveckling
av handelsområdet vid Enebyängen och ytterligare förtätning utmed E18 vid
Mörby centrum. Vid planläggning invid statliga vägar eftersträvar Trafikverket
ett bebyggelsefritt avstånd från väganläggningar.
Vid byggande intill en högtrafikerad väg kan det innebära att bebyggelsen
exponeras för miljö- och säkerhetsrisker. Vidare kan det även försvåra för
väghållningsmyndigheten att genomföra sitt underhåll- och tillsynsuppdrag.
En allmän utgångspunkt bör därför vara att kommunen, i kommande
detaljplaneläggning, säkerställer ett tillräckligt avstånd fritt från bebyggelse
intill statliga vägar i kommunen.
Svar. Att väg- och spåranläggningarna ska hållas fria från
exploatering kompletteras till granskning och ingår i de
kommande strategierna för bebyggelse. Vidare utvecklas
områdesbeskrivningarna med hänsyn i efterföljande planering
enligt Trafikverkets förslag.
Utveckling av E18
E18 nordost har en viktig funktion i det primära vägnätet och är ett av
huvudstråken i regionens transportsystem. Mot bakgrund av bland annat ökat
trafikarbete till följd av den planerade bostadsutvecklingen i nordostsektorn
och de kända miljöstörningarna har Trafikverket identifierat ett framtida
utredningsbehov för att utveckla motorvägen. Åtgärdsvalsstudien är i
dagsläget prioriterat men ej tidsatt. Trafikverket genomför just nu ett
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investeringsprojekt för ITS och busskörfält på sträckan genom kommunen,
samt bedriver större åtgärdsvalsstudier för väg 265 Norrortsleden och E18
Bergshamraleden. Då dessa investering- och utredningsprojekt har en direkt
påverkan på trafikförhållandena genom kommunen bedöms en ny
åtgärdsvalsstudie för E18 nordost som tidigast kunna påbörjas först efter
pågående projekt har avslutats.
I planförslaget redovisas ett specifikt åtgärdsförslag på ny dragning av E18 i
tunnel genom större delen av kommunen. Målet med åtgärden anges vara
bland annat att minska motorvägens negativa miljöeffekter men även frigöra
markområden utmed det befintliga E18-stråket för stadsutveckling. Ett tydligt
fokus ligger på de positiva effekterna av en tunnelförläggning av motorvägen
och övriga effekter såsom klimatpåverkan vid byggnation och de
samhällsekonomiska förutsättningarna beskrivs inte. Förslaget om
tunnelförläggning bygger i huvudsak på den åtgärdsvalsstudie Danderyds
kommun tog fram 2018 vilken Trafikverket har tidigare yttrat sig över.
Åtgärdsförslaget är i dagsläget inte finansierat och Trafikverket kan utifrån
redovisat underlag inte ta ställning till dess genomförbarhet. Gällande den
beskrivna problembilden av E18 genom Danderyd är det Trafikverkets
bedömning att de frågorna bör studeras vidare i den planerade
åtgärdsvalsstudien för E18 nordost och ställer sig positiva till fortsatt
samverkan med kommunen i den här frågan.
Svar: En ÅVS är önskvärt för E18 där tidigare E18-utredningar
kan ligga till grund för kommande studier. Denna fråga bör med
fördel kopplas ihop med Regions Stockholms pågående arbete
med Roslagsbanan till city för mest samhällsekonomisk nytta.
Kollektivtrafiknod Rinkeby
I utvecklingsinriktningen för såväl bebyggelse som kommunikationer redogörs
det översiktligt för en ny kapacitetsstark kollektivtrafiknod i Rinkeby och ett
nytt centrumområde, vilket möjliggörs av ett utbyggt spårbunden
kollektivtrafiknät mellan Täby och Stockholm/Solna. Nodens läge, geografiska
koppling till det framtida spårvägsnätet samt koppling till det regionala
vägnätet framgår inte riktigt och bör förtydligas. Gällande det nya
centrumområdet, som ska inrymma en tät och multifunktionell bebyggelse,
noterar Trafikverket att den saknas på listan över utpekade
utredningsområden.
Svar: För kollektivtrafiknod Rinkeby är den frågan avgörande av
en förlängning av tunnelbanan norröver. Liksom
tunnelförläggning av E18 kan inte kommunen enskilt besluta om
dessa frågor som hör ihop. Här krävs vidare samarbete mellan
kommun, region och stat för hur detta ska utvecklas,
genomföras och finansieras. Därav ingår inte dessa område som
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utredningsområden utan är mer av långsiktig karaktär och finns
beskrivet som utvecklingsinriktning.
Klimatanpassning
I planförslaget uttrycks ett behov av att reservera skyfallsytor i syfte att
hantera bland annat ökad nederbörd. Skyfallsytorna, som ska redovisas i
kommande planunderlag, bör om möjligt inkluderas i
markanvändningskartan. Trafikverket har i sitt arbete med regional klimat- och
sårbarhetsanalys konstaterat att trafikplats Danderyds sjukhus ligger i
lågpunkt och riskerar att påverkas av skyfall, vilket även konstateras i
planförslaget.
Det är viktigt att Trafikverket och Danderyds kommun samverkar kring
hantering av uppmärksammade klimatrisker, inte minst vad gäller hantering
av skyfall och dagvattenåtgärder.
Svar: Granskningsförslaget kompletteras med underlag för
skyfallsytor och text.
Miljö och hälsa
Trafikverket har ett ansvar för att bidra till en hälsosam boendemiljö, och det
innefattar bland annat minskat buller och förbättrad luftmiljö. Det är en följd
av att Trafikverket ska bidra till att det transportpolitiska hänsynsmålet
avseende säkerhet, miljö och hälsa uppnås.
Det är bra att skolmiljöer uppmärksammas och att barn framhålls som en
särskilt utsatt grupp i planförslagets riktlinjer för planering med hänsyn till
bullerstörningar. Denna inriktning kan med fördel även inkluderas i riktlinjerna
för planering avseende luftkvalitet. Vidare är det välkommet att kommunen
har för avsikt att ta fram en bullerstrategi med handlingsplan i syfte att minska
bullernivåerna. Trafikverket bistår gärna med information om berörda statliga
vägar i kommunen då trafikbulleralstringen i stor utsträckning härrör från det
statliga vägnätet.
Gällande riskhantering delar Trafikverket kommunens inriktning om att en
riskanalys ska göras vid planering intill utpekade transportleder för farligt
gods. Inom ramen för tidig riskhantering anser Trafikverket att det skulle vara
positivt att i planförslaget ytterligare förtydliga de allmänna förutsättningarna
gällande rekommenderade skyddsavstånd intill trafikleder. Av planförslaget
framgår det även att kommunen ska verka för att Vendevägen ska
avklassificeras som sekundär transportled för farligt gods. Trafikverket
konstaterar att det saknas motiv till varför Vendevägen ej längre behövs för
transporter av farligt gods men är positiva till förändringen förutsatt att det
inte finns behov av lokala transporter av farligt gods. I övrigt hänvisar
Trafikverket till Länsstyrelsen avseende hantering av riskfrågor.
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Det är positivt att planförslaget lyfter behovet av gröna kopplingar genom
bland annat E18 som en utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv.
Trafikverket instämmer i behovet och har bland annat identifierat en barriär i
höjd med trafikplats Danderyds kyrka och Ekebysjön. Det är en sträcka på 1–2
km främst norr om trafikplatsen med viltbiotop närmast vägen. Denna
barriäreffekt utgörs dock lika mycket av vägen som övrig bebyggelse och
exploatering utmed vägen. Vidare har Trafikverket identifierat behov av
faunapassage för medelstora däggdjur längs väg 262 öster om
Sätraängskyrkan vid vattendraget. Utmed väg 262 finns det även på flera
platser artrika vägkanter som Trafikverket underhåller.
Svar: Synpunkterna om miljö- och hälsa är noterade.
Vendevägen är sedan tidigare avklassificerad och kommer att
tas bort till granskningsskedet.
Trafiksäkerhet och prioritering av trafikslag
I planförslaget betonas vikten av god kvalitet på drift och underhåll av gångoch cykelvägar, vilket är en avgörande parameter för att minska antalet
allvarligt skadade cyklister och fotgängare. I riktlinjerna för planering av gångoch cykeltrafik framhålls vikten av trygga och säkra trafikmiljöer för oskyddade
trafikanter vilket är positivt. Vid korsningar med huvudvägnätet förordas bland
annat trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder. Då
majoriteten av de gående och cyklister som omkommer eller blir allvarligt
skadade i Stockholms län blir skadade på det kommunala vägnätet är
kommunernas insatser avgörande för att nå etappmålet om förbättrad
trafiksäkerhet. I samma kapitel framgår det samtidigt att framkomligheten för
biltrafik ska prioriteras. Då dessa målsättningar i praktiken kan visa sig vara
motstridiga bör riktlinjerna förtydligas avseende prioriteringsordningen
mellan trafikslagen vid målkonflikter. Likaså bör prioriteringsordningen mellan
biltrafiken och busstrafikens behov av framkomlighet klargöras ytterligare då
det även i detta hänseende kan föreligga en målkonflikt.
Svar: Noterat. Prioriteringen ska tydligare framgå till
granskningsskedet.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.
Svar: Noterat

Storstockholms brandförsvar (SSBF)
SSBF har bland annat beaktat olycksrisker och anser att hanteringen av
olycksrisker bör förtydligas och utvecklas.
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SSBF bedömer att Danderyds kommun bör ta fram en vägledning, som ett
komplement till översiktsplanen, för hur riskhantering ska ske inom fysisk
planering. Vägledningen bör redogöra för vilka underlag som ska tas fram, i
vilket skede de ska tas fram och vad som bör redovisas och besvaras.
Påverkan från en riskkälla beskrivs ofta som konsekvenser för människors hälsa
och säkerhet. En olycka ger ofta även konsekvenser på bebyggelse, egendom
och miljö. SSBF rekommenderar därför att kommunen generellt har ett brett
perspektiv i sin riskhantering vad gäller övergripande planering.
SSBF bedömer att riskhanteringsprocessen behöver förtydligas där
kommunen tar ställning till hur en riskbedömnings olika delar genomförs samt
vilka frågor som behöver besvaras, för att utgöra ett beslutsunderlag i
planprocessen. I samrådsförslaget benämns Roslagsbanan samt farligt godsleder som riskkällor, vilket SSBF ser positivt på.
Psykisk ohälsa och självmord är ett utbrett samhällsproblem och det finns
särskilda platser så kallade ”Hot spots” att ta extra hänsyn till, exempelvis
spårnära bebyggelse, broar och höga byggnader. SSBF rekommenderar att
denna risk hanteras övergripande i översiktsplanen för att det ska få
genomslag i senare delar av plan- och byggprocessen.
I ÖP skulle en inventering och grovanalys för att bedöma lämpligheten för
exploatering av olika verksamheter för olika områden kunna ingå.
I ÖP bör det som är skyddsvärt identifieras för att kunna beaktas, alternativt
hänvisning till kommunens risk- och sårbarhetsanalys. I ÖP bör det framgå om
detta är beaktat med avseende på exempel den exploatering som planeras.
Med hänsyn till kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor är det
att föredra om översiktsplanen beskriver hur tillgången till kommunal
räddningstjänst beaktas när staden utvecklas. SSBF:s möjlighet att genomföra
räddningsinsatser utgör en samhällsviktig funktion och är i vissa fall
dimensionerande vid projektering av byggnadstekniskt brandskydd enligt
PBL. I förslaget till ÖP nämns inte möjlighet till räddningsinsatser mer än av
övergripande karaktär där det specificeras att god status uppnås. SSBF menar
att det är lämpligt att beröra frågan med extra hänsyn till skydd mot olyckor i
viss typ av planerad bebyggelse som exempelvis höga byggnader eller där
förväntad tid till hjälp är längre. SSBF:s handlingsprogram kan med fördel
kopplas till ÖP i den mån det behöver tydliggöras vilka förutsättningar och
utvecklingsstrategier som brandförsvaret har eller ser. Det finns till exempel
begränsad tillgången till räddningstjänst på öarna i kommunen. I det
sammanhanget bör speciellt nämnas som är en ö med många
permanentboende dit vanliga räddningsfordon inte kan nå då vägförbindelse
saknas.
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Vid planering av ny bebyggelse behöver det tas hänsyn till tillgång på
brandvatten. SSBF rekommenderar att kommunen använder sig av
konventionellt system för brandvatten i så stor utsträckning som möjligt för att
underlätta och effektivisera räddningsinsatser.
Svar: Översiktsplanens kapitel 3 avseende ”Miljö, hälsa risk”
kommer att med utgångspunkt från ovanstående synpunkter
revideras till granskning.
Översiktsplanen ska inte vara mer detaljerad än nödvändigt och
vidare framtagande av vägledningar bör respektive förvaltning i
kommunen ansvara för. Dock kan detta preciseras i
översiktsplanen.
För översiktsplanens utredningsområden redovisas exempel på
risker i matris. Dessa måste analyseras vidare och andra risker
kan tillkomma beroende på vilket område som utreds. Texterna
för utredningsområdena kommer att uppdateras till granskning
gällande hänsyn i efterföljande planering till granskningsskedet
för exempelvis räddningstjänstens framkomlighet.
Därutöver kommer riktlinjerna för räddningstjänsten att
uppdateras till granskning.

Luftfartsverket (LFV)
Luftfartsverket vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning (communication
Navigation Surveillance) påpeka att Danderyds kommun berörs av
influensområdet för hinderytor (skyddsområde på 90 km kring flygplats där
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för Bromma, Eskilstuna,
Västerås, Uppsala och Arlanda flygplats. Av dessa är Bromma, Västerås och
Arlanda flygplatser riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i
planen.
Av översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga byggnader/föremål
inom influensområdet ska samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser
av hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i form
av restriktioner och/eller rekommendationer.
I översiktsplanen nämns i ingenting om flyghinder för den civila luftfarten. Vad
som gäller avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att
säkerställa att LFV remitteras i dessa ärenden. LFV vill påminna kommunerna
om att följande gäller för civil luftfart:
Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk,
byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall
remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium.
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Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i
Karlskrona remitteras.
Berörda flygplatser ska därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk
över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning
misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna
satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat
influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de
hinderytor som är förknippade med dessa procedurer.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte höjder på byggnadsverk et
cetera specifikt men bör beakta att detta ska samrådas med
bland annat Luftfartsverket, berörd flygplats med flera beroende
på åtgärd som överstiger 20 meter. Detta kommer att beskrivas
för riktlinjerna om bebyggelsens gestaltning. Riksintressen för
luftfarten som berör Danderyd kompletteras till
granskningsskedet.

Swedavia
Swedavia anser att översiktsplanen inte har någon påverkan på Stockholm
Arlanda Airport eller Bromma Stockholm Airport. Dock är kommunen inom
MSA ytorna i enlighet med riksintressepreciseringen för dessa flygplatser
vilket borde framgå i översiktsplanen även om det inte planeras för påtagligt
höga byggnader som står i strid med detta i översiktsplanen.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte höjder på byggnadsverk et
cetera specifikt men bör beakta att detta ska samrådas med
bland annat Luftfartsverket, berörd flygplats med flera beroende
på åtgärd som överstiger 20 meter. Detta kommer att beskrivas
för strategierna om bebyggelsens gestaltning. Riksintressen för
luftfarten som berör Danderyd kompletteras till
granskningsskedet.

Norrvatten
Norrvatten har huvudledningar i området och framhäver att byggnation i
närheten av Norrvattens huvudledningar innebär en risk. Av säkerhetsskäl bör
därför inga byggnader anläggas inom 10 m från huvudvattenledning, utan att
behovet av skadebyggande åtgärder utreds.
När projektering påbörjas av kommande anläggningar, vägar och byggnader
mm inom eller intill ledningsrättsområdet, skall Norrvatten kontaktas.
Generellt gäller att huvudvattenledningar ej får utsättas för vibrationer eller
belastningar av arbetsmaskiner och transportfordon utan att
förstärkningsåtgärder vidtas för ledningen. Förändring genom uppfyllnad eller
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nedschaktning av nuvarande markprofil får ej ske utan Norrvattens
godkännande.
Svar: Noterat och uppdateras till granskningsskedet.

Käppalaförbundet
Käppalaförbundet anser att avsnitt 6.2.3.3 om vatten och avlopp förtydligas i
den fjärde riktlinjen att begränsa belastningen av näringsämnen och
föroreningar till recipient genom att minska mängden spillvatten till
spillvattennätet. Det skulle även kunna innehålla att det är ovidkommande
vatten till spillvattennätet som ska begränsas, det så kallade tillskottsvattnet.
Svar: Noterat.

Skanova
Skanova AB har tagit del av förslaget till översiktsplan och önskar framöver att
medverka i planarbeten i tidiga skeden.
Svar: Noterat

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse i tunnel från Danderyd, under de
centrala delarna av Stockholm, till söder om Hammarbykanalen. Den nya
elförbindelsen är en del av projekt Stockholms Ström, ett samarbete mellan
Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät, för att förstärka Stockholmsregionens
elnät.
Så länge Svenska kraftnäts synpunkter och rekommendationer beaktas och att
samråd hålls med Svenska kraftnät vid detaljplaneläggning och bygglov
ovanpå kabeln har Svenska kraftnät inga invändningar mot aktuell
översiktsplan.
Svenska kraftnät noterar att:
•

•

•

stationerna Anneberg och Danderyd lyfts fram som förutsättningar i
markanvändningskartan och i beskrivningen av den tekniska
infrastrukturen i nulägesbeskrivningen.
det är positivt att kommunen lyfter fram den roll kabeln mellan
Anneberg och Skanstull har för strömförsörjningen i
Stockholmsområdet. Texten är dock formulerad så att det är lite oklart
om kabeln är byggd eller ej i dagsläget. Det vore bra att tydliggöra att
kabeln byggs nu och kommer vara klar mot slutet av 2020-talet.
det framförs i översiktsplanen planer på att tunnelförlägga E18 genom
en längre sträcka genom kommunen. Det är väldigt viktigt att hänsyn
tas till Svenska kraftnäts kabeltunnel mellan Anneberg och Skanstull.
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ny bebyggelse planeras ovanpå överdäckningen. Det är då viktigt att
känna till att dessa inte kan förses med energibrunnar eller andra
anläggningar som går djupt ner i marken. Samråd bör ske med
Svenska kraftnät vid detaljplaneläggning och bygglov ovanpå kabeln.
Svar: Noterat. För text om kraftledningstunnel finns detta
samrådsversionens kapitel 3.4.2 – Energi. Detta stycke
preciseras enligt synpunkt till granskning.

Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution har inom och i närområdet för Danderyds kommun 77
kV markkabel och luftledning med beteckning regionnätsledning samt en 220
kV transformatorstation.
Vattenfall Eldistribution noterar att på sidan 55 i avsnittet EL saknas vårat
regionnät och att det är genom våra regionnätsledningar som matar
lokalnätsbolaget.
Vattenfall Eldistribution AB har planerade projekt i kanten av Rinkebyskogen
och Sätra ängar, men där verkar kommunen ändå inte ha några planer på
bebyggelse.
För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall Eldistributions
elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att drift- och
underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras.
Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall Eldistributions
elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens
medgivande. Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de
allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller
åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska anmälas i
god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte
regleras på annat sätt i avtal. En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution
medför ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya
elnätanläggningar för att säkerställa kommunens kommande energibehov vid
bland annat nyexploatering av bostäder, industri och handel.
Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av befintliga
elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. I
översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och förändrade
intrång i geografin för att framtidssäkra den del av infrastrukturen som berör
eldistribution. Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura
2000-områden och vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får
förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och
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underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande
föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning.
Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt teknikval
genomföras. Det är särskilt angeläget i områden där väsentliga natur- eller
kulturvärden kan påverkas.
Svar: Översiktsplanen följer relevant lagstiftning och många
synpunkter behandlas i kommande skeden som exempelvis
detaljplaner.
Synpunkten om Vattenfalls ledningar kommer att uppdateras till
granskningsskedet.

Ellevio
Ellevio har inget att erinra gentemot förslaget.
Svar: Noterat

Locums AB
Locum AB yttrar sig såsom ägare till fastigheterna Sjukhuset 5, och Sjukhuset
6 där Danderyds sjukhus är placerat och som ingår i planeringsområde 1.
Locum framhäver vikten att framtida planering i kommunen beaktar
sjukhusområdet och säkerställer tillgången till det då all logistik alltid ska
fungera för ett akutsjukhus. Vidare måste omkringliggande mark beaktas för
att sjukhusområdet ska kunna fortsätta att utvecklas i framtiden då vården är
viktig ur ett totalförsvarssammanhang och ska således prioriteras framför
bostadsbebyggelse.
I samband med utbyggnaden av bostäder i anslutning till sjukhusområdet är
det viktigt att ha med sig i förutsättningarna att Danderyds sjukhus
helikoptertrafik kommer att byggas ut kraftigt inom de närmsta åren. 2024
förväntas kapaciteten vara den dubbla mot dagens, dvs ca 1400 flygrörelser
per år och utbyggnaden av kapaciteten kommer att få påverkan på
bullerförhållanden i närområdet.
Danderyds sjukhusområde utgör en av Region Stockholms markreserver. Det
betyder att marken kan komma att behöva tas i anspråk för framtida
utbyggnad av vårdverksamhet och/eller tillhörande infrastruktur. Vidare är
Locum kritiska till att titta på att öppna upp grönstråk genom området ned
mot Edsviken. Dels för att regionen redan idag har ett utestående behov av
psykiatriska slutenvårdslokaler med tillgång till rekreativa ytor för patienter
och Danderyd är en tänkbar framtida placering för dessa. Samt för
säkerhetsskäl.
Beskrivna förslag i översiktsplanen, kopplat till anpassningar längs E18, måste
omhänderta och säkerställa goda förbindelser till akutsjukhuset. Detta redan
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från de första skisserna i planeringsstadierna, under byggtid och när nya
anläggningar tas i drift. Locum AB ser positivt på att kollektivtrafiknoderna
förstärks. Det kommer underlätta för personal, besökare och
dagpatienter/mottagningspatienter att kunna färdas kollektivt.
Svar: Noterat. Beskrivningen för utredningsområdet som
inkluderar Danderyds sjukhus revideras till granskning och
beaktar synpunkterna gällande helikopterbuller och
framkomlighet.
Vid utveckling av sjukhusområdet ska grönstrukturen beaktas
och förslaget att skapa bättre gröna kopplingar över/under E18
vid Knutpunkt Danderyd (sjukhuset) och österut via Stockhagen
ska inte ses i kontrast till utveckling av sjukhusområdets för
framtida behov.

Polisen
Polisen anser att översiktsplanen borde innehålla en egen del eller rubrik om
trygghet och brottsförebyggande perspektiv där det särskilt framhålls att
långsiktigheten är viktig när det gäller trygghet och brottsförebyggande.
För efterkommande planering bör byggherrar inför en projektering inkomma
med en trygghetskonsekvensbeskrivning där det beskrivs hur projektet bidrar
till att öka tryggheten och minskabrottsligheten eller att de i dialog med
kommunens brottsförebyggande råd kommunicerar effekterna av projektet.
Yttrandet innehåller vidare förslag på vad översiktsplanen skulle kunna
innehålla för att undvika brott gällande exempel informell kontroll och
brottsförebyggande tänkande.
Svar. Noterat. Till granskning kommer texter för trygghet att
preciseras och ges större utrymme för översiktsplanens riktlinjer.

Prästlönetillgångar i Stockholms stift – Svenska kyrkan
Fastigheten Danderyd 2:2 är en prästlönefastighet i närheten av
Edsbergsvägen mot Sollentuna kommun. Sammanfattningsvis önskas att
förslaget till översiktsplan ändras så att fastigheten Danderyd 2:2 eller delar
av den anges som utredningsområde till skillnad från grönområde som
planförslaget gör. Detta område ligger i nära anslutning till utredningsområde
13, Sätraängsvägen.
Enligt Prästlönetillgångar i Stockholms stift ligger förslaget i linje med den
regionala utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, som översiktsplanen
hänvisar till. I RUFS:en förespråkas att en ny förbindelse ska länka samman
regionala stadskärnor, vilket ligger i nära anslutning till föreslagna
utredningsområdet.
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PLT har de senaste åren framfört olika idéer till kommunen för både
bostadsändamål och samhällsfastigheter. Vidare skulle de riktlinjer som
framförs i översiktsplanen kunna följas gällande exempelvis bebyggelse och
förnybar energi. Idag finns goda kollektivtrafikförhållanden längs väg 262
samt att det är ett regionalt cykelstråk. Fastigheten är 42 hektar stor och
skulle delvis kunna bebyggas med bostäder samtidigt som viktiga
naturvärden värnas samtidigt som bågskytteklubben som idag arrenderar
mark för verksamhet skulle kunna ges bättre förutsättningar i en
inomhusmiljö.
Svar: Översiktsplanen kommer ej att peka ut fastigheten
Danderyd 2:2 som potentiellt utredningsområde då det ligger i
nära anslutning till det kommande naturreservatet i
Rinkebyskogen. Dock är inte översiktsplanen juridisk bindande.
Detta innebär att även fastigheter som inte omnämns som
utredningsområden i översiktsplanen kan ändra användning
framöver.

Svenska kyrkan – Danderyds församling
Danderyds församling, Svenska kyrkan anser att översiktsplanen genom
kommunens vision att bli ”Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”
andas framtidstro och kraft. Dock uppstår ett frågetecken för vem och om alla
i samhället inkluderas i detta. Församlingen efterfrågar en större blandad
bebyggelse med fler billiga bostäder i kommunen. Församlingen stöder en
överdäckning/nedgrävning av E18, men vad händer med kommunens
framtida bostadsbebyggelse om detta inte blir av? Därav borde
översiktsplanen innehålla en alternativ plan för ökat och differentierat
bostadsbyggande. Församlingen bejakar starkt översiktsplanens skrivningar
om ökad kollektivtrafik inom kommunen för att fler ska kunna röra sig fritt i
samhället samt att många har svårt att ta sig till kyrkorna och kyrkogårdarna i
kommunen. Sammanfattningsvis välkomnar församlingen förslaget till
översiktsplan vilken identifierar flera områden där kommunens och
församlingens verksamheter samverkar för ett gemensamt, gott samhälle.
Svar: Noterat. Kommunen saknar ett
bostadsförsörjningsprogram där parametrar som för vem och
vilka bostäder ska planeras och i vilken omfattning. Det pågår
ett arbete med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning som
kan komplettera översiktsplanen. Detta kan ingå i den
kommande planeringsstrategin som kommunen ska ta fram
senast den 11 september 2024. Arbetet med riktlinjer för
bostadsförsörjning kan preciseras till granskning.

947

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

42 (102)

Naturskyddsföreningen i Danderyd
Naturskyddsföreningen i Danderyd har främst synpunkter på användning av
mark- och vattenområden med fokus på djur och natur, stadsnära friluftsliv,
miljö- och klimathänsyn samt biologisk mångfald.
Naturskyddsföreningen i Danderyd anser att förslaget är ambitiöst men
saknar konkreta mål för uppföljning, framför allt när det gäller klimat- och
miljöhänsyn som ges för lite utrymme i förslaget.
Befintliga grönområden måste värnas och skötselplaner ses över och
klimatanpassas samtidigt som sambanden mellan olika områden förstärks.
Kommunens utgångspunkter
Som utgångspunkter anges kommunens vision, mål och styrdokument, men
även FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 samt regionala
och nationella mål för hälsa, energi, klimat och miljö. Risken är att det blir
otydligt. Naturskyddsföreningen ser gärna att kommunen är mer konkret och
adderar mätbara mål som är enkla att löpande följa upp.
Kommunens vision antogs 2019. Det är inte så länge sedan, men den känns
redan föråldrad. Här nämns ingenting om djur och natur, biologisk mångfald,
om vikten av stadsnära friluftsområden eller om skogens betydelse för ett
hållbart stadsklimat.
Stärk svaga samband
Naturskyddsföreningen anser det viktigt att stärka svaga samband mellan
olika grönområden, både i kommunen och i regionen för exempelvis
Rösjökilen samt att Rinkebyskogens reservatet bör utvidgas. Även svaga
gröna samband bör stärkas. De gröna områden som finns kvar i kommunen
måste skyddas från exploatering.
Bebyggelse som inte gör intrång
I planen ligger fokus på nybyggnation med närhet till naturen – nya bostäder
ska byggas max 200 meter från naturområde eller. Samtidigt måste det
säkerställas att ny bebyggelse inte gör intrång på befintliga parker och
naturområden. Det är också viktigt att boende i det befintliga beståndet har
nära till parker och naturområden.
Energi
Naturskyddsföreningen stöder kommunens ambition att bygga ut
fjärrvärmenätet för att förbättra tillgången till klimatsmart uppvärmning.
Avfall
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Naturskyddsföreningen vill se löpande information om hur hushållen klarar
sopsortering och vikten av att förbättra kunskapen om sopsortering och
möjlighet till återbruk och återanvändning.
Trafik och transporter
I riktlinjer för Trafik och transporter saknas miljö- och klimatperspektivet, både
vad gäller mål och konkreta åtgärder. Trafiken måste bli mer miljö-, klimatoch hälsoanpassad, med särskilt fokus på buller, partiklar och utsläpp.
Det kollektiva resandet utgör stommen i ett miljöanpassat trafiksystem. Detta
kan framgå tydligare i översiktsplanen, där istället cykling, som är svårt för
äldre och funktionshindrade och svårt för alla under vintern lyfts fram.
Naturskyddsföreningen föreslår att mål för kollektivtrafiken också preciseras.
Goda kollektiva förbindelser inom kommunen och god framkomlighet på
trottoarer och gångvägar året om stärker det kollektiva resandet. Kommunen
behöver också säkra att infartsparkeringarna är tillgängliga för kommunens
invånare vid alla tider på dygnet för att underlätta pendling.
Buller är ett stort problem, särskilt i närheten av E18, men också nära
Roslagsbanan. Detsamma gäller luftföroreningar. Här saknas information och
diagram för detta. Vägar och järnvägar utgör dessutom hinder för djur att
passera. Att begränsa hastigheten på E18 är en enkel åtgärd som skulle ge
snabb effekt. Men på sikt bör E18 tunnelförläggas.
Ljusföroreningar
Kommunen bör lyfta fram risken för ljusföroreningar i all planering.
Vattenkvalitet och hantering av dagvatten
Kommunen har gjort stora investeringar för att hantera översvämningar, men
Danderyd har trots detta flera områden som riskerar översvämning, t ex Nora
torg. Problemen riskerar att öka på grund av den pågående förtätningen,
med nedhuggna träd och hårdgjorda ytor tillsammans med ett förändrat
klimat.
Edsvikens vatten når inte upp till miljökraven. Därav välkomnas förslag på
åtgärder i kommunens nya vattenplan. Vidare gjordes den senaste mätningen
av kvaliteten i Ekebysjön, Ösbysjön och Nora träsk 2014. Vattenkvaliteten bör
följas upp årligen.
I Rösjön har smal vattenpest etablerat sig, en växt som finns med på EU:s lista
över invasiva främmande arter. Naturskyddsföreningen vill uppmana
kommunen att hålla noggrann uppsikt över beståndet, med kontinuerliga
insatser för att bekämpa utbredningen.
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Både Ösbysjön och Ekebysjön växer igen. Ösbysjön påverkas av närheten till
Djursholms Ridskola och Ekebysjön av beteshagar i närheten.
När våtmarker växer igen påverkas både rening av vatten och artrikedomen.
Alla Danderyds badplatser får fina betyg, det är viktigt att informera
allmänheten om att det är skillnad mellan badkvalitet och ekologisk kvalitet!
Friskt vatten och levande hav och sjöar är livsviktigt. Att hantera hoten är en
stor utmaning redan idag, och än mer framöver.
Parker, golfbanor och naturområden
Danderyds naturreservat, Öarna i Värtan, Ekebysjön och Rinkebyskogen, är
särskilt värdefulla att värna om. Efter kommunbeslut (februari 2014) om att
inrätta delar av Rinkebyskogen som naturreservat är det positivt att
kommunen nu har skickat ut beslutsdokument och skötselplan på ny
remissrunda inför en korrekt registrering hos Länsstyrelsen.
Rinkebyskogen är en viktig del av Rösjökilen, en av Stockholms Gröna kilar.
Reservatet bör utvidgas till att också omfatta Svenska kyrkans mark ner till
Edsviken och kommunens mark sydost om reservatet, där Roslagsleden
börjar. När det gäller Rinkebyskogen måste ett eventuellt MTB-spår hanteras
så att skadegörelsen begränsas.
Danderyd har tillsammans med Kungliga Djurgården, ett av Europas sista
bestånd av gamla ekar. Ekar är särskilt viktiga för bin och andra pollinatörer
och stora träd sänker temperaturen under heta sommardagar.
Små och stor parkområden bör värnas och alla måste inte nödvändigtvis
utrustas med lekplats och motionsredskap! Denna sommar har flera ängsytor
fått blomma färdigt innan de slagits och delar av kommunens stora parker
med kortklippta gräsytor borde kunna skötas på samma sätt.
I kommunen finns tre golfbanor. Det är viktigt att dessa stora markområden
sköts på bästa sätt. Kommunen bör ställa krav på att fairways inte gödslas och
att ruffarna slås först efter blomningen.
Kommunen bör informera invånarna om hur man kan bidra för att gynna
pollinatörer och biologisk mångfald i sin egen trädgård, på sin balkong eller
föreningens innergård.
Svar: Mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen kommer att
revideras till granskningsskedet. Översiktsplanen utgår från
visionen och även de globala målen och nationella miljömålen.
Översiktsplanen beskriver oftast övergripande mål och inriktning
som vid behov bryts ned i kommande styrdokument på mer
detaljerad nivå. Detta kan med fördel göras för mål gällande
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kollektivtrafik som bör finnas inom ramarna för en trafikstrategi,
eller för buller som föreslås preciseras i en bullerstrategi
exempelvis.
En tydligare prioritering mellan trafikslag kommer att göras till
granskning.
För tillfället finns inga beräkningar över exakta effekter av en
tunnelförläggning av E18 när det kommer till luftkvalitet. Detta
bör studeras vidare i efterföljande planering. För strategier kring
luft beskrivs dessa i samrådsförslagets kapitel 6.2.5.2.
Texterna för utredningsområdena kommer preciseras till
granskningsskedet och innehålla en rubrik med hänsyn i
efterföljande planering för de utredningsområden gällande
exempelvis gröna samband och de gröna kilar som finns i
kommunen.
Ett stycke om ljusföroreningar läggs till granskning tillsammans
med riktlinjer för detta.
Parallellt med arbetet för översiktsplanen pågår arbete med
vattenplan och dagvattenplan. Här synkas de olika arbetena
vartefter under processen. Vattenplanen och Dagvattenplanen
innehåller konkreta åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster. Bland
annat är en vattenprovtagningar på vattenkemi årligen för
samtliga av kommunens sjöar en prioriterad åtgärd.
Granskningsförslaget kommer kompletteras med underlag för
skyfallsytor och texter kring detta.

Danderyds hembygdsförening
Danderyds hembygdsförening yttrande behandlar främst frågor som rör
Västra Danderyd och inom föreningens verksamhetsområde såsom frågor om
bebyggelse, kulturmiljöer, kulturmiljöprogram och kulturmiljöhandbok.
Yttrandet beskriver kommundelen Danderyds historia, framkomst och
nuvarande unika förutsättningar. Enligt Danderyds hembygdsförening
framkommer inte detta i översiktsplanen i kapitel 3.7 och detta bör även ingå
i det kommande kulturmiljöprogrammet då denna kommundel inte finns
beskrivet i gällande kulturmiljöhandbok. Önskemålet är att
hembygdsföreningarna involveras på att tidigt stadie i arbetet med
kulturmiljöhandboken.
Danderyds hembygdsförening anser att ambitionen för översiktsplanens mål
om ”Bygga och bevara för idag och imorgon” samt ”Trygga och inbjudande
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utemiljöer och mötesplatser” är goda och ambitionen om främst kulturmiljö
och gestaltning på sidan 122 är goda. Föreningen anser att trädgårdsstaden
ska bevaras och att det vid förtätning, renovering och nybyggnation inte bara
tas hänsyn till byggnaderna utan även till den omgivande tomtmiljön.
För kapitel 5.1 om utvecklingsinriktning anser Danderyds hembygdsförening
att beskrivningen av kollektivtrafiknod Rinkeby är alldeles för vag och att det
bör framgå att exempelvis Båtsmanstorpet-Oskarsborgs-Danderyds krog ska
bevaras.
För kapitel 5.3. om Noragårdsstråket är det positivt att detta gröna stråk
pekas ut och det bör benämnas att det även är ett kulturstråk med värdefulla
miljöer.
Svar: Ett nytt kulturmiljöprogram ska tas fram och önskemålet
om insyn under processen är noterad. Översiktsplanen grundas
på gällande kulturmiljöhandbok som precis som Danderyds
hembygdsförening lyfter behöver uppdateras med en
inventering av Danderyds kommundel inom ramarna för ett
kulturmiljöprogram. Delarna i kapitel 3.7 kommer i väntan på
arbetet med kulturmiljöprogrammet ligga kvar till
granskningsskedet för översiktsplanen. Kartan i kapitel 3.7.3 om
kulturmiljö kommer att uppdateras till granskningsskedet och
beskriva exempel på värdefulla kulturmiljöer och fornminnen i
kommunen.
För kapitel 5 om utvecklingsinriktning kommer dessa att
uppdateras till granskningsskedet gällande kulturmiljö men de
kommer inte specifikt att precisera enskilda objekt.
För strategier kring kulturmiljöer i samrådsförslagets kapitel
6.2.6 – Kulturmiljö kommer de inte preciseras närmre i väntan på
nytt kulturmiljöprogram men hänsyn i den kommande
planeringen kommer att förtydligas.

Danderyds villaägareförening
Danderyds villaägarförening har inkommit med yttrande inklusive bilagor
samt flygblad. Sammanlagt har 189 personer ställt sig bakom Danderyds
villaägareförenings skrivelser genom samrådet.
Flygbladet innehöll 5 synpunkter som var:
1. Danderyd i princip är fullbyggd. Danderyd skall fortsättningsvis vara en
villastad.
2. Enligt SCB var Danderyd nionde tätast bebyggda kommunen i landet,
t.o.m. tätare bebyggd än grannkommunen Täby, staden på landet, som låg
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på tionde plats. Danderyd skall inte behöva känna trycket av att bygga mera
inom en snar framtid.
3. Genomfartstrafiken genom kommunen är det allra största problemet
(buller, avgaser, partiklar, trafikfaror) och problemen kommer att bli än större
på grund av den omfattande exploateringen i Nordostkommunerna. Ny
bebyggelse i området skall därför inte tillkomma förrän problemet är löst.
Grundnormen 55 dB(A) ute/30 dB(A) inne skall gälla för buller.
4. Danderyd bör söka samarbete med Täby för att tillsammans med
statsmakterna lösa problemen med genomfartstrafiken. Utnyttja urberget och
lägg såväl E18 som en förlängd tunnelbana i tunnel till dalsvackan vid Roslags
Näsby för att anknyta till Roslagsbanan där den delas i två grenar. Sålunda
skapas en naturlig trafikknutpunkt för Nordostkommunerna.
5. Kommundelarna skall förenas genom gröna samband i stället för höga
murar.
Huvudskrivelsen innehöll 17 yrkanden. Dessa redovisas i sin helhet nedan:
1. Anstånd åtminstone till 1 oktober 2021 med att inkomma med vårt
slutgiltiga samrådsyttrande. Vi vill avvakta möjligheten till offentliga fysiska
möten.
2. Danderyd är i princip fullbyggd. Danderyd skall inte behöva känna trycket
att bygga mera. Att under en kort tidsperiod öka antalet invånare med upp
till en tredjedel skapar fler problem än det löser.
3. Den ökande genomfartstrafiken genom kommunen är det allra största
problemet och skall lösas först. Gäller buller, avgaser, partiklar, olycksrisker.
Grundnormen för buller 55 dB(A) ute/ 30 dB(A) inne skall gälla långsiktigt.
Skall gälla för såväl E18, Roslagsbanan, Tunnelbanan, Edsbergsvägen,
Enebybergsvägen/Gamla Norrtäljevägen, Danderydsvägen, Vendevägen.
Bråvallavägen, Stockholmsvägen, Edsviksvägen och andra drabbade vägar.
4. Ny bebyggelse skall inte tillkomma förrän problemen med
genomfartstrafiken långsiktigt är lösta. Kommunen skall inte avhända sig vare
sig handlingsutrymme eller förhandlingsutrymme.
5. Danderyd skall söka samarbete med Täby för att tillsammans med
statsmakterna och nordostkommunerna lösa problemen med
genomfartstrafiken enligt ”polluter pays”-principen. Utnyttja urberget och
lägg såväl E18 som en förlängd tunnelbana i tunnlar till dalsvackan vid
Roslags Näsby för att där anknyta till Roslagsbanan innan den delas i två
grenar, en mot Österskär och en mot Kårsta och förlägg trafiknoden där i
stället för vid Rinkeby.
6. Avlasta helst trafiken även längre norrut, t.ex. genom Norrortsleden.
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7. Kommundelarna skall förenas genom gröna samband i stället för höga
murar som reflekterar bullret mot vägens andra sida. Bullervallar eller
bullerplank med vintergrön vegetation absorberar bullret effektivare och kan
åtminstone temporärt minska miljöproblemen (buller, avgaser, partiklar,
damm). Massor finns att tillgå från tunnelprojekten Stockholms ström och
Förbifart Stockholm. Att bygga bostäder i bullerstörda områden är inte etiskt
försvarbart och skapar dessutom andra infrastrukturproblem förutom att
området kommer att vara en stökig byggarbetsplats under flera år framöver.
Det går snabbare att driva en tunnel än att bygga bostäder.
8. Bebyggelse längs trafikerade vägar riskerar att drabbas svårt vid eventuella
olyckor på vägarna, främst tankbilsexplosioner, men också ett uppseglande
problem, nämligen elbilar som är svåra att släcka om de börjar brinna. De
brinner med het låga och avger giftiga gaser
9. Danderyd skall fortsättningsvis vara en villastad. Fördelningen mellan
lägenheter i enfamiljshus och lägenheter i flerfamiljshus skall vara till fördel för
lägenheter i enfamiljshus (villor).
10. Omvandla inte villatomter till flerbostadshus.
11. Det behövs behovsprövade bostäder i kommunen för Danderydsbor
(såsom vård- och omsorgsboenden, LSS boenden). I övrigt skall
kategoribostäder undvikas.
12. Utvecklings-/utredningsområden skall inte omfatta privatägda villatomter.
Det behövs en klar gränsdragning.
13. Inaktuella planer skall avföras från dagordningen.
14. Kommunen står inför stora utmaningar vad gäller miljö- och klimat. Dessa
problem måste lösas i första hand under mandatperioden, såväl vad gäller
gammal bebyggelse som ny bebyggelse. Det finns villaområden som ligger
så lågt (gammalt sjöbotten) så att de riskerar översvämmas såväl vid
högvatten som vid regn. Kommunens (dag)vattenledningssystem måste
förstärkas. Vi avvaktar vattenplan och dagvattenplan, som inte ännu ingår i
föreliggande förslag.
15. Avfall och återvinning måste ses som en resurs. Inför fastighetsnära
materialåtervinning i stället för skräpiga återvinningsstationer. Det behövs en
tydlig ansvarskedja där brukaren ansvarar för sitt avfall till dess entreprenören
hämtar och tar över ansvaret. Återta eventuella vinster i form av sänkta
avgifter för brukarna.
16. Pandemin har visat hur sårbart samhället är. Det gäller såväl människan
som infrastrukturen. Här krävs det rejäla satsningar. Sjukvård,
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livsmedelsförsörjning, lagerhållning, transporter, lokaler, elförsörjning,
laddstationer, bensinstationer.
17. Händelser i vårt närområde under senare tid har visat att vi inte längre
lever i en så trygg värld som vi trott. Aktivera vårt civilförsvar, se över de
skyddsrum, som byggdes under kalla kriget. Gäller i allra högsta grad de,
som byggdes under Mörby centrum och som enligt uppgift är stora och
mycket säkra, men skyddsrum finns också i privata fastigheter.
I yttrandet lyfts även specifika förslag på förändringar av planen. Några
exempel av större karaktär omnämns nedan medan samtliga återfinns i hela
remissvaret.
För 4.1. är Danderyds villaägarförenings uppfattning att ny bebyggelse ska
tillkomma i liten skala och spegla villastaden. Danderyd är en villastad och ska
så förbli där det är viktigare att bevara och rusta upp kommunens parker och
andra grönytor.
För kapitel 5 motsätter sig Danderyds villaägarförening en bebyggelse så
som föreslås i samrådsversionens utvecklingsinriktning för en
kollektivtrafiknod vid Rinkebyskogen. En regional kollektivtrafiknod bör istället
placeras i Roslags Näsby.
Både kapitel 5 och 6 är för vagt formulerande och otydligt avgränsade samt
att det bör förtydligas var buller förekommer och att det behövs ett
säkerhetsavstånd till samtliga utredningsområden.
Svar: I översiktsplanen återfinns liknande statistik för Danderyd
som skrivelsen påvisar. Slutsatserna i översiktsplanen är
detsamma för dessa uppgifter som i skrivelsen. Dock finns alltid
ett behov att planera inför kommande behov utifrån de
förutsättningar som råder.
Översiktsplanen följer kommunens vision som påtalar att i
Danderyd ”kombineras den moderna trädgårdsstaden med
hållbar stadsmiljö”. Översiktsplanen preciserar inte det framtida
behovet av bostäder i kommunen men bedömer att den
regionala utvecklingsplanens mål om 300 bostäder årligen är för
högt satta utifrån en Danderydskontext.
Kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram där det
beskrivs i vilken omfattning och vilka bostäder som behövs i
framtiden. Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjning som kan komplettera översiktsplanen. Detta
kan ingå i den kommande planeringsstrategin som kommunen
ska ta fram senast den 11 september 2024. Arbetet med
riktlinjer för bostadsförsörjning kan preciseras till granskning.
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Översiktsplanen ska vara aktuell och utgå från befintliga och
kommande projekt. Inga inaktuella projekt finns med i
översiktsplanens samrådshandlingar.
Utredningsområdena är i detta skede inte tydligt avgränsade.
Detta görs i kommande utredningar eller detaljplaneskeden.
All tillkommande exploatering ska följa gällande lagar och
förordningar gällande exempelvis buller. För frågan om E18 och
infrastruktur förs exempelvis dialog med kringliggande
kommuner i StoNo-nätverket (Stockholm Nordost-kommuner
bestående av Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm
och Österåker). Vidare sker samarbete med berörda aktörer som
exempelvis Trafikverket för E18 och Region Stockholm för
kollektivtrafikfrågor. Istället för att stoppa alla planer på
exploatering i väntan på att alla problem är lösta för exempelvis
E18 och annan infrastruktur som punkt 4 förespråkar, så är det
lämpligare att säkerställa att alla lagkrav uppnås vid eventuell
exploatering samt att kommande bebyggelse ej omöjliggör en
eventuell tunnelförläggning.
Det är viktigt att poängtera att det är Trafikverket som är
väghållare och ansvariga för utvecklingen av E18. Innan beslut
om tunnelförläggning kan tas krävs vidare utredningar inom
ramarna för exempelvis en åtgärdsvalsstudie där ett bredare
regionalt perspektiv tas än tidigare utredningar inom ramarna
för centrala Danderyd. Exempel på utredningar som behöver
göras är för luft, buller, framkomlighet och hantering av farligt
gods, samt att kostnader och konsekvenser förtydligas innan
kommunen kan ta ställning i frågan om tunnelförläggning av
E18. Vidare är det alltid kommunen som beslutar vad som i
slutändan ska byggas i enlighet med det kommunala
planmonopolet.
För punkt 5 om polluter pays-principen är det inte nödvändigt
att beskriva detta i översiktsplanen då gällande miljölagstiftning
redan är tydlig med att förorenare eller belastare har ansvar för
detta. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd utgår från
detta vid tillsyn gentemot exempelvis Trafikverket.
Vid utveckling av infrastruktur bör risk- och sårbarhetsanalyser
göras för att undvika olyckor som beskrivs i yttrandet.
Till granskningsskedet kommer kapitlena för
utvecklingsinriktningar (kapitel 5) och utredningsområdena
(kapitel 6) att preciseras genom underrubrik för hänsyn till
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efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Vidare kommer behovet av
säkerhetsavstånd till infrastruktur preciseras. Därutöver kommer
underlag för skyfallsytor och texter kring detta att ingå.
Inom ramarna för översiktsplanen är det inte lämpligt att peka ut
specifika förslag på ändringar i andra kommuner. Detta kan
kommunen däremot göra genom att yttra sig över andra
kommuners översiktsplaner exempelvis. För mellankommunala
frågor som lyfts i yttrandet som trafiknod Roslags-Näsby och att
E 18 ska avlastas genom norrortsleden är exempel på frågor
som kan drivas i andra mellankommunala sammanhang.
Bilagorna är noterade och exempelvis kommer en ny
befolkningsprognos att beställas under våren 2022.

Föreningen Nora Torgs Framtid
Föreningen Nora Torgs Framtids (FNTF) yttrande berör främst Nora
Torgsområdet men också de allmänna förslagen som berör den kommunala
helheten.
FNTF finner det utsända materialet välskrivet och framhåller att föreningen
instämmer i många råd som återfinns där som exempelvis att arbeta in
kommande slutsatser från de kommande plandokumenten om Vatten- och
Dagvatten i översiktsplanen.
FNTF:s synpunkter följer samrådsförslaget kapitelstruktur. Några exempel av
större karaktär omnämns nedan medan samtliga återfinns i hela remissvaret.
För kapitel 1.3.2 bör mer utrymme ges för det som framkom i tidigare
medborgardialog samt att länken inte stämmer för att komma till
redovisningen av synpunkterna.
För kapital 2 om utgångspunkter bör kopplingen till övriga styrdokument som
vattenplan- och dagvattenplan bli tydligare då detta har bäring för Nora Torg.
Vidare saknas en tydlig målbild för översiktsplanen då underlag som
översiktsplanen hänvisar till har olika tidshorisont.
För frågan om E18 behöver kommunen sätta ned foten för vad de olika
alternativen får för konsekvenser och hur de ska prioriteras då alternativet för
tunnelförläggning med bostadsbyggande på upp mot 9 000–11 000 bostäder
skulle rasera villastaden Danderyd.
Gällande 2.6.1 är det positivt att kommunen motiverar avsteget till RUFS:ens
övergripande bostadsmål för kommunen. Önskvärt vore en analys av var
befolkningsunderlaget sviktar för service för att planeringen av bostäder och
anläggningar ska ske.
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Kapitel 3. Nuläge
För 3.2.3 saknas frågorna för markbehoven för den offentliga verksamheten
som kommunen ansvarar för. Avsnittet om co-workingytor är intressant och
kan med fördel utvecklas.
FNTF är positivt inställda till att kommunens parkeringsnormer ska omarbetas
då föreningens uppfattning är att detta saknas idag.
För 3.4.4 om avfallshantering bör ÖP ta höjd för den nationellt aviserade
fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall.
För 3.5 om natur bör det tas fram en särskild strategi om grönska för att
uppnå målet om en trädgårdsstad. Föreningen är positiva till den
uppsnyggning som gjorts av Kvarnparken.
3.5.2. Här bör Lärkängens odlingsområde i Noragårdsstråket tas med i
nulägesbeskrivningarna.
För området om Nora Torg visar översiktsplanen på att det föreligger risk för
skyfall och översvämningar i området och området bör inte hårdgöras mer
utan det är bättre att återställa de hårdgjorda ytorna. Detta gäller både för
kapitel 3 och 6.
För kapitel 4 föreslås ytterligare ett målområde med ”en anpassad
servicestruktur”.
För kapitel 5 ställer sig FNTF bakom utvecklingen av Noragårdsstråket där
stora kvaliteter finns med både promenadstråk och kulturstråk. Det är positivt
att obebyggda lågpunkter i terrängen bevaras och utvecklas för samnyttjande
av annan lämplig verksamhet. Överlag instämmer FNTF med
hållbarhetsbedömningen att utvecklingsinriktningarna behöver tydliggöras
och kompletteras. FNTF är gärna med i processen för att utveckla
Noragårdsstråket och utformningen av markområdet kring lågpunkten.
För kapitel 6 bör det klargöras för vilken status som utredningsområdena har i
förhållande till exempelvis detaljplaner. Dessa är heller inte tidsatta vilket
även det medför en otydlighet. FNTF efterlyser en centrum- och
servicestruktur som är gemensam för hela kommunen och anser vidare att
någon ytterligare utveckling av Nora Torgs centrum behövs, men däremot en
uppsnyggning av befintlig centrumtomt med tillhörande parkeringstomt.
FNTF yrkar bestämt på att utredningsområdet för Nora Torg stryks ur listan
över utredningsområden.
För 6.2 bör underliggande tematiska riktlinjer kompletteras med ett
underkapitel för ”Service till kommunens invånare”.
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För kapitel 7.2.1 är det positivt att hänsyn tas till den sociala, ekonomiska och
ekologiska dimensionerna för att skapa ett levande och funktionellt samhälle
med hög kvalitet för kommunens invånare.
Svar: Föreningen Nora Torgs Framtids önskemål om delaktighet
för den framtida processen om utvecklingen av Nora Torg och
lågpunkt är noterad.
Översiktsplanen ska vara i linje med beslutade dokument.
Parallellt med arbetet för översiktsplanen pågår arbete med
vattenplan och dagvattenplan. Här synkas de olika arbetena
vartefter under processen
Vidare utgår översiktsplanen till globala och nationella mål kring
exempelvis avfallshantering med mera. Detta beskrivs i kapitel 2
som utgångspunkt.
Innan kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18
måste vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska
kalkyler göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18
vilket bör framgå tydligare i översiktsplanen. Frågan om E18
kommer att konkretiseras och förtydligas mer i kapitlet för
utvecklingsinriktning till granskningsskedet. Detta gäller även för
Noragårdsstråket och strukturen för centrumbildning i
kommunen.
Texterna för utredningsområdena kommer preciseras till
granskningsskedet och innehålla en rubrik med hänsyn i
efterföljande planering. Område 11 för Tora Torg kommer att
kvarstå till granskning. Nora torg finns även beskrivet i gällande
översiktsplan från 2006 som ett utvecklingsområde med behov
av fördjupade studier. Till granskning kommer det förtydligas
vad som avses med detta område. Det som är gemensamt för
samtliga områden är att det ska utredas för hur dessa ska
användas, utvecklas och bevaras inom den föreslagna
avgränsningen. Gällande Lärkängens odlingsområde kan denna
yta användas som en kommande skyfallsyta för kommunen som
därmed ej bör exploateras.
En centrumstruktur kommer att preciseras till granskning
gällande utvecklingsinriktning.

Sällskapet Amorina – Stocksunds hembygdsförening
Sällskapet Amorina har till ändamål att bl.a. söka tillvarata de kulturella
intressena vid förändringar i Stocksund. Med det som utgångspunkt
lämnas därför synpunkter som främst rör kulturmiljövärdena, men också
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det som rör behovet av naturvärden, som förstärker de kulturella värdena.
Synpunkterna begränsas till Stocksund.
Sällskapet Amorina lyfter särskilt fram att Stocksund är ett riksintresse för
kulturmiljö samt områdets grönstruktur med vattenkopplingen som
värdefull. Detta bör komma till uttryck i översiktsplanen genom
exempelvis inventering av gröna korridorer i Stocksund. Vidare vill
Sällskapet Amorina understryka att kulturvärdena bör vara vägledande i
framtida tillståndsärenden för att säkerställa det som är unikt och särpräglat i
Stocksund då kommunen enligt översiktsplanen samtidigt ska utvecklas och
bevaras.
Vid planering av bebyggelse bör största möjliga hänsyn till både kulturella
intressen och naturintressen och i stället för att förtäta den befintliga
bebyggelsen, som har ett högt kulturellt värde och ger Stocksund dess unika
karaktär, bör ny bebyggelse lokaliseras till områden utanför den äldre
bebyggelsen. Det ligger ett framtida värde i att det som är karaktäristiskt för
"villastaden" Stocksund och dess landskapsbild värnas och bevaras. Andra
värdefulla miljöer som lyfts fram utifrån ett rekreationsperspektiv är
exempelvis Cedergrenska parken, det s.k. Torget i anslutning till
scoutstugan, Svanholmsparken, Täcka udden, Gränsgärdet och
skogsområden mellan bebyggelsen.
Kommunen bör därför på ett ännu tydligare sätt formulera övergripande
mål för hur kravet på en fortsatt estetiskt tilltalande bebyggelsemiljö ska
tillgodoses vid tillämpning av översiktsplanen. Ett program bör tas fram
med riktlinjer till stöd för att bevara Stocksunds karaktärsdrag och
bebyggelse. Från Amorinas sida kan vi gärna medverka i ett sådant
arbete, särskilt med tanke på de omfattande samlingar av stocksundiana,
som Amorina vårdar.
I förslaget till översiktsplan anges vissa områden som
"utredningsområden" för ev. framtida användning av mark-och
vattenområden (s.119 i förslaget). Som sådana områden föreslås bl.a.
-Gränsgärdet - Stockhagen med omnejd (bl.a. "mindre inslag av
bostadsbebyggelse")
- Svanholmsparken (bl.a. "omvandling av parkering och omgivning,
komplettering med bostadsbebyggelse. Parkering i utredningsområdet
utreds i kommande planering")
I förslagets förlängning tycks tanken vara att bebygga delar av dessa
områden. Innan kommunen överhuvudtaget går vidare med dessa områden
måste kommunen först utreda vad som ska bevaras med hänsyn till de
värden som finns. Först därefter bör man ta ställning till vad som eventuellt
kan bebyggas.
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Svar: Att beakta kulturmiljöer ska alltid göras i planeringen vilket
översiktsplanen beskriver. För tillfället genomför
Riksantikvarieämbetet en översyn av riksintresseområdena för
kulturmiljöer i Danderyd. Detta omfattar riksintresseområdena
Stocksund och Djursholm. Därtill har kommunen påbörjat ett
arbete med ett kulturmiljöprogram som på sikt ska ersätta
kommunens kulturmiljöhandbok och innehålla mer detaljerad
vägledning vid planeringen än vad översiktsplanen gör.
Översiktsplanen beskriver inte hur arkitekturen ska utformas i
detalj utan detta är lämpligare att beskrivas genom en
arkitekturpolicy eller liknande.
Utredningsområdena behöver utredas vidare med avseende på
vad som ska planeras och vilka förutsättningar som råder inom
respektive område i den kommande planeringen som
exempelvis värdefulla kulturmiljöer och grönområden. I matrisen
för kapitel 6 i samrådshandlingarna behandlas exempelvis
kulturmiljöer för utredningsområdena vilket ska beaktas i
kommande utredningar och planering.
Texterna för utredningsområdena kommer preciseras till
granskningsskedet och innehålla en rubrik med hänsyn i
efterföljande planering för de utredningsområden gällande
exempelvis kulturmiljö, gröna samband och de gröna kilar som
finns i kommunen.

Enebybergs Gårds Förening
Enebybergs gårds Förening, hembygdsföreningen i Enebyberg lyfter specifikt
synpunkter som berör Enebyberg.
De olika kommundelarna präglas av olika förutsättningar men är delar av en
sammanhållen enhet med en gemensam historia, nutid och framtid.
Kommundelarna har utvecklats i olika riktning men de övergripande
förutsättningarna är likartade som exempelvis hög andel småhusbebyggelse,
relativt små och välfungerande områden med flerbostadshus samt närhet till
grönområden. Denna karaktär bör hanteras med omsorg och respekt
samtidigt som samhället utvecklas med dess struktur, trafiklösningar,
serviceutbud och byggnation.
Samhället måste fortsätta att utvecklas för att förbli attraktivt och klara
grundläggande samhällsservice. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter
arbeta aktivt med utvecklingsfrågor. Samarbete bör ske med kommunens
närmaste grannkommuner och resten av regionen. Ett exempel är
planeringen för Roslags Näsby i Täby som ligger i nära anslutning till Eneby
berg där samarbete över kommungränsen bör ske.
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Den kraftigt ökande befolkningstrycket i regionen kommer inte kunna
hanteras av Roslagsbanan och därmed bör frågan om en utbyggnad av
tunnelbanan till Täby aktualiseras.
Danderyd är på grund av sitt geografiska läge en genomfartskommun för
pendlingstrafiken. Detta påverkar och kommer fortsätta att påverka
kommunen stort. Därför är det angeläget att kommunen i sin framtida
planering fokuserar på miljön.
Föreningen tar inte ställning till alternativen rörande tunnelförläggning av
E18.
Föreningen ser positivt på att det utreds om det är möjligt att utveckla
området vid Enebyängen, utredningsområde 14, med bostadsbebyggelse.
Föreningen delar samrådsförslagets syn på kommunens rika utbud av
värdefulla kulturmiljöer och vill belysa vikten att Enebybergs årsringar som
exempelvis Eneby Gård, villabebyggelsen från olika tidsepoker med mera
respekteras och hanteras varsamt när samhället utvecklas.
Svar: Noterat. Texterna för utredningsområdena kommer
preciseras till granskningsskedet gällande exempelvis
utredningsområde 14, Enebyängen.
Till granskning kommer texter kring kulturmiljö att uppdateras
tillsammans med kartmaterial samt riktlinjer hur detta ska
beaktas i kommande planering tillsammans med kommande
innehåll av kulturmiljöprogrammet.
För mellankommunala samarbeten ingår Danderydexempelvis i
StoNo-nätverket (Stockholm Nordost) som är ett samarbete
mellan kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker där mellankommunala frågor behandlas.

Samfundet Djursholms forntid och framtid
Samfundet Djursholms forntid och framtid anser att översiktsplanen är
omsorgsfullt utformad och vill särskilt framhålla vikten av den prioriterade
hänsyn till historiska, kulturella, estetiska och arkitektoniska aspekter som
formuleras i punkten 2.6.2. kulturmiljö.
Kommunens målsättning bör vara att karaktären av villastad ska bevaras.
Detta är ej förenligt med frågan om att förlägga E18 i tunnel då det är
förknippat med en kraftig exploatering för att finansiera projektet. Villastaden
bör utvecklas utifrån sina grundläggande principer med flera mindre
knutpunkter för samhällsservice som exempelvis butiker, caféer, restauranger
hälsocentraler, bibliotek med mera i varje kommundel samt en koncentration
av centrumfunktioner i anslutning till Mörby centrum.
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För E18 bör kommunen genomföra bulleråtgärder utmed E18 och skapa
bättre möjligheter till kommunikationer mellan de östra och västar
kommundelarna.
Roslagsbanan bör inte dras vidare mot varken City eller Arlanda då det redan
finns fungerande förbindelser dit. Istället bör tunnelbanan förlängas till Täby.
Danderyd innehåller många områden av stort kulturhistoriskt värde och
tillkommande bebyggelse bör vara av hög kvalitet som när dessa
kulturmiljöer skapades. Nya områden ska utformas med stor hänsyn till den
närmaste omgivningen och helhetsmiljön. Kvarteret Lill-Kalmar är ett exempel
på att det går att bygga flerbostadshus av hög kvalitet. Det skulle även vara
intressant för Danderyds kommun att finna mark för att bygga nutida
trädgårdsstadsmiljö.
Naturmiljön är en stor tillgång och det är viktigt att grönområden vårdas
sakkunnigt och kontinuerligt.
För arkeologiska lämningar vill Samfundet påminna att fornlämningar är
lagskyddade och det är viktigt att kommunen har någon som har det
övergripande ansvaret för skötsel och information om fornlämningarna. Detta
skulle kunna ske i samarbete med hembygdsföreningarna.
Svar: Synpunkterna om E18, Roslagsbanan och tunnelbanan är
noterade. Parallellt med framtagandet av översiktsplanen pågår
ett arbete med ett kulturmiljöprogram i kommunen som ska
ersätta kommunens kulturmiljöhandbok.
En centrumstruktur kommer att preciseras till granskning
gällande utvecklingsinriktning.

SPF Seniorerna Idun Danderyd
SPF Seniorerna Idun Danderyd anser att översiktsplanen i sin helhet är bra.
Översiktsplanen bör ta större hänsyn till alla åldrar och exempelvis saknas ett
tydligare äldreperspektiv som bostäder, framkomlighet, trafiksituation och
tillgänglighet. Exempelvis bör det tydligare framgå plan för bostäder av såväl
hyresrätter och bostadsrätter samt plan för vård- och omsorgsboende i alla
kommundelar. Vidare bör en plan för gångtrafikanter ingå i planen.
För kommunikationer förordas alternativet lång tunnel för E18 samt att även
tunnelbanan bör förlängas mot Täby då Roslagsbanans utveckling inte är
tillräcklig.
Svar: Synpunkterna om E18 är noterade.
Då kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram finns inga
kvantifierbara siffror för bostadsbyggandet i kommunen vilket är
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en brist för översiktsplanen. Det pågår ett arbete med att ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjning som kan komplettera
översiktsplanen. Detta kan ingå i den kommande
planeringsstrategin som kommunen ska ta fram senast den 11
september 2024. Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning
kan preciseras till granskning. Precisering av bostadsbyggandet
bör tydligare beskrivas i översiktsplanen. Upplåtelseform med
mera avgörs i planeringens senare skeden.
Översiktsplanen är kommunens övergripande styrdokument och
mer detaljerade underlag som exempelvis gångplan bör
upprättas inom ramarna för en separat Trafikstrategi med
underliggande gång- och cykelplan.

Bostadsrättsföreningen Sätra äng
Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra äng ställer sig i princip positiv till
en försiktig förtätning av flerbostadshus i närområdet med förutsättningen att
de stora grönområdena lämnas ifred, då det utgör en omistlig resurs för de
boende genom närheten till Edsviken och omgivande ängar och
skogsområden. Även Rinkebyskogen uppskattas av de boende för
närliggande rekreation och strövområde.
Under de senaste åren har Brf Sätra Äng byggt åtta nya lägenheter i
befintliga lokaler. Ytterligare fem byggs under året i den gamla
panncentralen, Ugglebacken 1. Föreningen har tagit fram ett förslag på att
inreda vindarna på den så kallade Gula Sidan (BROTTAREN 1) som skulle
kunna ge ett stort antal nya lägenheter alternativt större lägenheter som
etagelägenheter. Även hissar finns med i det förslaget.
Även mindre markområden som ligger i direkt anslutning till Brf Sätra Ängs
mark skulle kunna bebyggas om kommunen skulle vilja släppa den marken vid
utveckling av detaljplan.
En förutsättning för att föreningen skall driva byggprojekt av en sådan
magnitud är en god dialog med kommunens tjänstemän. En dialog som idag
saknas men som vi hoppas kan bli bättre.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där exempelvis skyddsvärd natur,
grönstruktur, gröna kilar och gröna samband beaktas.

ERF Stockholm No 1 AB
ERF Stockholm No 1 AB är mycket positiva till all utveckling som berör
utredningsområdet för Enebyängens handelsplats och att den kan komma att
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exploateras mer med tätare bebyggelse i form av bostäder med inslag av
handel i framtiden.
Svar: Noterat.

Remissvar från nämnder i Danderyds kommun
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden betonar vikten av att ha en aktuell översiktsplan då den
gällande planen är från 2006.
Planens inriktning är positiv för kommunens ytvatten och möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna. Planförslaget skulle kunna utvecklas för
hanteringen av grundvatten.
Planförslaget bör utvecklas genom tydligare beskrivningar av
utredningsområdena, gärna i kombination av riktlinjer och krav för exempelvis
buller som är en utmaning som föreligger i flera utpekade områden.
Planförslagets ambition att ta tillvara och bevara kulturhistoriska värden är
positiva och bedöms ge tillräcklig vägledning för att i efterkommande
planering ge tillräcklig vägledning för att skydda och utveckla dessa värden.
Svar: Noterat. Texterna för utredningsområdena kommer
preciseras till granskningsskedet och bland annat innehålla en
rubrik med hänsyn i efterföljande planering som för exempelvis
buller. Därutöver kommer kapitlet kompletteras med
underliggande strategier.
Parallellt med arbetet för översiktsplanen pågår arbete med
vattenplan och dagvattenplan. Här synkas de olika arbetena
vartefter under processen. Vattenplanen och Dagvattenplanen
innehåller konkreta åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för kommunens vattenförekomster. Bland
annat är vattenprovtagningar på vattenkemi årligen på samtliga
av kommunens sjöar en prioriterad åtgärd. Statusen för
kommunens grundvatten är redan god idag och därmed finns
inga större åtgärder preciserade i översiktsplanen. Både
översiktsplanen och den kommande vattenplanen inbegriper
alla vatten i kommunen inklusive de två vattenförekomsterna
som finns.

Fastighetsnämnden
Fastighetsnämnden gör bedömningen att förslaget till ny översiktsplan inte
medför någon betydande inverkan på befintligt fastighetsbestånd samtidigt
som planeringen av nya utvecklingsområden och behovet av mark och lokaler
för service lyfts fram som viktiga planeringsförutsättningar.
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Fastighetsnämnden vill dock särskilt lyfta fram behovet av en långsiktig
framförhållning i planeringen av en eventuell tunnelförläggning av E18. I
anslutning till den tunnelsträckning som planeras äger kommunen fastigheter.
I synnerhet området vid tunnelns södra nedfart, där bland annat, Mörbyskolan
ligger. För att kunna möjliggöra en långsiktig prioritering av underhåll och en
eventuell planering av ersättningslokaler är det av största vikt att
fastighetsnämnden hålls informerade och delaktiga i den fortsatta
planeringen.
För fastighetsnämndens vidkommande är det är det viktigt att understryka att
all planering av kommunal service, som kräver lokaler i någon form,
samplaneras med berörda parter i ett tidigt skede för att optimera
utformning, placering samt samspel med omgivande bebyggelse, mark och
vatten.
Svar. Synpunkten om E18 är noterad och bör ingå i den framtida
planeringen som en betydelsefull parameter.
Synpunkten om kommande samordning i planeringens tidiga
skeden är noterad.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden har i stort inget att erinra över förslag till
översiktsplan för Danderyds kommun.
Nämnden har utifrån sitt ansvarsområde, kultur och fritid, tagit del av såväl
nuläge som planerad utveckling. Befolkningsprognosen från 2021 visar en
ökning av antalet barn i åldern 0 - 6 år fram till 2035 och en minskning av
antal barn i åldern 7 - 15 år under samma tid.
Kommunen har idag en god kapacitet att nå det övergripande nationella
folkhälsomålet som har ett tydligt fokus på jämlik hälsa där syftet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen.
Nära och lättillgängliga grön- och naturområden ger möjlighet till spontan
fysisk aktivitet och motion, och har särskilt stor betydelse för barn och äldre
som inte har möjlighet att förflytta sig längre sträckor för dessa aktiviteter.
Detta, såväl som tillgängligheten till olika motionsanläggningar bidrar till att
uppnå folkhälsomålet om fysisk aktivitet.
Det framgår också av översiktsplanen att Danderyds kommun redan idag har
en högre andel äldre befolkning jämfört med andra kommuner.
Befolkningsprognosen visar på ytterligare ökning av äldre medborgare fram
till 2035.
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Det arbete kultur- och fritidsnämnden redan påbörjat avseende anpassning
av idrottsanläggningar i form av spontanidrottsplatser i kommunen kommer,
med största sannolikhet, att behöva fortsätta även om inflyttning inte kan ske
genom nybyggnation av bostäder. Viktigt att Danderyds gröna karaktär
bevaras och möjligheter till ett aktivt frilufts- och fritidsliv utvecklas.
Gällande riktlinjer för planering av kultur- och fritidsanläggningar ser kulturoch fritidsnämnden positivt på att fokus läggs på hälsosamma och
miljövänliga lokaler, anpassade rekreationsytor med goda möjligheter för lek
och aktiviteter samt säkra och miljöanpassade trafikmiljöer samt att fokus
läggs på såväl luft, buller som klimatanpassningar.
Kultur- och fritidsnämnden instämmer i att ett bevarande av den
kulturhistoriska miljön i Danderyd inte utesluter förändringar för att få till en
kulturell utveckling, med ett rikt kulturliv. Utgångspunkten ska vara att hantera
värdefulla miljöer varsamt, samtidigt som den moderna arkitekturen ska ges
möjligheter att sätta spår i kommunens utveckling.
Svar: Noterat.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadskontoret kan konstatera att de flesta föreslagna
utvecklingsområden är inom områden som riskerar ha bland de högsta
ljudnivåerna i kommunen och den sämsta luftkvaliteten. Dessa områden
kommer utredas vidare och även om de bedöms som möjliga att bebygga
och kan klara av buller- och luftkvalitetskrav, bör valet av markanvändning för
bostadsändamålet motiveras i sin helhet. Buller och särskilt luftföroreningar
har en påtaglig hälsopåverkan och boendemiljöer i exponerade områden
riskerar få en påverkad livsmiljö. Vissa områden har ur hälsoskyddssynpunkt
dåliga förutsättningar för bostadsändamål, om inte till exempel E18 kan
tunnelförläggas. För de mest utsatta områdena bör ändamålen handel/kontor
prioriteras framför bostäder.
Skolor och förskolor bör ej lokaliseras nära trafikleder vid nybyggnad eller
utbyggnad. Barn är extra känsliga för exempelvis luftföroreningar och buller.
Vidare bör kommunala vägar vara dimensionerade för tung kollektivtrafik, där
sådan planeras, till skydd mot buller och vibrationer i närliggande bostäder.
Det saknas skrivningar/planering om mark för viktiga behov som uppstår vid
till exempel kommunal drift och vid byggande och exploateringar. Till
exempel behövs nödvändiga upplagsområden för infrastrukturarbeten,
masshantering, kompostering, upplag av sopsand, plats för uppställning av
utrustning/ materiel med mera. Exempelvis är frågan aktuell om var sopsand
från kommunens gator ska läggas utan miljörisker. Översiktsplanen kan med
fördel peka ut lämpliga områden för ovan nämnda behov av mark.
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Remissvaret innehåller även specifika synpunkter och förslag med
hänvisningar. Några exempel redovisas nedan medan samtliga återfinns i
remissvaret:
Förorenade områden
Kartan på sidan 95 ska visa förorenad mark och vägar för farligt gods. Miljöoch stadsbyggnadskontoret noterar dock att det bara är deponier som är
utritade. En sådan karta kan ge signalen att övrig mark i kommunen inte är
föroreningspåverkad. Kartan bör kompletteras med alla idag kända större
föroreningsplatser, inte enbart deponierna. Vidare föreslås att texten
förtydligas så att det framgår att det är misstänkta förororeningar.
Utredningsområden
Nästan alla föreslagna utvecklingsområden är inom områden som riskerar ha
bland de högsta ljudnivåerna i kommunen och den sämsta luftkvaliteten.
Högre och tätare bebyggelse längs E18 innebär större bullerexponering från
trafik och luftföroreningar för boende. Exempelvis är barn extra känsliga för
luftföroreningar och buller. Valen av områden är inte motiverade i sin helhet
eller ur dessa aspekter.
Bostäder bör ha nära till grönytor för rekreation men lokaliseras längre bort än
200 meter från grönområden med skyddsvärden, med hänsyn till dessa och
djurlivet.
Vatten och avlopp
Miljö- och stadsbyggnadskontoret är positiva till att det står att kommunen
ska ställa krav på hållbar dagvattenhantering vid nybyggnation och
omfattande ombyggnation. Det vore önskvärt att texten kompletteras med en
ambition för dagvattenhantering för befintliga ytor, industriområden,
handelsområden och olika större parkeringar.
Natur
Mängden gröna korridorer bör utvecklas från Rösjökilen/Rinkebyskogen ner
via Altorpskogen och till områdena kring Ekebysjön och Ösbysjön exempelvis
med hjälp av bland annat vilttunnlar under eller över E18. Det är därför av
stor betydelse att grönstruktur bevaras längs E18 i anslutning till lämpliga
viltstråk under eller över E18 för att sammankoppla de olika skogsområdena.
Det är även viktigt att en grön buffertzon bevaras kring Ekebysjöns
naturreservat för att främja en sammanhängande grönstruktur med bland
annat Rinkebyskogens naturreservat.
Vid planering av bebyggelse eller andra anläggningar nära skyddade
områden bör buffertzoner med bevarad skog/mark/vegetation finnas med i
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planeringen runt skyddade områden för att minska direkt negativ påverkan av
exploatering/ byggnation nära inpå naturområden.
För att minska bullerpåverkan på Ekebysjön med omnejd kan en bullervall
eller bullerskydd behöva uppföras längs E18 i linje med naturreservatet vilket
även främjar närboende.
Exploatering av området Nora torg kan innebära en utarmning av
naturvärden i anslutning till Ekebysjöns naturreservat på andra sidan E18
eftersom det innebär en risk för minskad naturlig grönstruktur och gröna
korridorer i anslutning till Ekebysjön i öst och Nora träsk i väster.
Luft
Särskilt luftföroreningar har en påtaglig hälsopåverkan och boendemiljöer i
exponerade områden riskerar få en påverkad livsmiljö. Enligt underlaget
punkt 3.6.4 framhålls att just luftföreningar är Sveriges enskilt största miljörisk
som kan leda till besvär i luftvägar, sjuklighet och ökad dödlighet.
Utredningar krävs i de utpekade områdena innan detaljplanering kan ske och
bostäder kan byggas, men vissa områden har ur hälsoskyddssynpunkt dåliga
förutsättningar om inte E18 exempelvis kan tunnelförläggas. Till skillnad från
buller är luftföroreningar svåra att ”bygga bort” genom tekniska lösningar.
Buller
På sidan 137 står ”Kommunen bör ta fram en bullerstrategi med
handlingsplan med syftet att minska bullret i kommunen.”
Miljö- och stadsbyggnadskontoret är positiva till det förslaget. Exempelvis
skrivs ”I områden med en god ljudmiljö bör i första hand bostäder prioriteras.
I bullerexponerade lägen kan mindre bullerkänsliga funktioner som
arbetsplatser placeras.”
Det är klokt och logiskt men motstridigt mot att bostäder planeras utredas
längs E18. Vidare framhålls ”I de fall där bostäder på grund av förutsättningar
behöver planeras i bullerutsatta områden.”.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets kommentar är att kommunen själv väljer
utredningsområden genom översiktsplanen och sätter förutsättningarna.
Kommunen har rådigheten genom planmonopolet och staten granskar så att
riksintressen tas tillvara och att miljökvalitetsnormer klaras.
Ett motiverat förtydligande önskas varför kommunen, trots att buller är
utpekat som en stor hälsorisk, föreslår att utreda ny bebyggelse i de mest
bullerutsatta lägena. Det är lämpligare att här konsekvent utreda
arbetsplatser istället för bostäder. Stöd för den hållningen finns i miljöbalkens
intentioner i kap 1, Sveriges miljömål, kommunens klimat- och miljöprogram
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liksom målsättningen att förbättra hälsan och livskvaliteten för
kommuninvånarna.
På sidan 136 under Buller, bör det förtydligas att det finns indikationer på att
helikoptertrafiken till och från Danderyds sjukhus kan komma att utökas, både
gällande omfattningen och inflygningsvägar. Det kan få konsekvenser för
kommunens möjligheter vid fysik planering.
Risker och riskhantering
På sidan 140 står följande; ”I Danderyd finns vissa miljö- och hälsostörande
verksamheter, farligt gods som framförallt transporteras på E18 samt
Roslagsbanans trafik. Dessa medför risker för olyckor och skador på
människor, egendom och miljö. Vid omfattande skyfall, höjda havsnivåer samt
värmeböljor och torka riskerar skador att uppstå.” Här bör man förtydliga och
utveckla vad man menar för risker och vilka skador som kan uppstå.
Risker och riskhantering – Förorenande områden
I handlingsplanen förorenade områden (Dnr 2019/18) har miljö- och
hälsoskyddsnämnden formulerat en strategi som vore lämplig att beakta i
översiktsplanen.
I kap. 6.1.1 finns en tabell med potentiella risker vid utbredningsområden på
sida 120. En kolumn för markföroreningar saknas och är motiverad.
Masshantering
Erfarenheten av det pågående anläggandet och borrningen av eltunneln från
Anneberg till Stockholm visar på vikten av förmågan att kunna hantera
massor. I översiktsplanen finns det förslagsalternativ som kan medföra
ansenliga mängder massor av olika slag. Men det är aktuellt även i mindre
exploateringsprojekt. Översiktsplanen skulle förslagsvis kunna innehålla
principer för hanteringen då det handlar om hur mark ska användas i
kommunen.
Hållbarhetsbedömningen av översiktsplanen
Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att den hållbarhetsbedömning
som gjorts av extern part väldigt bra och genomarbetad. Det kan konstateras
att den har synpunkter som måste åtgärdas för att översiktsplanen ska bli ett
effektivt verktyg för hållbarhetsarbetet i kommunen och i samklang med
kommunens klimat- och miljöprogram.
Eftersom det finns allvarliga anmärkningar på översiktsplanen från
Hållbarhetsbedömningen bör kommunen revidera förslaget till översiktsplan
och komplettera den innan granskning och antagande sker.
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Övriga kommentarer
Barnkonventionen förutsätts vara beaktad i en viktig plan som översiktsplanen
utgör. Planen bör kompletteras med skrivningar om hur barnperspektivet
bevakats under arbetet och i planen.
Svar. Noterat. Textförslagen som föreslås ses över för att synkas
med gällande och pågående arbeten för styrdokument. De som
berör översiktsplanen och där kommunen kan påverka revideras
framför allt i riktlinjerna till granskning.
För kartan gällande risker för förorenad mark kommer denna att
uppdateras till granskning. Vidare kommer även ett underlag för
skyfallsytor att komplettera markanvändningskartan till
granskning gällande exempelvis massahantering.
För utredningsområdena kommer dessa att kompletteras till
granskning gällande bland annat en underrubrik för hänsyn i
efterföljande planering. Dessa kommer exempelvis beakta gröna
samband, gröna kilar och höga naturvärden i större utsträckning
än vis samrådsskedet. Vidare kommer det tydliggöras var det
föreligger potentiella risker för respektive utredningsområde
vilka ska beaktas.
Tydligare beskrivningar av barnkonventionen och strategier för
detta kommer att uppdateras till granskning.

Socialnämnden
Socialnämnden konstaterar liksom översiktsplanen att Danderyds kommun
har en högre andel äldre befolkning jämfört med andra kommuner och
befolkningsprognosen visar på ytterligare ökning av antalet äldre
medborgare fram till 2035.
Av översiktsplanen framgår en redogörelse för såväl vård- och
omsorgsboende som seniorboende. Det är dock viktigt att poängtera att
majoriteten av kommunens invånare över 75 år inte har behov av dessa typer
av boenden. Många väljer att bo kvar i sitt hem hela livet med de stöd av den
omsorg och vård som kan bedrivas i hemmet. Det är därför av vikt i all typ av
samhällsplanering att beakta behovet att planera för att såväl byggande av
bostäder samt planering av utemiljö blir tillgänglig även för äldre och för
personer med funktionsnedsättning av olika slag. Gällande personer med
funktionsnedsättning kan till exempel en fysisk miljö där man planerat för att
även personer med syn- eller hörselnedsättning kan röra sig på ett tryggt och
säkert sätt i närsamhället, bidra till högre livskvalitet.
Genom att skapa tillgänglighet vid bostadsbyggande, planering av
utemiljöer, tillgång till service och kommunala tjänster skapas förutsättningar
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för kommunen att erbjuda alla invånare en möjlighet att delta i samhällslivet
men framförallt att säkerställa att medborgare på ett tryggt, säkert och
tillgängligt sätt kan leva hela sitt liv i Danderyds kommun.
Socialkontoret vill tillägga att frågan om ett åldrande samhälle identifierats
som ett viktigt område även internationellt bland annat inom ramen för
arbetet i ISO/TC 314 Ageing Societies. Danderyds kommun var genom
socialkontoret representerade i förarbetet till detta standardiseringsinitiativ
genom deltagande i ISO Strategic Advisory Group on Ageing Societies
2017/2018. Här lyftes 6 viktiga områden upp som återfinns i sin helhet i
bilaga. Dessa var:
•
•
•
•
•
•

Dementia inclusive
Ageing Workforce
Health promotion and preventative care in older age
Social connectedness
Communities with multi-generational people
Carer inclusive

Ett samhälle som planeras med alla sina invånares behov i fokus skapar ett
inkluderande samhälle som skapar förutsättningar för ökat välbefinnande och
möjligheter till individens självständighet.
Svar: Översiktsplanens utredningsområden konkretiserar inte
utformningen av dessa miljöer utan detta görs i efterkommande
utredningar och eventuella detaljplaner. I dessa skeden blir
utformning av närmiljö när det kommer till exempelvis
tillgänglighet viktiga aspekter.
I det övergripande målet för Bygga och bevara för idag och
imorgon beskrivs att det ska vara möjligt att bo kvar i sitt
närområde även då situationen förändrats under olika skeden av
livet. Detta skulle kunna förtydligas till granskningsskedet.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har i stort inget att erinra över förslag till översiktsplan
för Danderyds kommun.
Nämnden har utifrån sitt ansvarsområde, skola och förskola, tagit del av såväl
nuläge som planerad utveckling. Befolkningsprognosen från 2021 visar en
ökning av antalet barn i åldern 0-6 år fram till 2035 och en minskning av antal
barn i åldern 7-15 år under samma tid.
Det finns redan idag en viss överkapacitet av förskoleplatser i kommunen och
även ett överskott av platser för elever upp till årskurs 6. Inom en snar framtid
kommer även skolor för årskurs 7-9 att ha ett platsöverskott om inte nya
bostäder byggs eller fler elever tillkommer från andra kommuner.
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Översiktsplanen planerar för en viss ökning av bostäder men ser inte att
Danderyds kommun kommer att leva upp till målsättningarna i RUFS 2050
(Regional Utvecklingsplan för Stockholm), avseende årligt bostadstillskott i
Danderyds kommun. Det framgår också av översiktsplanen att Danderyds
kommun redan idag har en högre andel äldre befolkning jämfört med andra
kommuner. Befolkningsprognosen visar på ytterligare ökning av äldre
medborgare fram till 2035.
Det arbete utbildningsnämnden redan påbörjat avseende anpassning av
skolplatser i kommunen kommer, med största sannolikhet, att behöva
fortsätta om inflyttning inte kan ske genom nybyggnation av bostäder.
Gällande riktlinjer för planering för skolor och förskolor ser
utbildningsnämnden positivt på att fokus läggs på hälsosamma och
miljövänliga lokaler, stora skolgårdar med goda möjligheter för lek och
aktiviteter samt säkra och miljöanpassade trafikmiljöer samt att fokus läggs på
såväl luft, buller som klimatanpassningar.
Svar: Noterat.

Remissvar från politiska partier i Danderyd
Kristdemokraterna i Danderyd
Kristdemokraterna i Danderyd anser att översiktsplanens grund ska vara att
planera för hur kommunens disponibla ytor kan användas för att göra livet
bättre för Danderyds existerande innevånare, inte att öka antalet innevånare.
Det betyder att den främst ska inrikta sig på att förbättra Danderyds
möjligheter och Danderydsbornas utnyttjande av Danderyd, genom att göra
förflyttningar lättare med alla trafikslag inklusive bil, som är och kommer att
vara det huvudsakliga trafikmedlet för längre sträckor för Danderydsborna.
Kristdemokraterna anser att översiktsplanen fokuserar för kraftigt mot att
antalet lägenheter ska öka starkt i kommunen och att inriktningen är att
tunnelförlägga E18 och bygga bostäder. Detta skulle medföra att Danderyds
karaktär som villa- och trädgårdsstad skulle förloras. Danderyd är en av länets
och Sveriges mest tätbebyggda kommuner och bör inte bygga bostäder för
regionens skull. Det är viktigt att förhållandet mellan enfamiljshus och
flerbostadshus bibehålls i kommunen. Nybyggnad ska ske långsamt och i
varsam takt. Ytterligare bebyggelse bör huvudsakligen utgöras av villor, radoch kedjehus.
I de fall där E18 nämns i översiktsplanen ska det förtydligas att det är
Trafikverkets ansvar och att översiktsplanen ska argumentera för principen
”Polluter pays”, det vill säga att Trafikverket ska bekosta åtgärder för sin väg
och åtgärda miljöproblem som uppstår på grund av E18. Detta bör även
förtydligas för Roslagsbanan och Region Stockholm.
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Kristdemokraterna anser att befolkningsmålet för Danderyd 2035 ska vara
oförändrat antal invånare, dvs ca 32000 och med hänsyn till att Danderyd
redan är tätt bebyggt ska regionsplanens mål gällande årligt bostadstillskott
ej beaktas i Danderyds Översiktsplan.
Parkeringsmöjligheter ska inkluderas, både infartsparkering och annan, t.ex.
för centrumområden, friluftsområden, service-, kultur- och sportanläggningar
etc. Det ska vara lätt att parkera i Danderyd, och en familj ska kunna parkera 2
bilar.
Friluftsområden, samlingsplatser och träffpunkter, bibliotek och andra
kulturplatser, sportanläggningar ska inkluderas i planen.
Havsnivåhöjningens påverkan på Danderyds existerande och tänkbara
framtida bebyggelse och markanvändning ska beaktas.
Större vikt ska läggas vid luftkvalitet, speciellt där barn vistas såsom skolor.
Det ska planeras för kontinuerliga tester av föroreningar och av tekniska
lösningar för att förbättra luften i skolor.
Kristdemokraterna anser sammanfattningsvist att kommunen ska verka för
lågt byggande med bibehållet förhållande mellan enfamiljshus och
flerfamiljshus för att villa- och trädgårdsstaden Danderyd ska bevaras.
Kommunen ska ej förtätas och utvecklas genom bibehållen luftig och gles
bebyggelse med låg befolkningstillväxt där goda kommunikationsmöjligheter
inklusive bil och parkering ges.
Remissvaret innehåller hänvisningar med kommentarer på översiktsplanens
texter. Några exempel redovisas nedan, medan samtliga återfinns i
remissvaret:
Kap 2.3.1 Alternativ - Lång tunnel
Kristdemokraterna anser att kommunen ej ska ha innerstadsbebyggelse i
Danderyd och dubbla antalet invånare.
2.5.4
Kristdemokraterna anser att Västra Danderyd ska inkluderas som ett
riksintresse för kulturmiljövård tillsammans med i Djursholm och Stocksund,
3.3.4.
Kristdemokraterna anser att antalet parkeringsplatser ska öka för att de
hushåll som vill ha flera bilar kan ha det utan att parkeringen blir ett problem.
4.3
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Kristdemokraterna anser att även bilfärder ska underlättas och att kommunen
inte ska bygga fler lägenheter än enfamiljshus, då rubbas balansen.
6.2.1 och 6.2.2
Kristdemokraterna anser att kommunen ej ska förtätas enligt strategierna
samt att inte missgynna biltrafiken, som snart kommer att ske utan utsläpp
och snarare bör och kommer att öka.
6.2.5.2
Kommunen ska verka för att E18 på sikt tunnelförläggs men endast enligt
villkoret att Trafikverket betalar, och inte som ett skäl att bygga 11,000
lägenheter.
6.2.5.3
För kapitel 6.2.5.3 ska argument för tät bebyggelse och argument för minskat
transportberoende tas bort då det inte är vad Danderyds invånare vill ha.
7.3
Enligt Kristdemokraterna beskrivs det i planförslaget som självklart att
kommunen ska bygga mycket nytt, bygga lägenheter bland villor och öka
antalet invånare vilket är problemet för förslaget. Planförslaget är genomsyrad
av en felaktig politisk grundinriktning och bör skrivas om med ny
grundinriktning:
Svar: Översiktsplanen beskriver inga konkreta volymer av
bostadsbyggandet men ska ta hänsyn till den regionala
utvecklingsplanen för Stockholm (RUFS) enligt plan- och
bygglagen. Vidare ska det framgå om översiktsplanen avviker från
den regionala utvecklingsplanen vilket bedömningen är för det
regionala bostadsmålet om 300 bostäder årligen i Danderyd.
Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen beskriva hur
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder. Detta görs på ett övergripande sätt exempelvis för
planens utredningsområden och utvecklingsinriktningar. Det är
noterat att Kristdemokraterna i Danderyd anser att om utveckling
ska ske så ska den ske i låg takt med bibehållet förhållande mellan
enfamiljshus och flerfamiljshus.
För E18:s framtida utveckling togs fyra scenarier fram. Därefter
beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med två av dem – en
lång tunnel genom i stort sett hela kommunen och ett
nollalternativ vilka beskrivs i översiktsplanen. Översiktsplanens
intention är att inte omöjliggöra en framtida tunnelförläggning. I
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översiktsplanen bör det tydligare framgå att det är Trafikverket
som ansvarar för denna fråga både utifrån eventuell
tunnelförläggning men även buller med mera.
För tillfället finns inga beräkningar över exakta effekter av en
tunnelförläggning av E18 när det kommer till luftkvalitet. Detta bör
studeras vidare i efterföljande planering. För strategier kring luft
beskrivs dessa i samrådsförslagets kapitel 6.2.5.2.
Att beskriva polluter pays-principen i översiktsplanen är inte
nödvändigt då gällande miljölagstiftning redan är tydlig med att
förorenare har ansvar för detta. Kommunens miljö- och
hälsoskyddsnämnd utgår från detta vid tillsyn gentemot
exempelvis Trafikverket.
Kapitel 5 gällande utvecklingsinriktningar kommer att utvecklas till
granskningsskedet och tydligare beskriva att det är Trafikverket
som är väghållare för E18 och därmed ansvariga för utvecklingen
av E18.
Gällande kulturmiljöprogrammet bör översiktsplanen inte föregå
arbetet med detta utan översiktsplanen kan kompletteras med vid
framtida revideringar. Det är Riksantikvarieämbetet som utser
riksintressen för kulturmiljövården. Därmed bör inte
översiktsplanen peka ut nya områden för detta som exempelvis
västra Danderyd. Dock är ambitionen för det kommande
kulturmiljöprogrammet att hela Danderyd ska täckas in.
För friluftsområden, samlingsplatser och träffpunkter, bibliotek och
andra kulturplatser, sportanläggningar finns detta beskrivet i
samrådshandlingens kapitel 3 Nuläge och 3.2.2 Samhällsservice.
Havsnivåhöjningen med dess eventuella påverkan på Danderyds
existerande och framtida bebyggelse beskrivs i kapitel 3.6.1
Vatten och klimatförändringar, 3.6.2 Klimatanpassning – effekter
av ett förändrat klimat med tillhörande kartbild för havsnivåhöjning
på 3,0 meter.
Parallellt med översiktsplanen pågår arbete med en kommunal
Trafikstrategi och efterkommande parkeringsstrategi, där mer
detaljerad inriktning för parkering i kommunen bör beskrivas än i
översiktsplanen. Till granskningsskedet kommer en prioritering
gällande trafikslag att lyftas fram. Dock är en viktig utgångspunkt
att framkomligheten inte ska försämras för biltrafiken.
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Liberalerna i Danderyd
Liberalerna i Danderyd lyfter bland annat fram partiets generella viljeinriktning
att T-banan ska fortsätta norrut mot Täby/Arninge. Förslaget för
översiktsplanen ska göra det möjliggöra detta. Liberalerna är emot att bygga
Roslagsbanan till City. Istället bör T-banans gula linje, med tvärförbindelse till
Solna byggas ut.
Danderyds kommun har senaste åren sett en minskad befolkning, en
utveckling som innebär flera problem. Vår demografiska fördelning är på sikt
ohållbar. Vi behöver fler boende i arbetsför ålder och familjer med barn.
I översiktsplanen finns 15 utvecklingsområden identifierade, där bostäder kan
komma att byggas, vissa för radhus/kedjehus, andra för flerfamiljshus.
Flerfamiljshus kan vara lämpliga vid kollektivnära lägen, och med bibehållen
ambition att skapa bra boendemiljöer med tillgång till gröna ytor för
rekreation. Dessa utvecklingsområden behöver utredas vidare utifrån
respektive områdes förutsättningar bland annat med möjligheter till bra och
kollektivtrafiknära boendemiljöer.
Många efterfrågar alternativa boenden när de åldras. Trygghetsboenden,
seniorbostadsrätter och liknande ger valfrihet för alla att ”Leva livet, hela
livet!”
Det finns ett ambitiöst miljö- och klimatarbete i kommunen som blir än
viktigare med tanke på framtida utmaningar med varmare och regnigare
perioder. Miljöanpassat, klimatsmart byggande ska vara vägledande inom
kommunens egna byggprojekt. Miljöhänsyn ska vara vägledande i kommunen
då nya detaljplaner tas fram. Eventuella översvämningsplatser ska utredas
särskilt och förebyggas. Under förra mandatperioden utreddes alternativ att
förlägga E 18 i tunnel genom Danderyd. Liberalerna anser att utan en stark
finansiering från staten, blir det ingen tunnelförläggning av E-18 genom
Danderyd inom överskådlig tid. Principiellt är Liberalerna för att lägga E-18 i
tunnel. Med en tunnel kan exempelvis bostäder, arbetsplatser,
utbildningslokaler, idrottshallar, parker, gång- och cykelvägar byggas på den
frigjorda marken, den dag projektets ekonomi så tillåter.
Kommunen ska värna om befintliga arbetsplatsområden inom kommunens
gränser. Kontorsarbetsplatser ska bevaras och utvecklas. Då minskas
arbetsresor som genererar köer, buller och skadliga utsläpp.
Grönområden
Kommunen är fylld med grönområden, gång- och cykelvägar, gröna lungor,
tillgängliga vattenområden och andra platser för rekreation och
spontanidrott. Dessa områden ska fortsätta att bibehållas och underhållas. De
ska vara tillgängliga för allmänheten.
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Under senare år har många värdefulla äldre träd försvunnit från kommunen.
Översiktsplanen bör innehålla en inventering av skyddsvärda träd och
samarbete med Länsstyrelsen bör inledas för att införa skyddsbestämmelser
för dessa så snart som möjligt.
Villastaden och kulturmiljöområden
Kommunens villaområden är attraktiva boendemiljöer men på senare år har
många mindre fastighetsutvecklare utnyttjat möjligheterna att bygga både
parhus och anlägga mindre bostadsrättsföreningar. Villaområdenas
infrastruktur är inte anpassad för större förtätning. Gator är smala,
avfallshantering och sortering försvåras, parkeringssituationen blir ohållbar
och hårdgjorda ytor ökar, vilket ger större översvämningsrisker och leder
vattnet över till grannfastigheterna. Bara för att nämna några problem med
ovarsam förtätning av villaområdena. Samtidigt förloras villaområdenas lugna
och lummiga karaktär.
Liberalerna vill koncentrera nytt bostadsbyggande till utpekade
utvecklingsområdena. Liberalerna föreslår därför att fler kulturmiljöområden
inventeras och att projektet för att hindra ovarsam förtätning därefter ska
gälla för större delar av villaområdena i kommunen än hittills. Första stegen är
redan tagna i pågående planarbete och uppdatering av
kulturmiljöhandboken, inklusive inventering av nya områdena. Detta arbete
bör fortsätta.
Nya bostäder i befintliga villaområdena skall byggas med respekt för
önskemålet från kommunens invånare att villastadens karaktär skall bevaras,
vilket innebär att eventuell förtätning inom villaområden skall ske varsamt.
Exempel på inriktning för några större utvecklingsområden
Knutpunkt Danderyd är området öster om Danderyds sjukhus, med den stora
infartsparkeringen. Här finns möjlighet att bygga lägenheter i olika former och
på högre höjd. Området har ett utmärkt läge med närhet till kollektivtrafik.
För att säkerställa infartsparkeringen, kan ett p-garage vara ett alternativ. Ett
nytt lättillgängligt badhus kan ersätta det gamla och intäkter från
bostadsutveckling kan komma att finansiera det nya badhuset, oavsett var det
placeras i kommunen. Även skolor och förskolor samt ett eventuellt
äldrecenter kan vid behov utredas och beredas plats för.
Mörby Centrum med omnejd kan utvecklas på flera olika sätt. Det finns redan
en byggrätt vid JM-husen. Vidare finns Gropen (Gamla Landsvägen), där man
har haft markanvisningstävling. Här kan lägenheter och studentlägenheter
byggas. Området runt Mörby centrum är mycket attraktivt med närhet till
handel och kommunikation, så detta område bör utvecklas med fler bostäder
för både äldre och barnfamiljer.
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Området vid Danderyds Gymnasium är ett utvecklingsområde sedan tidigare.
Idrottsparken vid Danderyds Gymnasium ska förstärkas. I samband med
kommande ombyggnader kan området vid Danderyds Gymnasium utvecklas
som ett av kommunens nav för kultur- och föreningslivet.
Liberalerna vill utreda möjligheten att bygga en ny, ändamålsenlig skola med
lokaler anpassade för dagens skolverksamhet och en sporthall vid
Danderydsvallen för att ersätta Kevingeskolan. På Kevingeskolans nuvarande
fastighet kan efterfrågade, bostäder byggas i ett attraktivt läge.
Svar: Noterat. Texterna för beskrivningarna om
utredningsområdena kommer att uppdateras till
granskningsskedet. Dessa kommer att preciseras genom
underrubrik för hänsyn till efterkommande planering där
exempelvis skyddsvärd natur, grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Därtill kommer ett underlag gällande
översvämningsytor att komplettera markanvädningskartan.
Till granskningsskedet kommer kartunderlag för skyfallsytor
komplettera befintligt underlag från samrådsversionen.

Miljöpartiet i Danderyd
Miljöpartiet i Danderyd betonar de goda förutsättningarna som föreligger i
kommunen och anser överlag att mer utrymme bör ges till klimatkrisen och
den biologiska mångfalden. Det är positivt med det nya förslaget där bland
annat nulägesbeskrivningen, mål och utvecklingsinriktningar är bra. Det bör
tydliggöras vilka utmaningar som väntar kommunen på 10, 20 och 30 års sikt
gällande exempelvis klimat och andra hälsohot som pandemier.
I yttrandet lyfts specifika förslag på förändringar av planen. Några exempel av
större karaktär omnämns nedan medan samtliga återfinns i hela remissvaret.
För 2.3 om E18 i tunnel är Miljöpartiet positiva utifrån miljöaspekten men
lyfter fram att det är ett storskaligt och långsiktigt projekt såväl tekniskt som
ekonomiskt.
För 3.3.1 finns en cykelkarta där cykelvägen till Djursholm borde upphöjas till
”regionalt cykelstråk”.
För 3.5.1 finns det endast två beslutade naturreservat då Rinkebyskogen ännu
inte formellt är ett naturreservat.
Förslag är att lägga till ett kapitel om ljusföroreningar som kapitel 3.6.11.
För kapitel 5 om utvecklingsinriktningar bör sambanden med kommunens
naturområden stärkas. Detta kan tydligare framgå i kartbilderna på sidan 21
och 109.

979

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

74 (102)

För kapitel 6 lyfts avsaknaden av bostadsförsörjningsprogram. Vidare
instämmer miljöpartiet i hållbarhetsbedömningen för översiktsplanen att
utredningsområdena kräver djupare studier för klimatrelaterade risker.
För 7.3.1 är det felaktigt att bilen ska prioriteras. Bilen är främsta källan till
klimatpåverkan i kommunen och istället bör mer hållbara färdsätt prioriteras.
Svar. Samtliga förslag på formaliaförändringar justeras till
granskningsskedet. Liksom majoriteten av mindre förslag på
kompletteringar av ordval och tillägg. Där synpunkterna inte
beaktas beror detta främst på att lagstiftning tillgodoser
behovet, eller att det ligger utanför översiktsplanens innehåll
och bör beaktas i underliggande dokument som exempelvis
trafikstrategi med flera eller att det berör rena driftfrågor.
Översiktsplanen utgår från kommunens befintliga vision där
klimatkrisens aspekter inte behandlas specifikt utan detta ingår
löpande genom planförslaget.
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att stora delar av
Rinkebyskogen ska inrättas som naturreservat. Denna process är
ännu inte slutförd och beslut om skötselplan saknas. Därmed
förtydligas detta till granskningsskedet.
Då kommunen saknar ett bostadsförsörjningsprogram finns inga
kvantifierbara siffror för bostadsbyggandet i kommunen vilket är
en brist för översiktsplanen. Kommunen bör ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram som kan komplettera
översiktsplanen, vilket med fördel kan ingå i den kommande
planeringsstrategin som kommunen ska ta fram senaste den 11
september 2024.
Utredningsområdena kommer att preciseras genom underrubrik
för hänsyn till efterkommande planering där grönstruktur, gröna
kilar och gröna samband beaktas. Även kapitlet för
utvecklingsinriktningar kommer att preciseras till granskning och
innehålla en del av hur dessa påverkar framtidens Danderyd
gällande exempelvis gröna områden och samband.
Till granskningsskedet kommer kartunderlag för skyfallsytor
komplettera befintligt underlag från samrådsversionen.
Därutöver kommer cykelkartan där bland annat regionala
cykelstråk finns med att uppdateras till granskningsskedet.
Ett stycke om ljusföroreningar läggs till granskning tillsammans
med riktlinjer för detta.
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Till granskning kommer en prioritering av trafikslag att
tydliggöras.
Gällande kulturmiljöprogrammet bör översiktsplanen inte föregå
arbetet med detta utan översiktsplanen kan kompletteras med
vid framtida revideringar. Ambitionen för det kommande
kulturmiljöprogrammet är att hela Danderyd ska täckas in och
vara mer detaljerat än översiktsplanen.

Moderaterna i Danderyd
Moderaterna i Danderyd anser att remissen är välskriven och täcker in många
frågor som kommunen står inför och måste förhålla sig kring.
Moderaternas uppfattning är att med tanke på kommunens höga
exploateringsgrad att kommunen ska komplettera med det som saknas och
vara restriktiva med större exploateringar. Angående bullret från E18 och
Roslagsbanan är det möjligt att exempelvis bygga kontor längs motorvägen,
gärna kompletterat med träd och buskar för att skapa en skärm mot
bullerkällorna.
Kommunen har demografiska obalanser som yttrar sig i vikande elevunderlag.
Genom att satsa på bostäder som är attraktiva för familjer med barn i för- och
småskoleåldern och för personer i stora villor som vill flytta till något mindre
är det möjligt att skapa flyttkedjor som är gynnsamma för kommunens
långsiktiga utveckling samtidigt som karaktären av småskalig förort behålls.
Det ska finnas attraktiva boendealternativ för alla skeden av livet så att alla
som vill kan bo hela livet inom kommunens gränser. Det är dock viktigt att
belysa konsekvenserna av för litet byggande och tydligt motivera varför man
gör förändringar när så behövs.
Trots att Danderyd är en av landets mest tätbebyggda kommuner upplevs
kommunen som en grön kommun. Skogarna, ängarna, sjöarna, golfbanorna,
växtligheten i villasamhället och den långa kustlinjen bidrar till upplevelsen
och det är viktigt att inte bygga bort den känslan.
Tunnelfrågan
Nackdelarna med den ökande inpendlingen till Stockholm märks tydligt
genom ökande buller och föroreningar. En tunnel genom Danderyd skulle
minska buller och föroreningar. Men att bygga tunnlar är dyrt och måste
finansieras på något sätt. Så länge som den frågan inte är löst, och därmed
inte heller hur mycket som landar på Danderyd går det inte att ha en annan
uppfattning än att inga planer får hindra en framtida tunnelförläggning. För
eller emot en tunnel får hanteras den dag finansieringsfrågan är löst.
Roslagsbanan
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I och med att nordostsektorn växer som den gör planerar regionen att sätta in
fler, snabbare och längre tåg. Restiderna planeras att kortas genom att lägga
ner stationer med litet passagerarantal som Bråvallavägen och Stocksund.
Moderaterna anser att alla stationer bör behållas. Först i andra hand kan det
bli aktuellt att pröva sammanslagning av stationer i nya stationslägen som
underlättar övergången mellan järnväg, buss och tunnelbana.
Riksintressen
Både riksintresseområdet Djursholm och i Stocksund föreslås utökas. I
Riksintresseområdena, som upprättas genom Riksantikvarieämbetets försorg
är exempelvis reglerna för attefallsåtgärder satta ur spel. Moderaterna anser
att det är positivt att dessa områden utökas och ser gärna ytterligare
riksintresseområden både i Danderydsdelen och i Enebyberg.
Strategisk utvecklingsstrategi
I den regionala utvecklingsstrategin (RUFS) föreslås en kraftig expansion i
områden kring Mörby Centrum. Fullt genomfört skulle 18-hålsbanan
(Stockholms Golfklubb) behöva minskas till en 9-hålsbana eller avvecklas helt.
Moderaternas är emot att det byggs på golfbanan.
Ovarsam förtätning
Genom att utnyttja att många av kommunens planer är gamla, har generösa
byggrätter och som ibland saknar regler för minsta tomtstorlek har privata
aktörer med hjälp av Attefallsreglerna omvandlat enfamiljshus till
bostadsrätter med tre lägenheter eller fler. Dessa byggnader avviker ofta från
den omgivande bebyggelsen och skadar helhetsverkan för hela områden.
Moderaterna anser att kommunens gamla miljöer, genom kombinationen av
planändringar och ett nytt kulturmiljöprogram, bör skyddas från att förtätas.
Miljömässiga förändringar
I programmet redovisar de miljömässiga förändringarna på grund av
höjningar av havsnivån. Tre fjärdedelar av kommunen gränsar till vatten.
Kommunen bör fortsätta arbetet med att skydda låglänta områden med olika
former av barriärer och vara mycket restriktiv med att tillåta exploatering av
sådana områden.
För planens föreslagna utredningsområden är Moderaternas syn på dessa:
Knutpunkt Danderyd
Med knutpunkt Danderyd menas området Danderyds sjukhus,
Hortusparkeringen och Roslagsbanan. Här skulle man med en omdragning av
Roslagsbanan närmare Danderyds sjukhus kunna skapa en omstigning mellan
buss, tåg och tunnelbana som gynnar hela regionen. Exempelvis skulle de
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gamla järnvägsverkstäderna kunna bli en ny station på Roslagsbanan.
Området söder om Mörbyskolan skulle kunna bli en ny kommundel med lägre
förortslik centrumbebyggelse, till exempel liknande de nybyggda kvarteren
vid Sollentuna Centrum.
Mörby Centrum
Området bör utredas vidare syftande till att skapa en naturlig övergång till
villorna väster om kontoren på Svärdvägen samt att skapa en naturlig länk till
den nybyggda flerfamiljshusen vid Mörby Centrum. I området där
kraftledningen gick kan förtätningar prövas dock lägre än de tre existerande
Kopparkusen på Klubbvägen. En ny Kevingeskola kan också prövas.
Omvandlingen av Mörby Centrum bör fullföljas. Golfbanan bör få vara kvar i
sin nuvarande omfattning
Eneby torg
Planerna på att utveckla området öster om nuvarande torg bör fullföljas.
Närmast Enebybergsvägen kan flerfamiljshus byggas, gärna med ett torg
med gott om plats för restauranger och annan verksamhet av social karaktär.
Den nuvarande centrumanläggningen skall fortfarande vara dominerande och
den nya bebyggelsen ska underordna sig de byggnader som redan finns i
grannskapet. En naturligt avtrappning till villorna väster om området skall ske.
Nora torg
Området bör kompletteras med radhus och högst ett flerfamiljshus av samma
storlek och karaktär som existerande flerfamiljshus. Stråket längs
Noragårdsvägen bör utredas för komplettering med mindre villor eller
radhus.
Djursholms torg.
Området på den gamla OKQ8-tomten bör prövas för komplettering med
flerfamiljshus av samma storlek och karaktär som den angränsande stora
villorna. Lägenheterna bör utformas så att de riktar sig direkt till våra seniorer.
Stocksunds torg
Vi är positiva till att pröva om det går att komplettera med fler mindre
lägenheter och fler restauranger. Lägenheterna bör utformas så att de riktar
sig direkt till våra seniorer.
Danderyds Gymnasium
Området bör prövas för komplettering med fler idrottsanläggningar, till
exempel en ny simhall. Även studentbostäder (eller vid de tillfälliga
flyktingbostäderna längs Enebybergsvägen)
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Östbergaområdet
Moderaterna är positiva till att pröva om det gamla industriområdet kan
ersättas med flerfamiljsbostäder eller villor/radhus.
Gränsvärdet - Stocksunds ip.
Hela eller delar av det gamla gränsområdet mellan Djursholm och Stocksund,
från järnvägen till Skärviken kan prövas för komplettering med mindre
villor/radhus.
Svanholmsparkeringen
På området med bilparkering för Tranholmsborna skulle man kunna bygga
södervända etagelägenheter, exempelvis för seniorer. Bilparkeringen läggs
under jord.
Området vid och norr om Stocksunds station
Ett av våra värsta bullerhål är det öppna obebyggda området vid Stocksunds
station upp mot järnvägsverkstäderna. Genom att bygga och låta
byggnaderna sticka upp några våningar över motorvägsnivån skulle en
bullerbarriär kunna skapas. Villorna öster om området ligger högre än en
tänkt sådan bebyggelse. Ny bebyggelse skulle inte bli dominerande i
området.
Enebyängen
Vi har inte bara behov av bostäder som stimulerar flyttkedjor så att vi får fler
barnfamiljer. Vi behöver även hitta platser för studentbostäder. En sådan plats
kan vara norr om Enebyängens handelsplats, mot järnvägen och Enmans väg.
Med Roslagsbanan har man direkt förbindelse till både Universitetet och till
KTH. Avståndet till Enebybergs station är drygt 200 m.
De gamla kraftledningsgatorna
Alla gamla kraftledningsgator där ledningarna raserats, bör prövas för ny
bebyggelse med radhus eller villor.
Båthamnarna
Att ha båt i skärgårdskommuner Danderyd är populärt. Vi har ca 1500
båtplatser och kön till båtplatser är lång. Trots havsnivåhöjningarna grundas
flera av båthamnarna upp snabbt och kommer på sikt att bli obrukbara. För
att tillgodose behovet av platser skulle man kunna lägga ut fler pontoner vid
Ranängens båtuppläggningsplats. Där finns en stor parkeringsplats och
förutom fritidsbåtarna finns där KSSS, sjöscouter, kanotister och isjakter. Man
bör pröva förutsättningarna för att skapa ett marint centrum med båtmack,
bevakad trailerparkering, latrinhämtning och café. Om man flyttar dit
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brädseglarna frigörs den södervända badstranden vid Aludden för
spontanbad. Det skräpiga området rensas och framkomligheten på
Strandvägen ökas.
Svar: Noterat. Texterna för beskrivningarna om
utredningsområdena kommer att uppdateras till
granskningsskedet och bland annat innehålla en rubrik med
hänsyn till efterkommande planering där exempelvis buller,
skyddsvärda miljöer med mera beaktas.
Till granskningsskedet kommer kartunderlag för skyfallsytor
komplettera befintligt underlag från samrådsversionen.
Efter E18-utredningen har inga vidare utredningar gjorts sedan
dessa och effekter av tunnelförläggning finns inte på detaljerad
nivå och måste utredas vidare gällande exempelvis kostnad.
Detta kan förhoppningsvis utredas inom ramarna för en framtida
ÅVS som planeras att genomföras av Trafikverket, se
Trafikverkets remissvar i samrådsredogörelsen.

Socialdemokraterna i Danderyd
För Socialdemokraterna är invånarnas åsikter om hur Danderyd ska utvecklas
viktig. Socialdemokraterna önskar därför invänta invånarnas synpunkter i den
pågående samrådsprocessen innan de tar ställning till översiktsplanen i detalj.
Yttrandet är av övergripande karaktär och ger uttryck för hur
Socialdemokraterna i Danderyd ser på bostadspolitiken och utvecklingen av
kommunens fysiska miljöer ur ett mer ideologiskt perspektiv.
Socialdemokraterna anser att god tillgång till bostäder i olika
upplåtelseformer är avgörande både för medborgarnas livskvalitet och för
samhällsekonomins funktionssätt. En god tillgång till bostäder skulle bland
annat bidra till att fler företag etablerade sig i Danderyd. Överlag finns ett
stort bostadsbehov i hela landet och Danderyd har goda förutsättningar för
att bygga mer än vad som görs idag, både när det kommer till
upplåtelseformer och för olika grupper som exempelvis trygghetsboenden,
seniorbostäder samt vård- och omsorgsboenden. Förtätning kan ske
exempelvis kring de kollektiva knutpunkterna samt genom mycket varsam
förtätning kring kommunens lokala centrum. Andra områden är längs E18,
Danderyds gymnasium och längs Rinkebyvägen. Överlag bör eventuell
förtätning ske varsamt då kommunen även fortsättningsvis bör vara en hållbar
trädgårdsstad.
Socialdemokraterna i Danderyd anser att försäljningen av kommunens
kommunala fastighetsbolag, Danderydsbostäder, var ett misstag. Genom ett
kommunalt bostadsbolag har kommunen större rådighet över beståndet för
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att exempelvis tillgodose de lagstadgade skyldigheterna att tillhandahålla
bostäder för olika grupper.
Socialdemokraterna anser att kommunen bör verka för tunnelförläggning av
E18 och tunnelbana mot Täby på sikt med medvetenheten att dessa frågor
inte är frågor som Danderyds kommun på egen hand kan avgöra, genomföra
eller finansiera.
Socialdemokraterna vill möjliggöra för god folkhälsa genom att värna om
skogs- och strandpromenader. I kommunen finns ett rikt föreningsliv men det
finns samtidigt behov av fler inomhushallar, ett nytt badhus och en
upprustning av redan befintliga idrottsanläggningar. Området kring
Danderyd gymnasium har potential för att skapa ett samlat idrottscenter i
kommunen. Därmed kan detta område pekas ut särskilt i översiktsplanen som
lämpliga för satsningar på nya idrottsanläggningar.
Socialdemokraterna anser att flera anläggningar i kommunen är i dåligt skick
och vill avveckla Danderydsmodellen och istället återta gemensamma
anläggningar i kommunens ägo för att säkerställa ett bra underhåll och
nödvändiga investeringar.
Socialdemokraterna önskar att översiktsplanen ska genomsyras av ambitionen
att bygga ett Danderyd som främjar hälsa, miljö och social hållbarhet. Detta
bör tydligt formuleras i översiktsplanen.
Svar: Noterat. Texterna för beskrivningarna om
utredningsområdena kommer att uppdateras till
granskningsskedet och bland annat innehålla en rubrik med
hänsyn till efterkommande planering där exempelvis
skyddsvärda miljöer, strandlinjen med mera beaktas.
Exempelvis kommer översiktsplanen till granskningsskedet
innehålla hänsyn till folkhälsomålen och barnkonventionen.

Remissvar från andra kommuner
Stockholms stad
Stockholms stad svarar genom ett kontorsyttrande på grund av remisstiden.
Stadsbyggnadskontoret anser att samrådsförslaget är positivt när det kommer
till exempelvis Danderyds målsättning om att företag ska erbjudas goda
förutsättningar i kommunen, att samrådsförslaget lyfter fram Danderyds
ekbestånd som en helhet tillsammans med Ekbeståndet i
Nationalstadsparken, att vattenfrågorna får stort utrymme och vikten av god
vattenstatus tydligt lyfts, samt arbetet med att förbättra den regionala
kollektivtrafiken och den regionala cykeltrafiken.
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Frågan om bostadsförsörjning är regional och det är viktigt att samtliga
kommuner i regionen bidrar till bostadsförsörjningen.
Svar: Noterat. Då kommunen saknar ett
bostadsförsörjningsprogram finns inga kvantifierbara siffror för
bostadsbyggandet i kommunen vilket är en brist för
översiktsplanen. Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer
för bostadsförsörjning som kan komplettera översiktsplanen.
Detta kan ingå i den kommande planeringsstrategin som
kommunen ska ta fram senast den 11 september 2024.

Täby kommun
Täby kommun instämmer i att framkomligheten är ett prioriterat område, för
såväl bil- och kollektivtrafik som cykeltrafik. Samrådsförslaget visar ett antal
utvecklingsområden för ny bebyggelse som i huvudsak är placerade längs
tunnelbanelinjen vidare upp mot Rinkeby och Enebybergsvägen. Täby
kommun vill lyfta vikten av att ny bebyggelse lokaliseras i kollektivtrafiknära
lägen där det finns kapacitetsstark kollektivtrafik, som utmed Roslagsbanans
stationer, för att nya bebyggelseområden ska ha goda möjligheter till resor
med kollektivtrafik.
I samband med förlängningen av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan,
förstärks behovet av knutpunkt Danderyd för att säkerställa attraktiva byten
mellan Roslagsbanan, röd tunnelbanelinje och busstrafik. Täby kommun
instämmer därför i utvecklingen av knutpunkt Danderyd. I samrådsförslaget
lyfter Danderyds kommun även Rinkeby som en ny spårstation och
bytespunkt för tvärgående kollektivtrafik. Täby kommun anser att denna
måste kombineras med kapacitetshöjande åtgärder för Enebybergsvägen
samt västerut. Förslagen om fler bryggplatser för pendelbåttrafik är positiva
och viktiga att samverka kring. Täby kommun har pekat ut två bryggplatser i
förslag till ny översiktsplan 2050.
Det är positivt med det utpekade cykelstråket för Djursholmsvägen och ny
cykelförbindelse över Edsviken och vidare mot Kista. Utöver detta stråk ser
Täby kommun även behov av ett mellankommunalt cykelstråk som förbinder
Täby med Sollentuna norr om Edsviken. Den cykelförbindelse under
Roslagsbanan vid Gethagsvägen, som Danderyd yttrat sig om i Täbys förslag
till ny översiktsplan Täby 2050, saknas i Danderyds samrådsförslag. Täby
kommun saknar också cykelstradans sträckning i samrådsförslaget d.v.s
sträckningen från Roslags-Näsby station vidare in mot Stockholm city.
Vidare instämmer Täby kommun i ambitionerna kring utvecklingen av de
mellankommunala rekreativa sambanden, såsom att koppla ihop
Rinkebyskogen med Altorpsskogen för rekreationstråk från Edsviken till Stora
Värtans strandpromenad, liksom samverkan för att främja den biologiska
mångfalden.
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Täby kommun vill slutligen framhålla vikten av samverkan kring såväl den
gemensamma grundvattenförekomsten som god ytvattenstatus för Stora
Värtan. Det bör framgå i översiktsplanen att delar av Danderyds kommun är
anslutna till Täby kommuns VA-anläggning och att avrinningsområdet från
stora delar av Enebyberg mynnar ut i Stora Värtan strax söder om
Viggbyholms båtklubb.
Svar: Noterat. I kartbilden för utvecklingsinriktningarna i
samrådsversionen pekas det regionala cykelstråket ut som går
mellan Täby och Stockholm city. Övriga regionala och
kommunala cykelvägar kommer att uppdateras till granskning.

Vallentuna kommun
Vallentuna kommun stödjer Danderyds översiktsplan som ett vidare steg för
att uppnå Stockholm Nordost gemensamma vision.
Vallentuna vill särskilt lyfta vikten av fortsatt mellankommunalt samarbete
samt Knutpunkt Danderyd som är av särskild betydelse som bytespunkt
mellan tunnelbana, bussar och Roslagsbanan samt som målpunkt för sjukvård.
Av mer generell betydelse ska samarbetet fortsätta för att förbättra den
regionala tillgängligheten som en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm
city och Arlanda, förbättrade tvärförbindelser och förstärkt framkomlighet på
norrortsleden, Arningevägen och E18. Förbättrad regional tillgänglighet ger
förutsättningar för att Stockholm Nordost som delregion ska ges
förutsättningar att bidra till Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva
storstadsregion.
Svar: Noterat.

Österåkers kommun
Österåkers kommun är positiva till samrådsförslaget avseende exempelvis
utveckling av spårbunden kollektivtrafik med regionala kopplingar som
Arlanda, Kista, Solna och Stockholm City samt utveckling av Knutpunkt
Danderyd med bostäder, service och kontor.
Österåker efterfrågar tydligare resonemang som kollektivtrafikens regionala
betydelse för exempelvis tvärkopplingar västerut samt Knutpunkt Danderyd
som nod för hållbara resor. Vidare bör ett förtydligande för
miljökvalitetsnormer för vatten med mellankommunal koppling finnas med.
Österåker ser positivt på Danderyds utvecklingsinriktning för kollektivtrafik
samt gång- och cykelresenärer tillsammans med ambitionen att utveckla
centrala Danderyd med funktionsvarierad bebyggelse, arbetsplatser och
service samtidigt som kommundelarna binds samman.
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Österåker ser Knutpunkt Danderyd som en framtida viktig omstigningsplats
mellan olika transportslag och därmed viktig för hela Stockholm Nordost.
Översiktsplanen skulle kunna fördjupa resonemanget kring kopplingen mellan
tunnelbanan, roslagsbanan och busstrafiken för hur det bidrar till ett mer
hållbart resande.
För transporter skulle en tydligare koppling kunna göras med den regionala
kollektivtrafikplanen 2050 för förbindelser västerut och kopplingen till viktiga
knutpunkter som exempelvis föreslagen kollektivtrafiknod vid Rinkeby.
Österåkers kommun ser positivt på att Danderyd i utvecklingsinriktningen
skriver om en stärkt koppling över Edsviken mot Solna och Kista för gångoch cykel. Detta ser Österåkers kommun en viktig del i att tillskapa ett mer
hållbart resande och stärka de regionala kopplingarna. Denna ambition kan
med fördel fördjupas i kapitel 6.
Svar: Noterat. Texter för utvecklingsinriktningar och
mellankommunala frågor som kollektivtrafik, vatten med mera
kommer att justeras till granskningsskedet gällande exempelvis
kollektivtrafik samt vad de får för påverkan utifrån ett regionalt
perspektiv.

Remissvar från privatpersoner
Privatperson 1
Privatperson 1 invänder mot översiktsplanen då det vore en stor förlust att
stänga Stocksunds station, som i nuläget är absolut nödvändig för att de som
bor i Stocksund ska ha rimliga kommunikationsleder in till Stockholm. Tillgång
till Roslagsbanan från södra Stocksund är en nödvändighet.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte nedläggning av
stationslägen i Danderyd för Roslagsbanan. Region Stockholm
utreder frågan för att förlänga Roslagsbanan till city. Ännu har
inga konkreta utredningar eller förslag presenterats för
kommunen.

Privatperson 2
Privatperson 2 anser att samrådstiden varit för kort och ställer sig bakom
Danderyds villaägarförenings yttrande daterat 9 juni 2021. Utöver detta lyfts
synpunkten att översiktsplanen till skillnad från exempelvis kommunens miljöoch klimatprogram inte värnar tillräckligt om grönytor och villastaden. Vidare
lyfts ett antal direkta frågor och synpunkter på planförslaget:
1. Mörby centrum med kringliggande område riskerar att inte vara grön
villastad i framtiden utefter översiktsplanens förslag.
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2. Avgränsningar för översiktsplanens utredningsområden är mer diffusa
än i gällande översiktsplan. Varför?
3. Vad är bakomliggande syftet med det planerade badhuset samt med
detaljplanen för detta? Det planerade badhuset vid Skuggeboparken
är den sista gröna länken mot Mörby centrum från
Bergaområdet/västra Djursholm. Det är bättre att bibehålla befintligt
badhus. Detta borde ingå i förslagets hållbarhetsbedömning.
4. Planerna för Mörby Centrum och badhuset är så pass omfattande att
separata miljökonsekvensbeskrivningar borde upprättas.
5. Hur ställer kommunen krav tillbaka på centrala myndigheter och
regionen för att miljövänlig utveckling sker?
Svar: Översiktsplanen visar både på hur kommunen ska
användas, utvecklas och bevaras. Planen är i linje med gällande
styrdokument som exempelvis miljö- och klimatprogrammet.
Texterna för beskrivningarna om utredningsområdena kommer
att uppdateras till granskningsskedet. Utredningsområdena är
inte definitiva utan avgränsningen kan ske i efterkommande
utredningar och planarbeten. Översiktsplanen är därmed inte
heller definitiv i vad dessa områden ska innehålla, och hur dessa
områden ska användas, utvecklas och bevaras kommer att
preciseras i kommande planering där miljöaspekter och
bedömningar kommer att ingå.
För omfattande detaljplaner som exempelvis Mörby Centrum
och badhuset sker miljökonsekvensbeskrivningar utefter de
lagkrav som reglerar detaljplaner. För exempelvis ett badhus
bör kopplingen till kollektivtrafiknätet säkerställas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 att ett förslag till
detaljplan ska tas fram för nytt badhus vid Mörby centrum
tillsammans med utredning om lämplig driftform. I
planprocessen utreds markens lämplighet för den föreslagna
åtgärden. Kommunen genomför återkommande
statusbesiktningar av Mörbybadet för att kunna besluta om
lämpligt underhåll och teknisk livslängd. Nästa besiktning är
planerad till november 2021.
Kommunen samarbetar kontinuerligt med regionala och statliga
aktörer vilket exempelvis sker i processen för översiktsplanen
där många miljömässiga aspekter ingår. Vidare är gällande
miljölagstiftning tydlig med kravställning som kommunens miljöoch hälsoskyddsnämnd utgår från vid tillsyn gentemot centrala
myndigheter och Region Stockholm.
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Privatperson 3
Privatperson 3 har inkommit med förslag på ridstig som går igenom
Rinkebyskogen och ansluter mot Hagby och vidare mot Täby ryttarcentrum
och Vallentuna:
Svar: Noterat.

Privatperson 4
Privatperson 4 påpekar att föreslagna Knutpunkt Danderyd inkluderar en stor
del av område B53 som anges i kulturmiljöhandboken, vilket är ett
riksintresseområde. Avsnittet om kulturmiljö ger generellt inte tillräckligt
skydd för att dessa miljöer. Vidare är uttryck som högre stadsbebyggelse och
tätare bebyggelse vaga.
Svar: Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett nytt
kulturmiljöprogram som beräknas vara klar 2024.
Översiktsplanen ska inte föregå detta arbete utan utgår i detta
skede endast från det befintliga materialet.
Texterna för utredningsområdena kommer preciseras till
granskningsskedet och innehålla en rubrik med hänsyn i
efterföljande planering för de utredningsområden gällande
exempelvis kulturmiljö. För utredningsområdet om Knutpunkt
Danderyd kommer det att uppdateras att detta område tangerar
riksintresseområdet för Stocksund.
Hur respektive utredningsområde ska avgränsas samt användas,
utvecklas och bevaras sker i efterkommande planering för
exempelvis hur högt eller tätt ett utredningsområde ska
utvecklas.

Privatperson 5
Privatperson 5 motsätter sig planerna för nedläggning av Stocksunds station.
Svar: Översiktsplanen beskriver inte nedläggning av
stationslägen i Danderyd för Roslagsbanan. Region Stockholm
utreder frågan för att förlänga Roslagsbanan till city. Ännu har
inga konkreta utredningar eller förslag presenterats för
kommunen.

Privatperson 6
Privatperson 6 vill understryka vikten av bevarandet av skogen vid
Ekebyskogen/Fotbollstältet/Biss/GTG/tågspåret för bland annat lek,
rekreation, växt- och djurlivet med mera.
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Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.

Privatperson 7
Privatperson 7 anser att kommunen tydligare borde förorda en överdäckning
av E18 då det är kommunens mest prioriterade fråga. Översiktsplanen bör
förtydliga att man inte avser att bygga på jungfrulig mark. Kommunen bör
fatta beslut om att omvandla Enebyängens handelsområdes parkering till en
plats för exempelvis food trucks och eventuellt saluhall. För Danderyds
gymnasium bör det preciseras vad som menas när bostäder och
idrottsanläggningar beskrivs. Översiktsplanen bör förtydliga att nya
byggnader bör harmonisera med befintlig arkitektur och allmän kulturhistorisk
miljö.
Svar: Innan kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18
måste vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska
kalkyler göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18
vilket bör framgå tydligare i översiktsplanen.
Texterna för utredningsområdena uppdateras till
granskningsskedet för översiktsplanen och synpunkterna för
dessa är noterade som specifikt berör utredningsområde 3,
Danderyds gymnasium med omnejd och utredningsområde 14,
Enebyängen.
För synpunkten om att nya byggnader bör harmonisera med
befintlig arkitektur kan övergripande mål revideras till
granskning som exempelvis mål 1 om ”Bygga och bevara för
idag och imorgon”.

Privatperson 8
Privatperson 8 anser att intrång i grönområden och natur för exploatering ska
undvikas i möjligaste mål.
Svar: Noterat. ”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av
översiktsplanens övergripande mål och en viktig inriktning för
den kommande planeringen.

Privatperson 9
Privatperson 9 anser att intrång i grönområden och natur för exploatering ska
undvikas i möjligaste mån. Detta bör gälla för exempelvis skogen bakom RM
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hallen/Ekebyskogsväg och spåret är det enda gröna stråket mellan
Ekebysjön/parken och Altorp.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 10
Privatperson 10 anser att naturen ska bevaras. Exempelvis bör området vid
Rinkebyskogen bevaras. Planerna för Rinkebyskogen och västerut bör skrotas.
Danderyd behöver inga flercentrumbildningar. Efterfrågan på kontorslokaler
med mera kommer att påverkas efter Corona och det kommer bli viktigare
med en fin närmiljö när fler kommer att arbeta hemifrån.
Bygg ut cykelnätet och planera för nya typer av elfordon.
Gräv ned E18 och bygg på nuvarande E18. Om inte detta går så bygg inte
alls.
Svar: För synpunkten om en ny kollektivtrafiknod vid sydöstra
delen av Rinkebyskogen och sträckningen västerut är
synpunkterna noterade. Beskrivningar för utvecklingsinriktningar
där detta ingår kommer att justeras till granskningsskedet.
Exempelvis kommer det förtydligas att denna kollektivtrafiknod
är förknippat med att tunnelbanan byggs ut mot Täby.
Innan kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18
måste vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska
kalkyler göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18
vilket bör framgå tydligare i översiktsplanen.
För cykelnätet förespråkar översiktsplanen bland annat att
”Bättre tvärförbindelser mellan kommundelarna skapas genom
sammanhängande gång- och cykelstråk samt trygga och säkra
gång- och cykelmiljöer över/under E18”. Hur detta ska göras
utformningsmässigt utreds i efterkommande planering.

Privatperson 11
Privatperson 11 anser att det bör tydliggöras att Danderyd är en
skärgårdskommun i översiktsplanen. Vidare motsätter sig privatperson 11 en
permanent bro till Tranholmen. En bro innebär bland annat en försämring för
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båtlivet kring Tranholmen som inte längre kommer kunna nyttja
Tranholmssundet för passage. Detta ökar risken för kollisionen då fler
passager sker öster om Tranholmen.
Danderyd borde utnyttja sitt skärgårdsläge mer och satsa på nya brygglägen
vid exempelvis Djursholms torg och Svanholmen i Stocksund. Genom detta
skulle en kommunikationslinje skapas från Hägernäs och söder ut med
anslutningar till Bogesundslandet, Storholmen, Lidingö, Djursholm,
Stocksund, Tranholmen och Ropsten med den nya Norra Djurgårdsstaden.
Norra Djurgårdsstaden är om några år färdigbyggd och blir då ett attraktivt
kommersiellt centrum med mycket kultur och goda spårbundna
kommunikationer såväl ut på Lidingö som fortsatt söderut och in mot
Stockholm city.
Svar: Noterat. För båttrafik beskrivs detta exempelvis i
samrådsförslagets kapitel 5 som utvecklingsinriktning och kapitel
6 som riktlinjer för kollektivtrafik att kommunen ska sträva efter
att den utvecklas.

Privatperson 12
Privatperson 12 anser att tiden för att lämna synpunkter på var kort, men är
positiv till att planen avser att behålla grönområdena i så stor utsträckning
som möjligt. Gällande utredningsområde 3, Danderyds gymnasium med
omnejd, måste skogsavsnittet bevaras då det är en förbindelse mellan
Ekebysjöns naturreservat, Ekebygården och Altorpsskogen samtidigt som det
finns gott om djur i området där idag.
En eventuell motorvägstunnel bör inte dras under befintlig bebyggelse utan
den bör dras under nuvarande motorväg för att inverkan ska vara så liten som
möjligt.
Svar: Noterat. Texterna för beskrivningarna om
utredningsområdena kommer att uppdateras till
granskningsskedet. För de utpekade utredningsområdena, som
exempelvis nummer 3, Danderyds gymnasium med omnejd,
kommer vidare utredningar att göras för hur dessa områden ska
avgränsas, samt användas, utvecklas och bevaras utefter de
förutsättningar som finns på platsen. ”Grön och hälsosam
livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens övergripande mål
och en viktig inriktning för den kommande planeringen.
Synpunkten om motorvägstunnel är noterad. Det är Trafikverket
som är väghållare för E18 och innan kommunen kan fatta beslut
om överdäckning av E18 måste vidare utredningar,
konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler göras.
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Privatperson 13
Privatperson 13 motsätter sig ytterligare exploatering av Djursholm och
Djursholms Ekeby, då skogen bakom RM-hallen är det sista grönområdet i
Ekeby samt att exploatering av grönområden bör undvikas i möjligaste mån.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 14
Privatperson 14 oroar sig för en eventuell utveckling av de befintliga
grönområdena kring Danderyds gymnasium och Ekeby då intrång i
grönområden och natur ska undvikas i möjligaste mån enligt översiktsplanen.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 15
Privatperson 15 anser att översiktsplanen går emot utgångspunkten att
minimera intrång i grönområden och natur gällande området kring RM-hallen
med den lilla skogen bakom hallen vid Ekebyskogsväg. Detta är det enda
gröna stråket mellan Ekebysjön/parken och Altorp och måste därför
bibehållas.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.
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Privatperson 16
Privatperson 16 anser att ingen ytterligare exploatering ska ske längs Ekeby
Skogsväg och motsätter sig ytterligare exploatering av Djursholm och
Djursholms Ekeby. Skogen bakom RM-hallen är det sista grönområdet som
finns i Ekeby och generellt ska alla grönområden behållas och all exploatering
av dessa områden ska undvikas.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 17
Privatperson 17 anser att intrång i grönområden och natur för exploatering
ska undvikas i möjligaste mån. Den lilla skogen bakom RMhallen/Ekebyskogsväg och spåret är det enda gröna stråket mellan
Ekebysjön/parken och Altorp.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.

Privatperson 18
Privatperson 18 anser att det är orimligt att minska ned den skog som ännu
finns bevarad vid utredningsområdet för Danderyds gymnasium med omnejd.
Skogen fungerar som strövområde för djurlivet, då det fungerar som passage
mellan Altorpsskogen, Rinkebyskogen och Ekebysjön. Det är också ett viktigt
område för friluftsliv för både barn och gamla som bor i Ekeby, då järnvägen
utgör ett kraftigt hinder att ta sig till andra strövområden.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
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Privatperson 19
Privatperson 19 anser att översiktsplanen innebär mycket omfattande och
oroande planer. Den planerade bebyggelsen längs E18 ligger inte i linje med
kommunens karaktär och egenart. Grönområden, sjöar och skogar ska värnas
då närmiljön är viktig vilket har visat sig under pandemin. Ingen exploatering
får medföra intrång i befintliga grönområden eller natur, utan dessa
grönområden bör snarare utökas.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 20
Privatperson 20 motsätter sig ytterligare exploatering av Ekebyskogen mellan
Ekeby Skogsväg och Danderyds gymnasium/RM-hallen/BISS då detta går
emot att bevara sammanhängande grönområden.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 21
Privatperson 21 anser att all skog i utredningsområde 3, Danderyds
gymnasium med omnejd ska bevaras. Det har på senare tid tagits mark i
anspråk för Good to Great exempelvis. Hela skogen är ett viktigt
rekreationsområde både för de boende, skolorna i närheten, för hunddagisen
med flera. Skogen bör förbli skog och inte nyttjas för fler byggnationer.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
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”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.

Privatperson 22
Privatperson 22 anser att idén om en fast bro- eller färjeförbindelse till
Tranholmen som förespråkas i utredningsområde 8 ska tas bort. Halva året
tillhandahåller öns samfällighet tillsammans med kommunen en gångbro som
är öppen för alla För Tranholmens unika karaktär behöver den fortsätta vara
en ö utan fasta förbindelser. Kommunen varken driver, sköter eller förvaltar
något på Tranholmen och vid en fast förbindelse kommer förväntningarna på
kommunal skötsel att se annorlunda ut mot idag.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik med hänsyn till
efterkommande planering. Förbindelse till Tranholmen kommer
att kvarstå till granskning men det finns inget inriktningsbeslut
för denna fråga ännu utan det behövs vidare
konsekvensutredningar innan detta kan fattas.

Privatperson 23
Privatperson 23 anser att tiden varit för kort för ett samråd och att kommunen
inte nått ut tillräckligt med samrådet. Område 3, Danderyds gymnasium med
omnejd kommer att innebära negativa förändringar för boende i närheten. Bit
för bit har skogspartiet bakom Danderyds gymnasium förminskats. Hela detta
område är viktigt för rekreation, hundpromenader med mera.
Den lilla skogen bakom RM hallen/Ekebyskogsväg och spåret är det enda
gröna stråket mellan Ekebysjön/parken och Altorp. Skogen och naturen är
nödvändig för ett bra liv både för oss människor, djurlivet, insekter och växter.
Detta behövs för att uppfylla målen enligt Agenda 2030. Intrång i
grönområden och natur för exploatering ska undvikas i möjligaste mån.
Privatperson 23 anser vidare att ovan nämnda område ej ska tas i anspråk för
ytterligare byggnationer oavsett om det är fritidsaktiviteter, kontorsfastigheter
eller bostäder.
Utöver detta önskar privatperson 23 att det byggs bullerplank från Mörby till
Enebyängen längsmed E18.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.

998

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

93 (102)

”Grön och hälsosam livsmiljö för alla” är ett av översiktsplanens
övergripande mål och en viktig inriktning för den kommande
planeringen.
För åtgärder längs E18 ansvarar vanligtvis Trafikverket för då
detta är statlig väg.

Privatperson 24
Privatperson 24 anser att utredningsområde 11, Nora torg, fungerar utmärkt
och behöver inte utvecklas för att exempelvis konkurrera med Mörby
centrum. På senare tid har den nya paketutlämningen och catering/hämtmat
varit välbesökta medan livsmedelsbutiken tynar bort. Vid lunchtid är det kaos
på parkeringen. Eventuella bostäder ska utformas i harmoni med den
omgivande trädgårdsstaden genom småhus. Eventuell ny bebyggelse måste
ta hänsyn till svåra markförhållanden som exempelvis risk för översvämning.
Angående kap 6.2.4.2. Grönområden och parker bör samrådstexten om att
sammanlänka grönområden med naturområden förverkligas för stråket från
Ekebysjön via Noraån till Nora träsk. Bevara och utveckla våtmarken kring
Nora träsk för den biologiska mångfalden samt att området förblir ett
attraktivt promenadstråk.
Skapa en spridningskorridor vid Nora träsk och Ekebysjön för exempelvis
fladdermöss med lämplig belysning och växter. Fladdermöss inventerades i
Danderyd år 2019 och flera arter återfinns i nämnda området.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering.
En centrumstruktur kommer att preciseras till granskning
gällande utvecklingsinriktning.
För en spridningskorridor preciseras detta i samrådsförslagets
kapitel 5. Till granskning kommer översiktsplanen att
kompletteras med ett kapitel om ljusföroreningar och riktlinjer
för detta.

Privatperson 25
Privatperson 25 lyfter fram projekt Tranholmens tunnlar som en framtida
lösning för att bespara bensin och koldioxidutsläpp. Projektet innehåller
tunnlar mellan Svanholmsparken och Tranholmen med förlängning till Lidingö
och Djurgården. Detta skulle också lösa broproblemet vid Tranholmen och
göra sundet seglingsbart året om samt underlätta för gående och cyklister.
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Svar. Noterat. Detta förslag har inte utretts av kommunen
huruvida de är genomförbara. Tekniska förvaltningen har
delgetts dessa synpunkter.

Privatperson 26
Privatperson 26 instämmer med Villaägarnas skrivelse och är utöver detta
oroliga kring den övervägda exploateringen vid utredningsområde 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
Vidare etablering av bostäder och idrottsarenor utgör ett intrång i
grönområden som enligt planen ska undvikas. Hästhagen vid Danderyds
gymnasium och skogsområdet bakom RM-hallen utgör viltstråk och
tillsammans med närliggande vikingagravar bör grönområdet kvarstå.
E18 i tunnel är en bra idé för att inte behöva ta grönområden i anspråk för
framtida utveckling. Dock ska tunnel gå under nuvarande E18 och inte under
Ekeby.
Slutligen anser privatperson 26 att samrådstiden varit för kort.
Svar. Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där kulturmiljö, grönstruktur, gröna
kilar och gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för
område 3, Danderyds gymnasium med omnejd.
Synpunkten om E18 eventuella dragning är noterad. Innan
kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18 måste
vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler
göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18 vilket bör
framgå tydligare i översiktsplanen.

Privatperson 27
Privatperson 27 anser att bullerdämpande åtgärder ska vidtas vid E18 utan
överdäckning finansiering av bostäder. Åtgärder som behövs är bättre
bullerskydd, lägre hastighet, omdirigering av trafik till andra vägar som
Norrortsleden och högre vägavgifter som gäller dygnet runt.
Förslaget om ett nytt badhus vid Skuggboparken är ett dåligt förslag.
Skuggboparken utgör en naturlig avgränsning mellan Mörby centrum och
bergaområdet. Området nyttjas av många idag. En ny lokalisering av
badhuset skulle istället kunna vara inom Mörby centrumområdet avgränsat till
Åkarnas hus, Danderyds sjukhus, Kopparhusen och de nya husen vid
Golfvägen och Mörbyledens södra sida istället för att använda populära
grönområden för uppförande av badhus.
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Svar: Synpunkterna om E18 och badhuset är noterade. Det är
Trafikverket som är väghållare för E18 vilket bör framgå tydligare
i översiktsplanen. Många av de synpunkter som framförs om E18
har kommunen inte rådighet över och kan inte påverka direkt av
egen kraft.
För badhuset bör kopplingen till kollektivtrafiknätet säkerställas.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 att ett förslag till
detaljplan ska tas fram för nytt badhus vid Mörby centrum
tillsammans med utredning om lämplig driftform. I
planprocessen utreds markens lämplighet för den föreslagna
åtgärden. Kommunen genomför återkommande
statusbesiktningar av Mörbybadet för att kunna besluta om
lämpligt underhåll och teknisk livslängd. Nästa besiktning är
planerad till november 2021.

Privatperson 28
Privatperson 28 instämmer med Villaägareföreningens skrivelse från 9 juni.
Vidare anser privatperson 28 att positiva viljeinriktningar om en god framtid
men när det kommer till framtidsplanering fokuseras det för mycket på
exploatering och förtätning.
Att ha en inriktning om att inte omöjliggöra en framtida tunnelförläggning av
E18 är fantasilöst. Med prioritering på kollektivtrafik behövs ingen utbyggnad
av E18 särskild som utvecklingen av självkörande bilar kommer möjliggöra en
högre kapacitet.
Lägg fokus på samverkan med Täby om förlängd tunnelbana och bygg inte
en trafiknod ”med hög kapacitet” vid Rinkeby.
Svar: Synpunkterna om trafiknoden vid Rinkeby, E18, och
kollektivtrafikens utveckling är noterade. Det är Trafikverket som
är väghållare för E18 och Region Stockholm som ansvarar för
kollektivtrafiken vilket bör framgå tydligare i översiktsplanen. För
många av dessa frågor har kommunen inte rådighet över och
kan inte påverka direkt av egen kraft. Till granskning kommer
det att preciseras att en kollektivtrafiknod ska föregås av en
förlängning av tunnelbanan till Täby för att detta ska vara
aktuellt.
Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan innehålla hur
kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder. Därav pekas olika utredningsområden ut i
översiktsplanen där bostäder kan ingå i utvecklingen i olika
utsträckning. Vidare utredningar kommer att göras för hur dessa
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områden senare ska avgränsas, samt användas, utvecklas och
bevaras utefter de förutsättningar som finns på platsen.

Privatperson 29
Privatperson 29 instämmer med Villaägarnas kommentarer om
översiktsplanen och anser att det finns mycket i planen som är bra som
exempelvis att behålla grönområdena i så stor utsträckning som möjligt.
För utredningsområde 3, Danderyds gymnasium med omnejd, omfattas
skogsavsnittet mellan Danderyds gymnasium och Ekeby Skogsväg. Detta
område används flitigt och skapar en förbindelse mellan Ekebysjöns
naturreservat, Ekebygården och Altorpsskogen där det finns ett rikt djurliv.
Förslaget om E18 i tunnel är oroväckande och en bättre lösning borde vara
att tunneln går under nuvarande E18 och inte under Ekeby för att bidra till en
bättre boendemiljö och inte störa befintlig miljö.
Svar: Noterat. Utredningsområdena kommer att preciseras till
granskningsskedet genom underrubrik för hänsyn till
efterkommande planering där grönstruktur, gröna kilar och
gröna samband beaktas. Detta gäller exempelvis för område 3,
Danderyds gymnasium med omnejd.
Synpunkten om E18 eventuella dragning är noterad. Innan
kommunen kan fatta beslut om överdäckning av E18 måste
vidare utredningar, konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler
göras. Det är Trafikverket som är väghållare för E18 vilket bör
framgå tydligare i översiktsplanen.

Privatperson 30
Privatperson 30 vill inte att E18 tunnelförläggs.
Svar: Noterat.

Privatperson 31
Privatperson 31 anser att de ekonomiska riskerna måste tydliggöras mer i
E18-utredningen där små avvikelser innebär stora konsekvenser för
exempelvis kostnader och intäkter.
Svar: Noterat. Innan kommunen kan fatta beslut om
överdäckning av E18 måste vidare utredningar,
konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler göras. Det är
Trafikverket som är väghållare för E18 vilket bör framgå tydligare
i översiktsplanen.
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Privatperson 32
Privatperson 32 anser att det är viktigt att hänsyn tas till kommande problem
med dagvatten. Vidare lyfts ett exempel för Klingsta park vid
Noragårdsvägen och Soltorpsvägen om hur bräckligt systemet är idag.
Vid ett kraftigt regnande kan kommunen inte hantera dagvatten och avlopp
utan ledningsnätet svämmar över. Detta orsakas bland annat av långa
horisontella dragningar som kräver regelbunden spolning. Denna spolning
har inte skötts tillfredställande. Det är med hänsyn till kommande ökande
skyfall synnerligen viktigt att omhändertagande av dagvatten sker lokalt i
större utsträckning än vad som nu sker för att bromsa nederbördsmängder.
Svar: Parallellt med framtagandet av översiktsplanen pågår ett
arbete med att ta fram en Vattenplan och Dagvattenplan i
kommunen. Dessa dokument ska synkas tillsammans med
översiktsplanen under framtagandet av granskningshandlingar
för översiktsplanen.
Granskningsförslaget kommer kompletteras med underlag för
skyfallsytor och text kring detta.

Privatperson 33
Privatperson 33 anser att översiktsplanen saknar hur Danderyds kommun ska
hantera de 40 000 bostäder som planeras i norrort, samt hur all ny trafik,
buller samt avgaser och partiklar ska behandlas. Bullerplank längs E18 vore
önskvärt för att minska bullret.
Hur påverkas Danderyd när Roslagsbanan ökar från ett tåg per minut till tre
tåg per minut vid rusningstid. Vidare är en planskild korsning inget bra
alternativ för roslagsbanan vid Djursholms Ekeby. Idag riskerar
utryckningsfordon att behöva vänta på nedfällda bommar. Förslaget borde
vara att gräva ned roslagsbanan vilket är ett bättre alternativ för de boende
än att skapa en planskild korsning som innebär en biltunnel under järnvägen.
Det vore bättre att satsa på tunnelbanan till Täby istället för Roslagsbanan till
city för Danderyds del.
Svar: Synpunkterna är noterade. För storregionala frågor som
exempelvis E18 och Roslagsbanan samverkar Danderyd med
exempelvis grannkommuner, Trafikverket och Region
Stockholm. Det är Trafikverket som är väghållare för E18 och
Region Stockholm som ansvarar för kollektivtrafiken vilket bör
framgå tydligare i översiktsplanen. För många av dessa frågor
har kommunen inte rådighet över och kan inte påverka direkt av
egen kraft. Gällande exempelvis en planskild korsning för
Roslagsbanan är detta en trafiksäkerhetsåtgärd.
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För frågan om E18 och infrastruktur förs exempelvis dialog med
kringliggande kommuner i StoNo-nätverket (Stockholm Nordostkommuner bestående av Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker). Vidare sker samarbete med berörda
aktörer som exempelvis Trafikverket för E18 och Region
Stockholm för kollektivtrafikfrågor där framkomlighet och
miljöaspekter som luft och buller är återkommande frågor.

Privatperson 34
Privatperson 34 anser huvudmetoden för hantering av förpackningsmaterial
inte bör vara insamlingsstationen som översiktsplanens text på 6.2.3.4 visar,
utan vara genom fastighetsnära insamling samt att kommunen bör satsa på
automatiserade lösningar för sortering i olika fraktioner.
Svar: Texten kommer att kvarstå till granskningsskedet. Så som
lagstiftningen är uppbyggd i Sverige får ej kommunerna samla in
förpackningsavfall och låta avfallskollektivet bekosta detta, därav
är det inte möjligt för kommunen att göra det även om det
eventuellt vore det bästa/lättaste för miljön.
Dock kan kommande lagförändringar möjliggöra och denna
fråga bevakas av avfallsavdelningen.

Privatperson 35-38
Privatpersoner 35-38 anser genom gemensam skrivelse att placeringen av ett
badhus vid Skuggboparken är dålig. Skuggboparken är viktigt för grönskan i
området och det är idag en bristvara i området kring Mörby centrum. Utöver
hälsofrämjandet och rekreation fungerar även parken som en bullervall mot
E18. Vidare innehåller lekplatsen och hundrastgården uppskattade idag.
Badhusen bör istället byggas i anslutning till det befintliga badhuset.
Svar: Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-28 att ett förslag till
detaljplan ska tas fram för nytt badhus vid Mörby centrum
tillsammans med utredning om lämplig driftform. I
planprocessen utreds markens lämplighet för den föreslagna
åtgärden. Kommunen genomför återkommande
statusbesiktningar av Mörbybadet för att kunna besluta om
lämpligt underhåll och teknisk livslängd. Nästa besiktning är
planerad till november 2021.

Privatperson 39
Privatperson 39 anser att E18 i lång tunnel riskerar att förändra karaktären för
hela kommunen som därmed upphör att vara en villastad. Genom
bebyggelse av flerbostadshus samt inslag av sociala bostäder kan Danderyd
på sikt riskera att få utsatta områden i kommunen, samt att bebyggelsen kan
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bli en framtida barriär mellan olika kommundelar. Vidare kommer
teknikutveckling minimera koldioxidutsläpp och partiklar i framtiden och den
utvecklingen kommer att ske innan en tunnel står färdig. Vidare kan tyst asfalt
och ljudbarriärer minska störande ljud ytterligare.
Vidare anser privatperson 39 att Utbyggd Roslagsbanan till city, tunnelbana
till Täby minska behovet av att tunnelförlägga E18. Vidare minska
distansarbetet trycket på vägarna och en ökning upp mot 10 000 bostäder
skulle bara leda till ökat tryck på vägarna. Sammanfattningsvis förespråkar
privatperson 39 ”Ingen tunnel, nolltillväxt” och föreslår att en folkomröstning
om förslaget om tunnelförläggning ska drivas vidare av kommunfullmäktige.
Svar: Noterat. Innan kommunen kan fatta beslut om
överdäckning av E18 måste vidare utredningar,
konsekvensanalyser och ekonomiska kalkyler göras. Det är
Trafikverket som är väghållare för E18 vilket bör framgå tydligare
i översiktsplanen.
Efter E18-utredningen som gjordes 2016 har inga vidare
utredningar gjorts. Vidare utredningar kan förhoppningsvis ske
inom ramarna för en framtida ÅVS som planeras att genomföras
av Trafikverket, se Trafikverkets remissvar i
samrådsredogörelsen.

Privatperson 40
Privatperson 40 lyfter fram flera konkreta förslag på åtgärder på
Danderydsvägen i Ekeby. Dessa berör hastigheter, farthinder vid
Trebackavägen, förhöjning av cykelstråket över Danderydsvägen, bullerplank,
tyst asfalt, förbjuda tung trafik på Danderydsvägen med mera.
Svar: Noterat. Dessa frågor berör främst specifika trafikåtgärder
och är till många fall driftfrågor. Tekniska förvaltningen har
delgetts dessa synpunkter.

Privatperson 41
Privatperson 41 anser överlag att det är positivt att kommunen vill bygga ut i
väl valda lägen inom centrala Danderyd. Vidare innehåller yttrandet
underrubriker och citeras nedan.
Entrén till Danderyd
Danderyds sjukhus och Mörbycentrum med dess närliggande stadsrum är
ofta det första mötet med Danderyds stadsbild. Staden ska ansluta på ett
tydligt och sömlöst sätt till hela bytespunkten (tunnelbana, roslagståg och
bussar). Offentliga rum kopplade till stationen ska vara väl synliga och
underlätta orienteringen. Upplevda avstånd och barriärer ska undanröjas så

1005

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

100 (102)

långt det är möjligt, exempelvis bristande fotgängarmiljö med otrygghet,
buller eller höjd- och riktningsförändringar. Även utbudet av funktioner längs
stråk är viktigt att beakta.
Trafik - Samspel mellan bebyggelse och trafik
Samspelet mellan planering av bebyggelse och trafik är viktig för att utveckla
hög tillgänglighet och goda livsmiljöer på begränsad yta. En hållbar framtid
innebär att utveckla med en kombination av god arkitektur och en god
trafikplanering.
Pendling till arbetsplatser skall enkelt kunna ske med Grön Resplan. Barnen
skall kunna ha Trygga skolvägar till och från skolan samt aktiviteter.
Bebyggelse
Det behövs bra kvalitativa bostäder för kommunens äldre invånare som vill bo
mindre men ändå bo kvar i kommunen tillsammans med sina vänner. Speciellt
i de delar i kommunen som saknar bostäder för äldre.
Bygg bort industriområden – exempelvis Östberga med många tunga
transporter in till kommunen utan funktionalitet för kommunen. I detta
kollektivtrafiknära område lämpar sig bättre för flerfamiljsbostäder eller Town
houses (Radhus) för att få till en flyttkedja inom kommunen. Även vid
Enebybybergsvägens industriområde skulle kunna bidraga till flera bostäder
inom kommunen.
Mitt förslag är att inom Samrådsförslag Översiktsplan för Danderyds kommun.
Kapital 6. Mark och vattenanvändning sid 5 styrk ordet trävaror.
Trävaruhandeln som snarare är en omlastningsstation av trävaror än
handel/service till kommuninnevånarna är felplacerad i kommunen. Mitt
förslag till ÖP är komplettering av stationsnära bostäder med service i
bottenvåningarna.
Skolbyggnader måste kunna anpassas och utvecklas i takt med tiden för att
erbjuda goda arbetsmiljöer för våra skolungdomar och lärare även inom
kulturmiljöområden. Exempelvis måste kompletteringsbyggnader tillåtas vid
skolor– större matsal på VRS så att eleverna får en bättre måltidsmiljö.
Hållbara transporter och hållbar mobilitet till och från samt genom Danderyds
kommun
Transporter genom Danderyd (Sveriges miljömål – Energi och klimatmål –
inrikes transporter) kommer att öka till år 2030 och detta innebär att agenda
2030s mål med klimat inte kommer att kunna nås. Trafiken på E18 bidrar
negativt med avgaser, partiklar och bulle.
Inled samarbete med Norrortskommunen och Trafikverket för att få mera
hållbara transporten genom Danderyds kommun samt arbeta med en
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förlängning av tunnelbanan till Täby kommun för att avlasta E18 samt
lokalgator inom kommunen.
Danderyds kommun är en stor inköpare av transporter både direkt och
indirekt genom upphandlingar av tjänster (Skolor, äldrevård, SÖRAB) m.fl. Här
behöver Danderyds kommun ta ett rejält steg i riktning mot Agenda 2030.
Arbetet med ställningstagande – Transporter är väl genomarbetat och bra
med prioriteringar av trafikslag, men det skulle behövas förtydligas ytterligare
en tydlig trafikhierarki inom kommunen så att rätt trafikant hamnar på rätt
plats.
Inkludera klimatsmart mobilitet
Jag hade gärna sett att Trafikstrategin tog med detta område tydligare än
vad som nu är gjort. Utöver en utveckling av dagens fysiska miljö förordar vi
också att arbeta med att skapa en attraktiv mobilitetslösning redan idag med
resenären i centrum. Det handlar då om turtäthet och att det ska vara enkelt
att använda olika sätt att transportera sig, samt att byta mellan dessa.
Danderyds kommun skall ha skolor som vi skall vara stola över som erbjuder
en kreativ utbildningsmiljö. Tänk Campusmiljö vid de större skolorna
exempelvis Campus Danderyds gymnasium, Campus
Samskolan/Norrängsgården/Djursholms Idrottsplats. Se till att arbeta med
trygga skolvägar från skolan och till aktiviteter samt vägar inom
campusområdena. Trygga vägar till och från skola och aktiviteter underlättar
vardagen för många vårdnadshavare.
Svar: Många av synpunkterna ligger i linje med
samrådsförslaget. Till granskning kommer exempelvis
utredningsområdena att kompletteras och förtydligas gällande
exempelvis Östberga och hur det kan komma att utvecklas i
framtiden och exempel på hänsyn i den efterföljande
planeringen.
En del synpunkter gällande exempelvis trafik är av mer
detaljerad karaktär och bör med fördel behandlas i en
Trafikstrategi. Dock kommer en prioritering av trafikslag att
göras till granskning.
Detta gäller även utformning av bostäder och skolmiljöer som
behandlas i efterföljande planering som exempelvis detaljplaner.
För frågan om E18 och infrastruktur förs exempelvis dialog med
kringliggande kommuner i StoNo-nätverket (Stockholm Nordostkommuner bestående av Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker). Vidare sker samarbete med berörda
aktörer som exempelvis Trafikverket för E18 och Region

1007

Diarienr: KS 2019/0261
2021-05-03
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

102 (102)

Stockholm för kollektivtrafikfrågor där framkomlighet och
miljöaspekter som luft och buller är återkommande frågor.

Dag Björklund
Tf. Plan- och exploateringschef

Staffan Lind
Översiktsplanerare
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Änr KS 2021/79.212
1 av 3
Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande över samråd för Danderyds översiktsplan
Sammanfattning
Vaxholms stad har tagit del av en remiss från Danderyds kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga
mellankommunala intressen berörs av planförslaget: trafikförsörjning och transportinfrastruktur, den
gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan samt ekologiska spridningssamband. Överlag ser
kommunen positivt på planförslaget men har vissa synpunkter kring knutpunkten Danderyd, brister i
beskrivningen av mellankommunal samverkan kring de gröna kilarna, hur ekologiska spridningssamband
kan värnas samt hur översiktsplanen kan bidra till en ökad grundvattenbildning.

Bakgrund
Kommunen har fått en remiss från Danderyds kommun för samråd om förslag till ny
kommunövergripande översiktsplan. Samrådstiden var pågick mellan den 3 maj och 13 juni 2021.
Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 10 september. Remissen syftar till att
kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan.

Bedömning
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget:
trafikförsörjning och transportinfrastruktur, miljökvalitetsnormer för vatten med särskild koppling till
den gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan, samt ekologiska spridningssamband.
Trafikförsörjning och transportinfrastruktur
Det är positivt att Danderyd vill främja fler hållbara resor genom att kollektivtrafiken utvecklas med god
tillgänglighet och framkomlighet. Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken på E18 är en viktig åtgärd för
att busstrafiken ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Detta bidrar till värdefulla effekter för såväl
resenärer i Vaxholm då restiderna till viktiga målpunkter och arbetsmarknader i regionen förbättras,
som för arbetspendling till Vaxholm.
Knutpunkt Danderyd har likaså en viktig funktion för Vaxholm då den möjliggör byte för resa vidare mot
bland annat Solna, Kista och City. Därtill anser Vaxholm att en framtida kollektivtrafiknod i
kommundelen Rinkeby kan bidra med nyttor för kommunens invånare då den skapar nya
resmöjligheter.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Roslagsbanans funktion är viktig för utvecklingen i hela nordost. På lång sikt, i och med förlängning till
City, kommer en förbättring av kollektivtrafiktillgängligheten för resenärer i nordostkommunerna att
ske, det är därför väsentligt att Roslagsbanans funktion och framkomlighet säkerställs i den långsiktiga
planeringen.
Vaxholm instämmer i det att tvärresandet skulle stärkas genom att befintlig spårbunden kollektivtrafik
kompletteras med ny spårinfrastruktur i Danderyd till Solna/Kista. Därtill är det positivt att Danderyd ser
en utvecklingspotential i att förbättra kopplingen mellan sjukhusområdet och Mörby- och
Stocksundsidan för att skapa säkrare, tryggare och attraktivare stads- och trafikmiljöer för gående,
cyklande och kollektivtrafikresenärer. Det skulle även bidra till bättre bytesmöjligheter mellan
Roslagsbanan, Tunnelbanan och busstrafiken.
Mellankommunal samverkan
Avsnittet om mellankommunal samverkan behöver utvecklas. Översiktsplanen lyfter betydelsen av de
gröna kilarna i den regionala grönstrukturen och anger att Rösjökilen ska utvecklas inom kommunen
men det saknas en beskrivning av den kilsamverkan som pågår inom Rösjö, Angarn och Bogesundskilen
samt ställningstaganden kopplade till samverkan.
Ekologiska spridningssamband
I översiktsplanen finns det en tydlig ambition att ekologiskt känsliga områden ska värnas och den
biologiska mångfalden stärkas men det saknas konkreta förslag på hur dessa samband ska värnas och
utvecklas, främst i anknytning till utpekade utvecklingsområden. Genom en utförligare beskrivning av
den gröna infrastrukturen och de ekologiska sambanden inom kommunen samt en komplettering med
riktlinjer för hur dessa ska värnas och utvecklas på lokal nivå blir det lättare att få en bild av hur
ambitionen ska uppnås. Exempelvis finns det i den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur bl.a.
spridningskorridorer utpekade för olika skogstyper, se Figur 1, som kan beskrivas närmare i
översiktsplanen.

Figur 1 Utdrag ur LST Grön infrastruktur. Kartorna visar primära spridningskorridorer i orange och sekundär i grönt för barrskog
(till vänster) respektive ädellövskog (till höger). För ädellövskog visas även en tolkning av svaga samband för ädellövskog med
blå linje

För att tydliggöra sambanden som bör värnas och utvecklas kan kartan på sid 109 kompletteras med
viktiga samband för natur och/eller friluftsliv även i nord-sydlig riktning, se Figur 2. Kommunen anger en
bebyggelseutveckling som generellt tar lite naturmark i anspråk vilken är positivt men det bör framgå
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tydligare hur kommunen ämnar arbeta med att stärka
den befintliga grönstrukturen utanför
utvecklingsområdena.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Figur 2 Förslag på kompletterande pilar för viktiga
ekologiska spridningsvägar.

I översiktsplanen beskrivs det en ambition hur den fysiska
planeringen ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för
vatten ska uppnås. Översiktsplanen innehåller flera
förslag på hur dagvatten ska omhändertas, vilka krav som
ska ställas samt hur hållbar dagvattenhantering ska
uppnås men det saknas tydliga ställningstaganden
kopplat till grundvatten. En hållbar dagvattenhantering
kan bidra till grundvattenbildning och vattenhushållning.
Danderyd har ett registrerat grundvattenmagasin samt
angränsar till ett annat men det saknas grundvattentäkter
inom kommunen. Kommunen är likt Vaxholm beroende
av dricksvattenförsörjning från Norrvatten.
Översiktsplanen behöver tydligare beskriva hur den
planerade bebyggelseutvecklingen påverkar grundvattnet
och vilka konsekvenser som förväntas till följd av
klimatförändringarna. Det behöver framgå i riktlinjer eller
andra ställningstaganden hur kommunens fysiska
planering kan bidra till grundvattenbildning och
vattenhushållning samt hur identifierade risker ska
hanteras.

Övrigt
Generellt är utvecklingsinriktningens karta och kategorier tydliga och avsnittet om utredningsområden
för mark- och vattenanvändning upplevs som kärnfulla. Däremot skulle avgränsningen av vad som kallas
”E18-stråket” kunna framgå ännu något tydligare, och då särskilt i pdf-versionen som inte riktigt har
samma tydlighet som presentationen i storymap.
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§ 5 Yttrande samråd Vallentunas riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtandet godkänns som yttrande i samrådet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning som skickats på
samrådsremiss till bland andra Vaxholms stad. Förvaltningen har bett om och fått beviljat anstånd att
svara till den 3 februari 2022.
Bland förslagets planerade insatser för bostadsförsörjningen ligger fokus särskilt på att använda
planberedskap för att försäkra sig om ett årligt bostadstillskott om 400 bostäder per år, samt att
kommunen vid behov ska säkerställa ”rätten att erbjudas att få hyra eller att köpa bostäder för
kommunens behov av bostadsförsörjning för särskilda grupper” vid tecknande av markanvisnings/köpeavtal. I avsnittet om markanvisningar framkommer också kommunens princip ”att nya bostäder i
huvudsak ska tillkomma genom privata investeringar, detta gäller även tillkomsten av bostäder på
kommunalägda markområden”.
Överlag bedömer förvaltningen att förslaget är såväl tydligt som lättöverskådligt, och innehåller väl
avvägda mål och riktlinjer. Det saknas däremot tydliga prioriteringar vad gäller upplåtelseformer och
bostadsstorlekar, något som är av intresse både för att dokumentet ska kunna ge god vägledning för
efterföljande planering, liksom för att berörda kommuner ska få information om Vallentunas
prioriteringar.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-12-17
Vallentuna riktlinjer bostadsförsörjning 2022 remisshandling, 2021-11-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Matilda Karlström, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-12-17
Änr KS 2021/236.218
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande samråd Vallentunas riktlinjer för bostadsförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tjänsteutlåtandet godkänns som yttrande i samrådet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har tagit fram ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning som skickats på
samrådsremiss till bland andra Vaxholms stad. Förvaltningen har bett om och fått beviljat anstånd att
svara till den 3 februari 2022.
Bland förslagets planerade insatser för bostadsförsörjningen ligger fokus särskilt på att använda
planberedskap för att försäkra sig om ett årligt bostadstillskott om 400 bostäder per år, samt att
kommunen vid behov ska säkerställa ”rätten att erbjudas att få hyra eller att köpa bostäder för
kommunens behov av bostadsförsörjning för särskilda grupper” vid tecknande av markanvisnings/köpeavtal. I avsnittet om markanvisningar framkommer också kommunens princip ”att nya bostäder i
huvudsak ska tillkomma genom privata investeringar, detta gäller även tillkomsten av bostäder på
kommunalägda markområden”.
Överlag bedömer förvaltningen att förslaget är såväl tydligt som lättöverskådligt, och innehåller väl
avvägda mål och riktlinjer. Det saknas däremot tydliga prioriteringar vad gäller upplåtelseformer och
bostadsstorlekar, något som är av intresse både för att dokumentet ska kunna ge god vägledning för
efterföljande planering, liksom för att berörda kommuner ska få information om Vallentunas
prioriteringar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-12-17
Vallentuna riktlinjer bostadsförsörjning 2022 remisshandling, 2021-11-25

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Matilda Karlström, sbf

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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1.

Bakgrund

Vallentuna kommuns bostadsförsörjningsansvar omfattar alla invånare i kommunen.
Vallentuna ansvarar också för att det finns boende för de nyanlända med
uppehållstillstånd som anvisas till kommunen. Enligt lagen om
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för
bostadsförsörjningen under varje mandatperiod.
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas
och antas av kommunfullmäktige. Tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning i
Vallentuna antogs av kommunfullmäktige i juni från 2018.

2.

Om riktlinjerna

Syftet med riktlinjerna är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att
leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vallentuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen innehåller mål för
bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet och planerade
insatser för att nå uppsatta mål med beskrivningar av relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna innehåller även och grundas på analyser
av bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet för
särskilda grupper, efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar.

3.

Förutsättningar
3.1 Nationella mål

Det är framför allt på nationell nivå som spelreglerna för bostadsmarknaden
utformas. Nationella krav, intressen och mål sätter ramen för hur bostadsmarknaden
fungerar. Det är också staten som ger kommunen verktyg att agera utifrån de behov
som finns. Idag är bostadsmarknaden i obalans och kommunens uppfattning är att
staten behöver ta större ansvar generellt för en mer fungerande bostadsmarknad såväl
som att skapa fler verktyg för kommunen i arbetet med bostadsförsörjningsansvaret.
Vad gäller mål så är det nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad och
byggande att ”ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas
samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas”. Målet är också
”långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter
ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”, Regeringen (Mål för boende och
samhällsplaneringen).
3
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Därtill finns andra nationella mål som har relevans för bostadsförsörjningen t.ex.
miljömål och folkhälsomål samt perspektiv som t.ex. barn- och
jämställdhetsperspektiv.

3.2 Regionala mål
Utöver nationella mål finns regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun.
I Stockholmsregionen finns ca 1 miljon bostäder och ca 2,4 miljoner människor år
2020. Statistiska central byrån (SCB) beräknar i den nationella prognosen 2021-2040
att länet har en befolkning om ca 2,8 miljoner människor år 2040. Befolkningen
beräknas öka i alla åldrar, utom i åldrarna 6–14 år. Antalsmässigt beräknas
befolkningen öka mest i åldrarna kring 50 och strax under 70 år. Medelåldern
förväntas vara fortsatt låg jämfört mot andra län. De senaste tio åren har den utrikes
omflyttningen bidragit mest till folkökningen, men i framtiden beräknas den naturliga
folkökningen och den utrikes omflyttningen ha ungefär lika stor påverkan enligt SCB.
En central utmaning i den regionala utvecklingsplaneringen (Regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 – RUFS 2050) är att möjliggöra
fortsatt befolkningstillväxt i regionen. Ca 468 000–758 000 nya bostäder behövs
under åren 2015–2050 för att tillgodose det demografiska behovet av nya bostäder
utifrån den förväntade befolkningsutvecklingen. Basscenariot enligt RUFS 2050
innebär att det behövs cirka 600 000 nya bostäder i länet fram till år 2050.
Behovet av nya bostäder uppgår till minst 14 500 och upp till 22 600 nya bostäder per
år fram till 2030. Utifrån den regionala bedömningen av behovet fram till 2030
förutsätts 300-450 nya bostäder per år tillkomma i Vallentuna kommun. Basscenariot
enligt RUFS 2050 fram till 2030 är 400 nya bostäder per år i Vallentuna, därefter 150
nya bostäder per år mellan 2030-2050.
Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät till landets kommuner. Syftet
med enkäten är att få en överblick över den aktuella situationen på
bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för
bedömningar av kommande utveckling. I enkäten för år 2021 bedömde samtliga
kommuner i Stockholms län ett generellt bostadsunderskott.
För nordostsektorn (Vallentuna, Österåker, Norrtälje, Danderyd, Vaxholm och Täby)
finns ett samarbete utifrån en gemensam vision med tidsperspektivet år 2040.
Kommunerna är överens om 100 000 nya invånare i en god och varierad livsmiljö i
hela nordost och hur kommunerna gemensamt och var och en för sig - tar sitt ansvar
för tillväxten och vilka insatser detta kräver från andra ansvariga aktörer. Under år
2014 tecknade Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Swedavia och
Stockholm Arlanda Airport en gemensam avsiktsförklaring för att utveckla
Arlandaregionen. Kommunerna inom Arlandaregionen planerar för att tillsammans
ha 175 000 invånare år 2030. Det innebär att 22 000 nya bostäder behöver byggas.
Olika typer av bostäder – samt ännu tätare bostadsområden – blir viktigt. En central
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utgångspunkt för båda samarbetena är att tillsammans verka för att utbyggnad av
vägar och kollektivtrafik samordnas med bostadsbyggandet.
Ett exempel på ovan samordning är 2017 års Sverigeförhandling. Inom ramen för
Sverigeförhandlingen kom staten, Region Stockholm, Stockholms stad, Huddinge
kommun, Vallentuna kommun, Österåker kommun, Täby kommun samt Solna stad
överens om bostadsåtaganden och kostnadsfördelning av ett antal framtida
infrastruktursatsningar. En av dessa satsningar är en förlängning av Roslagsbanan
från universitetet till T-centralen via Odenplan. Som en del av överenskommelsen har
kommunen åtagit sig att det ska byggas 5650 nya stationsnära bostäder inom
kommunen fram till och med år 2035.

3.3 Nulägesbeskrivning och framtida behov
3.3.1 Demografi
Vallentuna kommun har sedan millenniumskiftet haft en genomsnittlig
befolkningsökning på 1,6 %. År 2020 uppgick befolkningen i Vallentuna kommun till
34 199 personer varav ca 85 % av bor i tätort och ca 15 % på landsbygden.
Vallentunas befolkning beräknas öka med ca 6 000 personer (knappt 20 %) till år
2031 enligt kommunens befolkningsprognos för åren 2021-2031. Generella
förändringar i befolkningsstrukturen på 10 års sikt är att:





Antalet barn (5-19 år) minskar
Antalet vuxna mellan (20-44 år) ökar
Antalet vuxna mellan 46-59 år minskar
Antalet äldre (60 år -) ökar

Befolkningstillväxtens takt beräknas i huvudsak efter det prognostiserade
bostadsbyggandet i kommunen.
Kommunen har en ung befolkning trots att många unga vuxna flyttar från Vallentuna
då många av de som flyttar till kommunen är par i familjebildande ålder. Vallentuna
har som kommun en av Sveriges lägsta medelålder på 39,3 år 2020 (SCB).
I Vallentuna fanns år 2020 drygt 13 500 hushåll. Flest personer bor i ett hushåll med
barn, ca 70 % av befolkningen.
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Antal personer i olika hushållstyper år 2020
övriga hushåll med barn 25+ år
övriga hushåll med barn 0-24 år
övriga hushåll utan barn
sammanboende med barn 25+ år
sammanboende med barn 0-24 år
sammanboende utan barn
ensamstående med barn 25+ år
ensamstående med barn 0-24 år
ensamstående utan barn
0

5000

10000

15000

20000

3.3.2 Bostadsbestånd
Enligt SCB fanns det år 2020 totalt ca 13 800 bostäder i kommunen varav ca 65 %
utgjordes av småhus och ca 35 % av lägenheter i flerbostadshus.
Ålder i bostadsbeståndet i Vallentuna:
5%

1921

4%

1921-1940

9%

1941-1960

35 %

1961-1980

26 %

1981-2000

21 %

2001-

(Källa: bostadsbeståndsanalys gjord av Region Stockholm under år 2020)

Den vanligast förekommande bostadsarean för lägenheter i flerbostadshus är mellan
71-80 kvm. Knappt 70 % av lägenhetsbeståndet har en bostadsarea större än 60 kvm.
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Lägenheters bostadsarea i flerbostadshus år
2020
1200
1000
800
600
400
200
0

Drygt 80 % av småhusbeståndet har en bostadsarea större än 90 kvm. Omkring 120
kvm är den vanligaste förekommande bostadsarean för småhus i kommunen.
Ca 85 % av det totala bostadsbeståndet i Vallentuna har en bostadsarea större än 60
kvm.

Bostadsarea år 2020
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Den vanligaste upplåtelseformen i kommunen är äganderätt som år 2020 endast
förekommer i småhus. Av det totala bostadsbeståndet år 2020 utgjorde ca 58 % av
äganderätt, ca 33 % av bostadsrätter medan ca 9 % utgjordes av hyresrätter inklusive
bostäder som är definierade som specialbostäder (varaktigt förbehållna för vissa
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avgränsade grupper) enligt SCB. Andelen hyresrätter var totalt ca 5,5 % exklusive
ovan nämnda specialbostäder.

Upplåtelseform år 2020

hyresrätt

bostadsrätt

äganderätt

AB Össebyhus är ett av Vallentuna kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag med
ett fastighetsbestånd om fem flerbostadshus med totalt ca 100 hyreslägenheter vilket
motsvarar ett utbud om ca 15 % av alla hyreslägenheter i Vallentuna exklusive
specialbostäder. Ändamålet med bolagets verksamhet är ”att med iakttagande av
kommunal likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen”. Lediga
lägenheter förmedlas via Stockholms bostadsförmedling. År 2020 hade förmedlade
lägenheter i Vallentuna via Stockholms bostadsförmedling ett kötidsintervall mellan
4-16 år.
Vallentuna kommun äger också bostäder utöver bostäder inom AB Össebyhus för att
tillgodose behov av kommunal bostadsförsörjning för särskilda grupper.

3.3.3 Efterfrågan och behov av bostäder
En övervägande del av det befintliga bostadsbeståndet i Vallentuna utgörs av småhus
och sett till det totala bostadsbeståndet så är nästan alla bostadsfastigheter
privatägda. Förutom insatser som att t.ex. tillhandahålla bostadsanpassningsbidrag,
så att bostaden fungerar bättre för den enskilde, och eftersträva bra relationer med de
privata fastighetsägarna så är kommunens möjligheter att direkt främja en utveckling
av det befintliga bostadsbeståndet begränsat.
Vallentuna har ett bostadsunderskott för alla bostadstyper- och storlekar. För att
kunna tillgodose hushållens olika bostadsbehov såväl som efterfrågan krävs fler
bostäder i olika utföranden och storlekar. Den regionala bedömningen av det
8
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demografiskt drivna behovet av nya bostäder i Vallentuna fram till år 2030 är ca 300450 nya bostäder per år.
Bostadsbyggandet i Vallentuna har under de senaste 20 åren inte nått nivåer mer än
något enskilt år som motsvarar det framtida behovet. Det årliga bostadstillskottet
sedan år 2000 har i genomsnitt varit ca 200 bostäder per år. Trenden de senaste åren
är dock både ökad bostadsproduktion ökad variation i utbudet. Mellan 2018-2020 har
ca 700 bostäder, varav ca 400 lägenheter i flerbostadshus och ca 300 småhus,
tillkommit vilket ger ett snitt om ca 230 per år. Andelen lägenheter i flerbostadshus av
det totala bostadsbeståndet har ökat med ca 1 % i förhållande till småhus. Lägenheter
i flerbostadshus har i huvudsak tillkommit i Vallentuna centrum, och framför allt med
mindre lägenhetsstorlekar, men sammantaget har bostadsutvecklingen skett i flera av
kommunens tätorter och på landsbygden. Andelen hyresrätter i kommunen har ökat
med 1 % medan äganderätter har minskat med motsvarande under perioden.
Planmässiga förutsättningarna har samtidigt inte funnits för ett påtagligt högre årligt
bostadstillskott än utfallet. Kommunen har därför de senaste åren arbetat aktivt med
att både öka planeringsbufferten såväl som att åstadkomma ökad variation i den. År
2021 uppskattas antagna detaljplaner innehålla ca 2300 ännu inte nyttjade byggrätter
i olika lägen, utföranden och storlekar vilket sammantaget ger ökade förutsättningar
att tillgodose behovet av nya bostäder de närmaste åren.
Möjligheten att få avkastning på en investering i bostadsbyggande i Vallentuna
bedöms som goda och intresset från exploatörer och fastighetsägare att utveckla mark
i kommunen för bostadsändamål är stort. Den marknadsmässiga efterfrågan, dvs.
hushållens möjligheter och vilja att efterfråga nyproducerade bostäder påverkas av
många faktorer. Hushållens ekonomiska styrka och preferenser samt pris- och
hyresnivå är de mest centrala. Dessa faktorer, och andra faktorer som också påverkar,
förändras ständigt vilket gör att skillnaden mellan behov och efterfrågan av
nyproducerade bostäder också ständigt förändras.
I Vallentuna, likt hela regionen, finns en obalans mellan behov och efterfrågan.
Förutsättningarna för vad hushåll kan och vill efterfråga har bl.a. påverkats av att
prisutvecklingen på bostäder har vuxit snabbare än hushållens inkomster de senaste
20 åren. I Vallentuna har t.ex. villapriserna ökat med 386 % de senaste 20 åren (i
riket 249 %) enligt Svensk mäklarstatistik.
Även Täby, som Vallentuna delar en lokal bostadsmarknad med har haft en liknande
prisutveckling. Region Stockholm har studerat flyttmönster för perioden 2014-2016
för den lokala bostadsmarknaden Täby-Vallentuna. Studien påvisade en relativt låg
rörlighet jämfört mot andra lokala bostadsmarknader i regionen. Under perioden
bodde ca 80 % bodde kvar inom samma fastighet, ca 10% flyttade inom marknaden
och 10 % flyttade ut/in från marknaden under perioden. Positiva flyttflöden skedde
framför allt från centrala delar av Stockholm, västerort och utlandet medan negativa
flyttflöden framför allt skedde till grannkommuner som Norrtälje och Österåker samt
till kommuner utanför Stockholmsregionen (Rapport Lokala bostadsmarknader i
Stockholms län, 2018).
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Rörligheten i bostadsbeståndet genom flyttkedjor är viktigt för att bostäder ska kunna
nyttjas på bästa sätt. Rörlighet ger vakanser och möjligheter för fler att få den bostad
de behöver skapas. Nyproduktionen i Vallentuna har i detta sammanhang en positiv
verkan på flyttkedjor i det befintliga bostadsbeståndet påvisar en senare studie från
Region Stockholm. Per upplåtelseform:
Inflyttare till bostadsrätter = 65 % från Vallentuna
Inflyttare till hyresrätter = 50 % från Vallentuna
Inflyttare till äganderätter = 45 % från Vallentuna
(Rapport Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen, 2020)
Dvs. i nyproduktionen i Vallentuna sker ca hälften av inflyttningen från den egna
kommunen. Samma studie påvisar även att byggandet av stora bostäder generellt ger
längre flyttkedjor än små.
Fler större bostäder i nyproduktionen ökar även förutsättningarna att minska
trångboddheten. Uppskattningsvis är ca 4 % av hushållen i Vallentuna trångbodda
varav hälften av dessa uppskattas ha en tillräckligt god inkomst för att kunna
tillgodogöra sig en större bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. I ett regionalt
sammanhang är trångboddheten i Vallentuna relativt låg, 13 % av alla hushåll i
regionen anses vara trångbodda. För att ett hushåll inte ska vara trångbott ska barn
över 12 år ha ett eget sovrum. Två vuxna som är sammanboende ska ha minst ett rum
och kök utöver gemensamt sovrum (Hushållens tillgång till godtagbara bostäder i
Stockholmsregionen, 2021).
Sammantaget är det i Vallentuna utifrån demografi och attraktionskraften att bo och
leva i Vallentuna till antal störst efterfrågan av just större bostäder varav efterfrågan
på småhus är särskilt stor. Men behov och efterfrågan av bostäder ser generellt olika
ut för olika grupper både vad gäller utförande och storlek. Till exempel deltar sällan
svaga grupper på bostadsmarknaden i flyttkedjor vid nyproduktion.
Unga vuxna och studerande
Att många unga vuxna flyttar från kommunen antas till delar bero på att det befintliga
bostadsbeståndet har ett relativt litet utbud av mindre lägenheter. Efterfrågan finns
från unga vuxna på centralt belägna lägenheter i mindre storlekar, både hyres- och
bostadsrätter, påvisar ett antal nybyggnadsprojekt på senare år. Därtill finns få
särskilda studentbostäder i kommunen med hänsyn till den goda tillgängligheten till
flera större utbildningscentra så som Kungliga tekniska högskolan, Stockholms
universitet och Karolinska institutet. Under 2022-2023 uppförs ca 35 särskilda
studentlägenheter i ett projekt i centrala Vallentuna. Projektet kommer att ge vidare
underlag om behov och efterfrågan av särskilda studentlägenheter i Vallentuna.
Särskilda studentbostäder - studentlägenheter, korridorsrum och liknande
bostäder med begränsad besittningsrätt som är avsedda för studerande vid
universitet och högskolor.
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Äldre
En generell trend är att personer över 65 år har en allt bättre hälsa och bor kvar allt
längre i sin ordinarie bostad. I Vallentuna ökar antalet äldre. Sammantaget medför
detta att det finns behov av både ombyggnad och nybyggnation av bostäder. Framför
allt nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus, främst med närhet till service
och kommunikationer, efterfrågas. En del av denna efterfrågan gäller specifika
boendeformer för äldre så som t.ex. trygghetsboende och seniorbostäder. Utanför den
ordinarie bostadsmarknaden behövs fler särskilda boenden för äldre i takt med
befolkningsutvecklingen. Det finns ett stort intresse bland privata aktörer att etablera
sig i kommunen och upprätta särskilda boenden för äldre och behovet beräknas
tillgodoses genom de senare.
Seniorbostäder - är vanliga bostäder inom den ordinarie bostadsmarknaden
som är avsedda för personer över en viss ålder. Bostäderna är utformade efter
äldres behov av tillgänglighet och trygghet. För att flytta in i en seniorbostad
behövs inget biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Trygghetsboende - är en boendeform för att ge äldre som önskar det tillgång
till större gemenskap och trygghet genom t.ex. gemensamhetsutrymmen och
särskild personal. För att flytta in i en trygghetsbostad behövs inget
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen förutsatt att det inte är
biståndsbedömt trygghetsboende.
Särskilda boenden för äldre - är ett boende med lägenheter för äldre som
behöver särskilt stöd i form av service och omvårdnad. De boende ska få ett
individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att kunna leva så
självständigt och värdigt som möjligt. För att kunna bo i ett särskilt boende
för äldre behövs biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
Personer med funktionsnedsättning
Behovet av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning förväntas öka i
takt med befolkningsutvecklingen. Det finns ett stort intresse bland privata aktörer att
etablera sig i kommunen och upprätta gruppbostäder enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), därigenom bedöms behovet av gruppbostäder
kunna tillgodoses. Beträffande de två andra särskilda boendeformerna enligt lagen
om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS); servicebostad och annan
särskilt anpassad bostad, finns det ett behov av fler nya bostäder i form av lägenheter
i flerbostadshus.
Gruppbostäder - består av ett mindre antal lägenheter (vanligtvis 6 st) som är
samlade kring gemensamma utrymmen och där personal finns till hands hela
tiden.
Servicebostäder - består av ett antal lägenheter (vanligtvis 12 st) som har
tillgång till gemensam service och en fast personalgrupp. Lägenheterna är i
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regel anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i samma eller
kringliggande flerbostadshus.
Annan särskilt anpassad bostad – den här typen av bostad har en viss
grundanpassning till personer med funktionsnedsättningar och de
anpassningar som har gjorts rör framförallt den fysiska miljön i bostaden.
Bostaden har ingen fast bemanning och är vanligtvis en lägenhet i ett
flerbostadshus.
Nyanlända, kvotfamiljer och ensamkommande barn
Många nyanlända saknar ekonomiska möjligheter att köpa lägenhet, år i bostadskö
eller kontakter som kan leda till ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden och
behöver därför tillgång till genomgångsbostad. Kommunen ansvarar för att ta emot
nyanlända som Migrationsverket har anvisat till kommunen för bosättning enligt lag
(2016:38) och kommer fortsatt att bli anvisad nyanlända under överskådlig tid.
Förutom de nyanlända som ingår i kommunens mottagningsåtagande finns ett fåtal
nyanlända som på egen hand skaffat boende av tillfällig karaktär i kommunen. För att
Vallentuna ska kunna fullfölja sina mottagningsåtaganden av nyanlända och
samtidigt öka förutsättningarna för de nyanlända att ordna med boende på den
ordinarie bostadsmarknaden behövs upprätthållas ett bestånd av bostäder i olika
storlekar. Detta möjliggörs genom bland annat återsökning av tomhyra från
Migrationsverket under perioder där bostäderna ej är belagda men där kommunen
har kostnad för dem.
Vallentuna tar också emot ensamkommande barn. Bosättning sker genom HVB hem,
familjehem och integrationsboende. Vallentuna har även avtal med boenden utanför
kommunen eftersom det inte finns tillräckligt med boenden i Vallentuna för att
tillgodose behovet.
Genomgångsbostad - tillfällig bostadslösning att bo i medan personen söker
och hittar en permanent bostad.
HVB hem - hem för vård eller boende - är uppbyggt som ett gruppboende.
Familjehem - är i normalfallet ett helt vanligt hem som är berett att ta emot
ett barn eller en ungdom.
Integrationsboende - är en stödboendeform som verkställs i ett enskilt hem,
motsvarande inackordering.
Hemlösa
Socialstyrelsen definierar hemlöshet i fyra situationer;
1.

Akut hemlöshet – personer som är hänvisade till akut- och/eller jourboende,
härbärge, skyddade boenden eller liknande. I denna ingår också personer
som sover utomhus, tält, trapphusgångar etc.
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2. Institutionsvistelse eller stödboende – personer som är intagna eller
inskrivna på en kriminalvårdsanstalt eller annan institution och som ska
flytta därifrån inom tre månader men därefter inte har någon bostad.
3. Långsiktiga boendelösningar – personer boende i någon av socialtjänstens
lösningar som är förknippad med tillsyn och regler.
Rätten till bistånd enligt SoL omfattar inte att bostad tillhandahålls åt bostadslösa i
allmänhet, utan bostadsförsörjningen regleras i lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar. Det är i första hand den enskildes eget ansvar att ordna en
bostad. Enbart den omständigheten att den enskilde saknar bostad eller har
svårigheter att skaffa ett eget boende medför inte att socialnämnden har en skyldighet
att tillhandahålla en bostad eller på något annat sätt ombesörja tillgång till en bostad.
I rättspraxis har dock rätt till bistånd genom tillhandahållande eller ombesörjande av
bostad ansetts finnas när den enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter
att på egen hand skaffa bostad (RÅ 1990 ref. 119 och RÅ 2004 ref. 130). Således
ansvarar socialnämnden genom förvaltningen för de två första kategorierna inom
Socialstyrelsens definition av hemlösa.
Personer i behov av skyddat boende
Personer som utsätts för våld i en nära relation kan vara i behov av skyddat boende av
sig själv och eventuella barn. Behovet av skyddat boende har ökat.
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4.

Mål och insatser
4.1 Mål

Målbild - den boendemiljö som eftersträvas
Här bor människor i ett centralt läge, i en av världens mest innovativa
tillväxtregioner – mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda, som värderar
natur, hälsa och den trygghet som småstaden och landsbygden ger.
Vallentuna är en plats där det finns utrymme att växa och leva utifrån
allas unika förutsättningar.
Mål – nybyggnation och utveckling av bostadsbeståndet
Bostadsutvecklingen ska vara hållbar med en inriktning att det tillkommer
9000 nya bostäder inom perioden 2018-2040. Alla kommundelar ska
finnas med, utifrån de lokala styrkorna och utvecklingspotentialen.
Utvecklingen ska utgå från att bevara styrkorna och addera nya värden –
att skapa livskvalitet.

4.2 Insatser
I huvudsak används nedanstående verktyg med förhållningssätt utifrån mål och
behov.
Förhållningssätt – Vallentuna kommun ska
- verka för hållbara byggprocesser och materialval vid nyproduktion av
bostäder och att det i samband med nyproduktion av bostäder finns
hållbara system för kommunikation, energi, vatten, avlopp och
avfallshantering
- verka för att huvuddelen av nybyggnationen sker i kollektivtrafiknära
lägen
- verka för att det byggs minst 400 bostäder per år
- verka för en årlig nyproduktion av bostäder med variation av såväl
bostadstyper- och storlekar samt upplåtelseformer i kommunen i stort
- möta behov av särskilda bostäder för äldre och för personer med
funktionsnedsättning
- möta behov av bostäder för ensamkommande barn och nyanlända
- motverka hemlöshet
- möta behovet av skyddat boende.
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4.2.1 Översiktsplanering
Var bostadsutvecklingen lämpligen ska ske tar kommunen ställning till i den
kommunomfattande översiktsplanen med fördjupningar. Med platsspecifika
inriktningar avseende läge, utförande och storlek så vägleder översiktsplanen
kommunens vardagsbeslut när det gäller detaljplanering, planbesked och bygglov
som innefattar bostadsutveckling. Översiktsplanen förbereder och samordnar
samtidigt bostadsutveckling och utveckling av hållbara system för kommunikation,
energi, vatten, avlopp och avfallshantering.

4.2.2 Detaljplanering och planberedskap
När bostadsutvecklingen ska tillkomma tar kommunen ställning till årligen i en
bostadsbyggnadsprognos som omfattar utbyggnads- och planeringsprojekt för
bostäder som omfattas av en ny eller ändrad detaljplan. Bostadsbyggnadsprognosen
är kommunens plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för
bostadsbyggnation. Detaljplaner är till skillnad från översiktsplanen juridiskt
bindande och reglerar bland annat bebyggelsens volym, struktur och byggrätter.
Prioritering och turordning mellan olika bostadsprojekt omprövas varje år i samband
med ställningstagande av en ny bostadsbyggnadsprognos. Prioriteringen sker med
utgångspunkt från efterfrågan och behov och eftersträvar att det inom kommunen
ständigt finns en planberedskap om minst 480 byggrätter möjliga att nyttja i antagna
detaljplaner. Det omfattar förutsättningar för en genomsnittlig
bostadsutbyggnadstakt om 400 bostäder per år i enlighet med mål inklusive åtagande
inom Sverigeförhandlingen om 300 bostäder i genomsnitt per år samt en buffert om
20 % mot bakgrund av risker med påverkan på tidplaner.
I Vallentuna gäller principen att detaljplaneprojekt ska finansiera sig själva. I
samband med detaljplanering och när marken som ska exploateras ägs av annan än
Vallentuna kommun tecknas i de flesta fall ett exploateringsavtal om genomförande
av en detaljplan, ett civilrättsligt avtal. Kommunen har riktlinjer för
exploateringsavtal som beskriver villkoren för tecknande av exploateringsavtal i
Vallentuna. I samband med upprättande av exploateringsavtal, och som avtalspunkt,
förs vid behov dialog om kommunens möjlighet att erbjudas att få hyra eller att köpa
bostäder för kommunens behov av bostadsförsörjning för särskilda grupper.

4.2.3 Markanvisningar
I Vallentuna gäller principen att nya bostäder i huvudsak ska tillkomma genom
privata investeringar, detta gäller även tillkomsten av bostäder på kommunalägda
markområden. När nya bostäder ska tillkomma på kommunalägd mark sluter
kommunen avtal med byggherrar om att överlåta aktuell mark genom så kallad
markanvisning. Markanvisningar främjar en god konkurrens mellan olika aktörer på
marknaden och medverkar till att skapa en balanserad sammansättning av hustyper,
upplåtelseformer och storlekar i tid och rum. Kommunen har riktlinjer för
markanvisningar som innehåller utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handlingsrutiner och grundläggande
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villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. De
markanvisningsavtal/köpeavtal som kommunen ingår innehåller krav på byggstart
inom viss tid. I samband med upprättande av markanvisningsavtal/köpeavtal, och
som avtalspunkt, säkerställer kommunen vid behov rätten att erbjudas att få hyra
eller att köpa bostäder för kommunens behov av bostadsförsörjning för särskilda
grupper.

4.2.4 Särskild verksamhetsplanering och samverkan
Lokalresursplanering
Behov av planering för, eller kommunens behov av att medverka till, nya bostäder
inom äldreomsorg, bostäder och lokaler för personer som omfattas av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL) tar
kommunen ställning till årligen i en lokalresursplan. I planen belyses även andra
boendeformer på den ordinarie bostadsmarknaden som kan ha påverkan på
socialförvaltningens förutsättningar att utföra sitt arbete.
Lokalresursplanen är central i kommunens kontinuerliga strategiska
lokalresursplanering och bygger på etablerad samverkan mellan kommunens
förvaltningar såväl som initiativ till, och engagemang i planprocesser.
Planering av boenden för nyanlända, kvotfamiljer och ensamkommande
barn
För att fullfölja sina mottagningsåtaganden av nyanlända arbetar kommunen aktivt
med att ordna genomgångsbostäder under etableringstiden. Genomgångsbostäder
har t.ex. inhyrts från privata fastighetsägare, genom blockhyresavtal, uthyrning från
kommunens befintliga bostadsbestånd och genom uppförande av temporära
modulhus.
Behov av och förutsättningar för fortsatt bostadsförsörjning för nyanlända och
ensamkommande barn utgår från kommunens handlingsprogram för integration,
som beslutas årligen och följs upp halvårsvis, där ett av flera fokusområden är
bosättning. Handlingsprogrammet säkerställer att integrationsarbetet i kommunen är
aktivt och att samverkan sker och utvecklas mellan kommunens förvaltningar samt
civilsamhället. Exempel på aktiviteter som direkt är inriktat på bosättning vid
tidpunkt för framtagande av riktlinjerna är:




utredning om behov och förutsättningar för fortsatt bostadsförsörjning för
nyanlända
stöd till eget aktivt bostadsökande
”Koordination Norrort” - ett gemensamt samarbetsforum med bl a Täby,
Norrtälje, Vaxholm och Danderyd samt andra norrortskommuner (och även
Etablering Södertörn för gemensamma träffar). Samarbetet syftar till att bl.a.
bättre tillvarata privatpersoners intresse att bidra till integration och
underlätta bostadssituationen för nyanlända genom att hyra ut sin bostad
eller del av sin bostad.
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För att kunna möta behovet av boenden för ensamkommande barn har kommunen
ständigt pågående rekryteringskampanjer. De boendeformer kommunen aktivt söker
är familjehem samt integrationsboenden.
Planering mot hemlöshet
Kommunen erbjuder budget- och skuldrådgivning och har ett uppsökande arbete med
fokus på det vräkningsförebyggande arbetet. När kommunen får kännedom om att en
vräkning är föreliggande eller att ett hushåll får elen avstängd så kontaktas den
berörda personen/familjen via brev och erbjuds en tid med handläggare på
socialtjänsten för att utreda personen/familjen i frågas boendesituation. I vissa fall
kan en biståndsbedömd insats bli aktuell och hushållet beviljas en boendestödjare
som kan vara personen/familjen behjälplig i att stötta de senare i att hitta en
alternativ boendelösning.
Beredskapsplanering för skyddat boende
Kommunen har en planering för att säkerställa att det finns tillgång till skyddade
boenden anpassade efter de behov som uppstår. Kommunen utreder vilken typ av
boende som är aktuellt för den enskilde och kan tillhandhålla skyddat boende internt i
kommunen samt köpa platser externt. Kommunen har även ett nära samarbete med
närliggande kommuner i denna fråga.

4.2.5 Uppföljning
Uppföljning av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning görs årligen i samband
med att kommunen svarar på Boverkets bostadsmarknadsenkät och framtagande av
ny bostadsbyggnadsprognos. Bostadsbyggnadsprognosen redovisar:





uppföljning av bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet
uppföljning av insatser för att nå uppsatta mål
eventuella förändringar av relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
eventuella större förändringar i marknadsförutsättningarna, efterfrågan på
bostäder och den demografiska utvecklingen.

Om uppföljningen leder till att riktlinjerna bedöms inaktuella upprättas för beslut.
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/27.510
1 av 1

§ 6 Remissyttrande, förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 godkänns.

Ärendebeskrivning
Region Stockholms länsplane- och samhällsplaneringsutskott har remitterat rubricerat ärende med
förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Tidigare under våren 2021 översände
Vaxholm kända brister i kommunen, samtliga är dokumenterade i ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som
genomfördes 2013.
Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen.
Länsplanen omfattar tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år. Planen ska innehålla beskrivningar för
nyinvesteringar i den regionala transportinfrastrukturen – väg, cykelväg, spårväg, tunnelbana och
pendeltåg. För Stockholms län ansvarar Region Stockholm för att upprätta och fastställa länsplan, efter
direktiv av regeringen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Förslag till Länsplan 2022-2033
Missiv länsplan 2022-2033

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Adam Hjort, sbf

……………………….
Ordförande
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Remissyttrande, förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsens besluta;
Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 godkänns.

Ärendebeskrivning
Region Stockholms länsplane- och samhällsplaneringsutskott har remitterat rubricerat ärende med
förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033. Tidigare under våren 2021 översände
Vaxholm kända brister i kommunen, samtliga är dokumenterade i ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som
genomfördes 2013.
Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen.
Länsplanen omfattar tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år. Planen ska innehålla beskrivningar för
nyinvesteringar i den regionala transportinfrastrukturen – väg, cykelväg, spårväg, tunnelbana och
pendeltåg. För Stockholms län ansvarar Region Stockholm för att upprätta och fastställa länsplan, efter
direktiv av regeringen.

Bedömning
I yttrandet över förslag till Länsplan 2022-2033 lyfter Vaxholm att man är positiva till att Engarns vägskäl
föreslås blir ett namngivet objekt. Därtill framför kommunen sina synpunkter om planens ekonomiska
ramar, kollektivtrafik, cykel, trängselskatt, principer, mål, färjetrafik, länsplaneprocessen samt
förutsägbarhet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-12-14
Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Förslag till Länsplan 2022-2033
Missiv länsplan 2022-2033

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Adam Hjort, sbf

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Stockholms län 2022-2033
Sammanfattning
Region Stockholms länsplane- och samhällsplaneringsutskottet tog beslut den 28 oktober om att
remittera förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033. Region
Stockholm efterfrågar länets kommuner, berörda myndigheter och organisationer om att inkomma med
synpunkter. Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen den 30 april 2022.
Definitiva ekonomiska ramar för länsplanen beslutas sedan av regeringen. Fastställande av länsplan för
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033 kan därefter ske av Region Stockholm.
Vaxholm är positiva till att Engarns vägskäl föreslås bli ett namngivet objekt i förslag till Länsplan 20222033. Därtill lyfter kommunen i sitt yttrande synpunkter om de ekonomiska ramarna, kollektivtrafik,
cykel, trängselskatt, principer, mål, färjetrafik, länsplaneprocessen samt förutsägbarhet.

Bakgrund
Region Stockholm har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till Länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län för perioden 2022–2033.
Länsplan för regional transportinfrastruktur är en del av den statliga transportinfrastrukturplaneringen.
Länsplanen omfattar tolv år och revideras vanligtvis vart fjärde år. Planen ska innehålla beskrivningar för
nyinvesteringar i den regionala transportinfrastrukturen – väg, cykelväg, spårväg, tunnelbana och
pendeltåg. För Stockholms län ansvarar Region Stockholm för att upprätta och fastställa länsplan, efter
direktiv av regeringen. Detta regleras genom Förordning om länsplaner för regional
transportinfrastruktur (1997:263). Förordningen tydliggör hur länsplaner ska bidra till att uppnå de
transportpolitiska målen – säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (övergripande mål), samt funktionsoch hänsynsmålet. Tillhörande hänsynsmålet finns två etappmål till år 2030.
Länsplanen ska bidra till att nå regionala målsättningar, vilket framgår i den regionala utvecklingsplanen,
RUFS 2050 (samt andra regionala strategier). RUFS 2050 innehåller fyra regionala mål med tillhörande
delmål och prioriteringar, en fysisk plan för framtida exploatering samt hur länet ska utvecklas. Därtill
finns det antagna delmål till år 2030 gällande fördelning av vilka färdmedel som används vid resor inom
länet: Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med
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5 procentenheter till år 2030 i jämförelse med år 2015 (från 32 till 37 procent), minst 70 procent av alla
resor inom länet ska år 2030 ske med gång, cykel och kollektivtrafik, samt cykelandelen av resandet i
länet ska vara 20 procent år 2030 (enligt regionala cykelplanen).
Trafikverket hjälper regionen i arbetet med att revidera länsplanen genom att bidra med underlag och
ge förslag till vilka regionala infrastrukturobjekt som bör genomföras samt redovisningar av objektens
bedömda kostnader.

Bedömning
I denna del presenteras Vaxholms stad synpunkter över remitterat ärende – förslag till Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Stockholms läns 2022–2033.
Namngivna objekt
Vaxholm är positiva till att Engarns vägskäl förslås bli ett namngivet objekt så att genomförandet av
ombyggnationen blir möjlig. Ombyggnationen av korsningen och intilliggande bussvändslinga innebär
förbättringar för kollektivtrafiken, framkomligheten för motortrafik (bil, buss och gods) samt höjd
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Principer
Vaxholm är positiva till de flesta huvudprinciperna som utgår från RUFS 2050 (och dess tillhörande
strategiska dokument). En del funderingar uppkommer dock gällande den sistnämnda principen i
remissförslaget – öka samverkan och samfinansiering – och vad det betyder för kommunerna. Framför
allt undrar Vaxholm om man ska tolka detta som att kommunerna förväntas alltmera medfinansiera den
statlig transportinfrastrukturen. Vaxholm anser att det finansieringsansvar för investeringar i
infrastrukturen som staten har ska fortsatt gälla.
Vaxholm är en av länets minsta kommuner och har inte samma ekonomiska förutsättningar som de
större kommunerna. Vaxholm har likväl medfinansierat Trafikverkets projekt på allmän statlig väg. Det
är dock en möjlighet som kommunen egentligen inte har råd med då det finns brister i den kommunala
infrastrukturen som måste hanteras, vilka blir negativt påverkade om mer medel ska medfinansiera
statlig infrastruktur.
Det beskrivs även i remissförslaget att nationell och regional trafik i en större utsträckning utnyttjar det
statliga vägnätet i Stockholm, jämfört med övriga regioner i Sverige. Det är samtidigt viktigt att belysa
tillväxten och utveckling som sker i Stockholmsregionen samt de inkomster som generas till staten. Det
går därför argumentera för att regeringen bör fokusera på att utöka regionens ekonomiska ram för att
möjliggöra denna utveckling som kommer gynna staten. Objekt i Nationell plan som medfinansieras av
Länsplanen bör kanske också helt finansieras av Nationell plan.
Ekonomiska ramar
Vaxholm anser att det är positivt att Stockholms ekonomiska ram ökar, samtidigt skulle ramen behöva
vara ännu större sett till de brister som finns i regionen. I förslaget föreslås att den totala ekonomiska
ramen ska öka från 8,49 miljarder till 10,088 miljarder (fastställs genom regeringsbeslut 2022), gränsen
för mindre åtgärder höjas från 25 till 50 mnkr och anslagen till åtgärdsområden höjas från 2,3 miljarder
till 3,5 miljarder kronor. Fördelningen inom åtgärdsområden är inte optimal anser Vaxholm. I tabellen
över Länsplanens ekonomiska ramar (s. 19) framgår det hur en väldigt begränsad summa inom
åtgärdsområdena avsätts för statliga åtgärder (mindre åtgärder på allmän statlig väg).
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Medel avsatta för statliga åtgärder inom åtgärdsområdena åren 2022–2025, samt de följande fyra åren
efteråt 2026–2029, är knappa. År 2022–2024 finns det inga medel avsatta för åtgärdsområdena cykel
eller trafiksäkerhet, cirka 10 miljoner per år mellan 2022–2025 för kollektivtrafik och cirka 25 miljoner
per år för kapacitet och tillförlighet mellan år 2023–2028.
I Vaxholm är Trafikverket huvudman för länsväg 274 som utgör huvudstråket i kommunen, den viktigast
vägen för arbetspendling och nyttotrafik. Den sammankopplar kommunen med väg 222 i Värmdö och
E18 i Täby. De brister och behov som har uppmärksammat för länsväg 274 (bl.a. i behovsremissen och
ÅVS 2013) kräver bland annat att det finns medel till statliga åtgärder. I förslaget är det mer medel
avsatt för statlig medfinansiering, vilket Vaxholm är positiv till men det måste också finnas medel för att
kunna genomföra mindre åtgärder på viktiga statliga vägar. Med de medel som avsätts för statliga
åtgärder bedöms möjligheten till att förbättra exempelvis trafiksäkerheten vara mycket begränsade de
kommande 5–8 åren.
Det är väsentligt att den flexibilitet som lyfts fram i remissen finns över hela planperioden, dvs. att både
mindre statliga åtgärder och statlig medfinansiering är möjliga. Utifrån fördelningen i remitterat förslag
finns den flexibiliteten endast sent i planperioden.
Förutsägbarhet
Det framgår i remissen att cirka 60 % av Länsplanens totala ram är namngivna objekt, vilket inkluderar
de kostnadsökningar som uppstått. Vaxholm delar uppfattningen att det är viktigt att skapa goda
planeringsförutsättningar i regionen genom förutsägbarhet i Länsplanen, och därmed bör namngivna
objekt sedan tidigare genomföras (lagt kort ligger).
Trängselskatt
Trängselskatterna i regionen generar stora intäkter och bör anses vara en regional gemensam
finansiering som också ska tillskrivas regionen och inte staten. Det finns betydande brister som behöver
hanteras i regionen som inte ingår i remitterat förslag – väg-, kollektivtrafik- och cykelåtgärder – vilka är
viktiga att även nå både nationella som regionala mål.
Färjetrafik
Vaxholmsleden som trafikerar fjärden mellan Rindö och Vaxön är en av de mest trafikerade färjelederna
i Sverige. Leden ingick i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 2013 och ska vidare utredas i ny påbörjad ÅVS.
Vaxholm anser att behovet av åtgärder vid färjeläget på västra Rindö är stora inom föreslagen
planperiod för att hantera kapacitetsbrist, trafiksäkerheten, framkomlighet för oskyddade trafikanter
samt blåljusfordons framkomlighet om en olycka skulle ske på en angöringsplats vid färjeläget.
Cykelåtgärder
Det framgår i remissen att Trafikverket fick i uppgift att se över möjligheten inom ramen för Nationell
plan att medfinansiera länsplanernas cykelåtgärder på det statliga vägnätet. Vid tillfället när länsplanen
remitterades hade inte Trafikverket klargjort vilka åtgärder som kan tänkas samfinansieras. Därav har
inte cykelåtgärder som kan få samfinansiering genom Nationell plan redovisats. Nationell plan har nu
remitterats och i förslaget framgår det att under perioden 2022-2027 avsätts 600 miljoner kronor till
samfinansiering av renodlade cykelåtgärder, namngivna eller trimningsåtgärder, längs statliga allmänna
vägar. Det föreslås att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till de regionala planerna. Det
betyder att om pengarna fördelas lika mellan alla 21 regioner får var region drygt 28,5 mnkr, vilket är en
väldigt liten summa.
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I hållbarhetsbedömningen, som tagits fram till Länsplaneförslaget, framgår det att en SEB (samlad
effektbedömning – vilka effekter och kostnader en förslagen åtgärd får om den genomförs) har
genomförts för de regionala stråken Vallentuna-Arninge samt Vaxholm-Arninge, beräknade till 123 mnkr
respektive 194 mnkr. Vaxholm förmodar att när arbetet med hållbarhetsbedömning pågick skulle
objekten utgöra två av de sex förslag till nya namngivna objekt i länsplanen, vilket har förändrats då de
inte ingår i remissen. Vaxholm förmodar att detta påverkades av att samfinansiering från Nationell plan
för cykelåtgärder inte var klargjort. Vaxholm är positiva till att en SEB tagits fram för stråken, det saknas
dock en koppling till hur målet om ett regionalt sammanhängande cykelnät och 20 % cykelandel till år
2030 ska uppnås om de inte prioriteras.
Satsningar
En del av regeringens direktiv (som påverkar länsplanens styrning) är mer effektiv användning av
befintlig infrastruktur, så kallade trimningsåtgärder. Vaxholm instämmer i att det är viktigt att finna
effektiva lösningar för hur befintlig infrastruktur kan nyttjas bättre. Exempelvis utveckla
kollektivtrafikkörfält eller ITS-system. Samtidigt kan man konstatera att det behövs nya
infrastruktursatsningar för att uppnå mål i RUFS 2050 om ökad andel kollektivtrafik av de motoriserade
resorna. Även hur Kollektivtrafikplan 2050 mål och behov till år 2030 ska uppnås bedöms vara vag.
I Stockholmregionen är resor in mot regioncentrum relativt konkurrenskraftiga medan de kollektiva
tvärresorna, som har stor utvecklingspotential, behöver förbättras (läs förslag till Kollektivtrafikplan
2050). Detta lyfts även i denna remiss under princip 1 – tät och flerkärnig struktur med effektiva
bytespunkter och tvärförbindelser. Ett mål som bygger på RUFS och kommer att kräva ytterligare
kollektivtrafiksatsningar som bidrar till en ökad kapacitet och tillgänglighet mellan regionala kärnorna
samt andra regionala målpunkter (vilket även bidrar till en ökad kollektivtrafikandel). Förslag till ny
Länsplan innehåller få nya stombuss- och spårinvesteringar som nordost kommunerna anser behöver
prioriteras för att skapa en flerkärnig struktur med kollektivtrafiken som norm. Vaxholm bedömer att
om regionala målsättningar ska uppnås behöver länsplanens ekonomiska ram utökas.
Länsplaneprocessen
Länsplaneupprättaren har tidigare framfört hur pågående länsplaneprocess är väldigt komprimerad,
vilket framför allt är ett resultat av hur regeringen väntade med att ge Trafikverket direktiv. Det har
medfört en negativ effekt på länsplaneprocessen där tiden är mer begränsad och var fas ska ske snabbt.
Vaxholm vill uppmärksamma på betydelsen av att kommunerna blir mer inkluderade i både
länsplaneprocessen och åtgärdsplaneringen (mellan länsplaneprocesser). Det handlar om insyn,
deltagande och möjlighet att påverka i de olika faserna, från start till mål. Det finns bland annat ett stort
intresse för vilka objekt man tar fram samlade effektbedömningar, åtgärdsvalsstudier, hur inspelade
brister och behov hanteras, prioriteringar, hur trängselskatten används med mera. Kommunerna
besitter också mycket kunskap som genom en ökad samverkan kan bidra till resultatet.
Viktiga satsningar för nordost
Gällande brister i transportinfrastrukturen som behöver hanteras i nordost hänvisar Vaxholm till
Stockholm Nordost kommunernas gemensamma remissvar.

1036

Tjänsteutlåtande

2021-12-20
Änr KS 2021/228.510
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Trafikplanerare

Remissyttrande, förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta;
Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 godkänns.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har remitterat förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 på uppdrag
av regeringen. Trafikverkets prioriteringar för förlaget bygger på de transportpolitiska målen,
regeringens direktiv, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela
Sverige. Planförslaget är skapat utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt och fyrstegsprincipen har
tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Förslag till Nationell plan innehåller åtgärder för transportinfrastrukturen till en ram av 799 miljarder
kronor för planperioden 2022–2033. Den ekonomiska fördelningen är den följande: 165 miljarder kronor
vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar, 197 miljarder
vidmakthållande av statliga vägar (där ingår även bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering
till enskilda vägar), 437 miljarder till utveckling av transportsystemet - regeringens direktiv anger att 107
miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.

Bedömning
I yttrandet över remitterat ärende lyfter Vaxholms stad sina synpunkter gällande stambanor,
vidmakthållande av vägar och järnvägar, kostnadsökningar och förseningar, lagstiftning och
utformningskrav, stadsmiljöavtal, cykelsatsning samt mål och omställning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-01-11
Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
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Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Missiv förslag till nationell plan remiss

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet),
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se, uppge diarienummer I2021/02884
och Vaxholms stad i ämnesraden på e-postmeddelandet (Yttrande över förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, ska expedieras
tillsammans med beslutet till remissinstansen).
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Yttrande över förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033
Sammanfattning
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Trafikverkets prioriteringar gällande planen utgår från de
transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i
hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet.
2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv.
Förslag till Nationell plan innehåller åtgärder för transportinfrastrukturen till en ram av 799 miljarder
kronor för planperioden 2022–2033. Den ekonomiska fördelningen är den följande: 165 miljarder kronor
vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar, 197 miljarder
vidmakthållande av statliga vägar (där ingår även bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering
till enskilda vägar), 437 miljarder till utveckling av transportsystemet - regeringens direktiv anger att 107
miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.
Vaxholm lyfter i yttrandet synpunkter gällande stambanorna, vidmakthållande av statliga järnvägar och
vägar, kostnadsökningar och förseningar, lagstiftning och utformningskrav, stadsmiljöavtal,
cykelsatsning samt mål och omställning.

Bakgrund
Trafikverket har remitterat förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 på uppdrag
av regeringen. Trafikverkets prioriteringar bygger på de transportpolitiska målen, regeringens direktiv,
regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop.
2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr.
2020/21:409). Därtill är planförslaget utformat med Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och
behov i transportsystemet.
Planförslaget är skapat utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och fyrstegsprincipen har tillämpats
för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
Trafikverkets föreslagna ekonomiska ram fördelas på åtgärder inom dels för utveckling, dels för
vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, och är utformad så att den ska bidra till att uppnå syftet
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avseende de transportpolitiska målen samt de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp,
däribland tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling,
sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft.
Förslag till Nationell plan innehåller åtgärder för transportinfrastrukturen till en ram av 799 miljarder
kronor för planperioden 2022–2033. Den ekonomiska fördelningen är den följande: 165 miljarder kronor
vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av statliga järnvägar, 197 miljarder
vidmakthållande av statliga vägar (där ingår även bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering
till enskilda vägar), 437 miljarder till utveckling av transportsystemet - regeringens direktiv anger att 107
miljarder kronor bör avsättas till nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.
Nära hälften av planens ekonomiska ram används till vidmakthållande av vägar och järnvägar.
Namngivna investeringar (inklusive etapperna av nya stambanor) utgör nära 40 procent av planen där
cirka 80 procent går till järnvägsinvesteringar, 15 procent väginvesteringar och resten
sjöfartsinvesteringar.

Figur 1: Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter (miljarder kronor).

Bedömning
Vaxholm önskar att lämna följande synpunkter över förslag till Nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033.
Stambanor
Vaxholm är positiva till att gällande nationell plan för åren 2018–2029 genomförs då det bidrar till goda
planeringsförutsättningar (”lagt kort ligger”). Därtill anser Vaxholm att man behöver hitta en lösning för
hur stambanor kan finansieras utanför infrastrukturplanen. Detta för att skapa utrymme och möjliggöra
finansiering av andra samhällsnyttiga och -viktiga åtgärder som behövs i Sverige.
I storstadsregionen Stockholm finns flertalet brister som behöver åtgärdas för att kunna hantera den
pågående utvecklingen i en mycket expansiv region. Remissförslaget medför tyvärr att möjligheten för
nya åtgärder i Stockholm kommer att dröja alltför länge. Vaxholm anser att det inte är lämpligt att skjuta
på viktiga infrastruktursatsningar som behövs redan under denna planperiod, vilka bidrar till tillväxten,
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stärka konkurrenskraften samt förbättra kommunikationer. Satsningar som även kommer att bidra med
stora nyttor för både Stockholm och för Sverige.
Stambanor bidrar med att öka kapaciteten i järnvägssystemet, vilket är bra då det gynnar resenärer,
näringsliv och gods. Omfattningen av projektet, i kombinationen med risken för ökade kostnader,
medför att det kan bli betydande konsekvenser huruvida nya investeringar är möjliga även för
nästkommande planperiod. Det framgår även i remissförslaget att ett stort antal kostnadseffektiva
åtgärder (stor samhällsnytta) tvingas bli bort prioriterade då infrastrukturplanen ska finansiera
stambanor i Sverige.
Vidmakthållande av vägar och järnväg
Vaxholm anser att det är oroande att medel avsatta i planförslaget för vidmakthållandet av järnvägar
och vägar inte är tillräckliga då nedbrytningstakten förväntas att bli högre än åtgärdstakten. I många
kommuner har den statliga transportinfrastrukturen en viktig funktion för både person- och
godstransporter, vilka kräver medel för att upprätthålla en god standard. I skärgårdskommunen
Vaxholm utgör länsväg 274 huvudvägnätet och består delvis av broar, vägfärjor och färjelägen, vilka
kräver medel för att kunna underhållas. Underhålls inte infrastrukturen i tid är ökar risken för
avstängningar i framtiden eller att funktionen blir allt mer eftersatt, vilket kan få omfattande
konsekvenser. Därtill förloras värde i infrastrukturen. Vaxholm anser att man bör avsätta tillräckligt med
medel för att detta inte ska ske.
Kostnadsökningar och förseningar
Det är framgår i remissen att den ekonomiska ramen för förslagen plan har ökat i jämförelse med
befintlig nationell plan. De tillskjutna pengarna möjliggör däremot inte att flera nya åtgärder kan ingå i
den nya planen. Det är istället stambanor tillsammans med förseningar och stora kostnadsökningar för
befintliga åtgärder som använder upp medel. Förutom tidigare synpunkter, hur stambanor bör
finansieras utanför nationell plan, anser Vaxholm att Trafikverket behöver arbeta med att förbättra sina
kostnadsmodeller för åtgärder.
Lagstiftning
Det upplevs att alltfler mindre åtgärder bedöms behöva mer omfattande planarbete för att ett
genomförande ska vara möjligt. Åtgärder som är av den mindre skalan och inte speciellt komplicerade.
Tiden det tar från det att en brist ska hanteras i en ÅVS till att ytterligare detaljerade utredningar ska tas
fram, eller en ny vägplanprocess ska initieras, är väldigt tidskrävande. Framför allt när behov av åtgärder
är akut. Vaxholm anser att Trafikverket behöver arbeta med hur mindre, okomplicerade, åtgärder kan
möjliggöras snabbare. Exempelvis hur typfall 1 åtgärder kan utvecklas. Mindre åtgärder kan ofta bidra
med stora nyttor för invånare, och det är inte önskvärt att utvecklingen går mot att det tar allt för lång
tid innan dessa åtgärder kan tillkomma.
Stadsmiljöavtal
Vaxholm är positiva till förslaget att avsätta ytterligare en miljard för stadsmiljöavtal till år 2030. Därtill
instämmer kommunen i det att Trafikverket bör utvärdera stadsmiljöavtalen och se över hur det kan
utvecklas i framtiden.
Cykelsatsning
Vaxholm bedömer att cykelpotten på 600 miljoner kronor som omnämns i planförslaget är långt ifrån
tillräcklig om man ska satsa på cykelinfrastruktur i Sverige. Om 600 miljoner ska fördelas jämnt över
länsplanerna i Sverige så kommer det tyvärr inte leda till att några längre sträckor cykelväg kan byggas
ut. Trafikverket själva uppskattar att det kan kosta upp mot 20 miljoner kronor per kilometer när helt
nya regionala cykelvägar ska anläggas. Likaså är det kostsamt att anlägga nya cykelvägar i stadsmiljöer
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där det finns många funktioner som ska hanteras. I Stockholms län finns det idag flera viktiga regionala
stråk utmed allmänna statliga vägar (ex. Vaxholmstråket) som behöver medel.
Vaxholm anser att cykelpotten bör utökas så att utbyggnaden av regionala cykelvägar kan snabbas på
och bidra till att de regionala målen för år 2030 uppnås. En utökad cykelpott behövs även för att
möjliggöra nya cykelvägar som ämnar till att öka antalet fritidsresor med cykel. I och med rådande
pandemin har natur- och friluftsområden blivit allt mer populära målpunkter i Sverige, vilket också har
märkts av i Vaxholm där Bogesundslandets naturreservat är ett mycket omtyckt besöksmål. Det saknas
dock förutsättningar för att invånare och andra besökare kan på ett enkelt, tryggt och säkert sätt cykla
till naturområdet. En brist som högst troligt har uppmärksammats på fler platser än i Vaxholm. Det är
därmed viktigt att mer medel avsätts för att möjliggöra ny cykelinfrastruktur för både arbetspendling
och fritidsresor.
Mål och omställning
Transportsektorns klimatmål innebär att utsläppen från inrikes transporter ska i stort sett vara noll år
2045. För att nå målet krävs det ytterligare investeringar och satsningar än det som presenteras i
planförslaget. Det framgår i förslaget till exempel hur Trafikverket räknar med ett ”plus-minus-noll”
scenario gällande minskningen av koldioxidutsläpp, då väg- och järnvägsinvesteringars minskade och
ökade vägtrafikarbete tar ut varandra. Vägtrafiken bidrar mest till utsläppen, och utgör 85 % av
persontransportarbetet och 50 % av godstransportarbetet. Det går därmed att konstatera hur
ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen från vägtrafiken, än det som ingår i planförslaget.
Vaxholm anser att om vägtrafikens utsläpp och del av persontransportarbetet ska minska behövs mer
medel för att utveckla en tillgänglig och kapacitetsstark kollektivtrafik som är attraktiv och
konkurrenskraftig.
Fordonsutvecklingen går snabbt framåt där användning av biodrivmedel ökar i takt med att elbilarna blir
allt fler i Sverige. I remissen konstaterar Trafikverket att eldrift måste dominera vägtrafiken inom ett par
decennier. Om Sveriges vägar ska trafikeras av allt fler elektriska bilar och lastbilar behöver planeringen
säkerställa att rätt förutsättningar finns för att kunna hantera den utvecklingen. Det är därför
bekymmersamt att utbyggnad av laddinfrastruktur inte har tagits med i planförslaget. Vaxholm anser att
behovet av ny laddinfrastruktur kommer bli ett växande behov som den Nationella planen bör hantera.
Om klimatmålet år 2045 ska uppnås behövs dessa viktiga verktyg för att åstadkomma det målet.
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Förord
Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de
transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av
densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget
bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i
transportsystemet.
Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och
fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att
åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna
fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för
vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning
som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen,
vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och
Sveriges konkurrenskraft.
Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess
utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer.
Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av
arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via
Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper.
Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda
remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.
På uppdrag av Trafikverkets styrelse
Borlänge den 30 november 2021

Lena Erixon
Generaldirektör
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Sammanfattning
Planförslagets förutsättningar och framtagande
En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen
ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:


drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar



investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar



åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan



stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)



medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser
samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det
trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda
vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första
hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att
den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan
påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom
styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är
infrastrukturen en pusselbit bland flera.

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av
riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också
av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska
fördelas enligt följande:




165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar;
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa
anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av
vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser).
1

Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen.
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med
den gällande planen.

Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning
som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget
är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna
har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger
ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med
kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033,
samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det
till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i
gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under
planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan.
Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och
Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare
är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet
ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt
optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt
20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan
finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare
kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i
första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets
bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver
den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen
av Norrbotniabanan.

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den
gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om
investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande
plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk
måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att
minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i
gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att
totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och
omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen
under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås
har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något
långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare
utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett
robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och
eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.
Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya
industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade
hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya
signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med
cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan
förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till
2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av
systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att
mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade
kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som
kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa
brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder
(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel
trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av
dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta
arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har
tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen.
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Planförslagets fördelning av medel
Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden.

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och
järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som
tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15
procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa
samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar
många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan
förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar
som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och
förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan
teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är
det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man
bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva
åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock
problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är
förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en
förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och
senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt
ska utgå ur planförslaget.
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen
fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade
projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen,
vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående
investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat
med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i
genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning
eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av
bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit
kända i tidigare utredningsskeden.

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i
pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också
vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka
orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av
projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot
bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också
nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i
samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen,
produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar
om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader.
Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det
kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter
från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från
Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:


Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.



Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.



Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.



Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,
planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,
till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och
underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge
incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som
fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för
höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt
andra investeringar.
Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna
poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar
eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser
investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor
samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska
diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga
planeringsförutsättningarna.

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor.
Planperiodens
slut

Planförslagets ram
Gällande
ram

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande
planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för
utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad
med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor
och signalsystemet ERTMS.
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen
Vi rustar upp järnvägen
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder
kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att
underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader,
eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och
hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan,
Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–
Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med
förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga
åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan
och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio
prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.
De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad
robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar.
Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder
som förlänger livslängden.
Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATCsystem har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin
tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna
upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.

Vi bygger ut järnvägen
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av
detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en
fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder,
trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS.
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom
förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela
medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en
prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att
de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala
systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor
under planperioden.
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är
325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att
reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det
gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade
tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är
att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor
jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning.
Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka,
Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan
ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan
Skellefteå–Luleå.
Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs
de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln,
Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och VärnamoJönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan,
Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och
godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade
restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt
åtgärder för längre och tyngre tåg.
Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län
föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en
lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder
för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även
förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till
fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är
nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av
Stockholms stad och Jernhusen.

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och
plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för
nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och
Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla
kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS
jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer
ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle
innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att
underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av
Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av
Future Railway Mobile Communications System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora
vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa
syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling
genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på
väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart
Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att
bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål
för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra
vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder
på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister.
Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för
att förhindra obehörigt spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för
att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya
investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget
dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller
nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma
storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av
medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen
2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats,
och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten.
Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under
planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa
anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en
följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling
mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att
Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom nödvändiga
åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard.
Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på
de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att
nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till
växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken
för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet.
Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna
upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på
framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också
att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som
högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via
bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt
trafik.

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem
för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela
landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och
bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar
till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre
tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och
ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med
buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet
utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en
central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av
vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga
att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa
sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet.
Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
tryggare och säkrare.
De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket
är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar
över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas
bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under
planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till
andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås
gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder
och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att
länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska
planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker
cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna
och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av

16 (224)

1058

väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på
cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive
bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på
järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk
på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten
föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den
särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade
malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar
muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny
djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB
och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till
Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att
vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och
uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och
Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta
kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för
besöksindustrin.

Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur.
Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager,
bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö)
och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i
ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som
lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på
barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en
ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för
dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot
förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma
förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär
ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och
järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt
effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre
vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket
samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det
skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de
effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför
att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3
(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten
0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i
lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar,
både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med
nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de
etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK
för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med
nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med
kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte
bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet
ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar
externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av
offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i
huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och
hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket
utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och
information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika
delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på
interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under
planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen
av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den
egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga
inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan,
effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett
hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av
vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan
Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026.

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år
2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta
merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå
klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i
vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom
bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under
det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet
2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt
detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De
centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska
trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent
av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och
Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana
investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar
tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar
också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och
acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda
bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i
planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära
beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent,
och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på
det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket
större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat
trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att
substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till
följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består
huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från
vägtrafiken.

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar
vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens
direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och
aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och
kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter
och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i
fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att
vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens
marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer
lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden.
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt
utan trafiktillväxt.
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1 Uppdrag och utgångspunkter
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en
trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för
perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag.
Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har
också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det
tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade
arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges
konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika
åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för
höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.
Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den
nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak
vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar,
investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder,
insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
och driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är
utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de
transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.
Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och
den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra
sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till
exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra
aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt
kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering.
Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att
regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs
efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt
förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den
åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket,
utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det
brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022.

1.1.

Regeringens direktiv

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag.
Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet.
2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till
åtgärder.
De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som
regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara
utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett
trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller
2

Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige.
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska
redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som
infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet,
klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i
landet och Sveriges konkurrenskraft.
Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga
planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för
perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska
165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av
statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive
bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska
437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder
kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De
etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och
utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under
planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen
för länsplanerna.

1.2.

Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den
gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade
behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder
som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.
1.2.1.

Ny plan bygger vidare på tidigare insatser

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen
benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år
som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en
del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har
16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är
slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och
trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts.
Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen
mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för
upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder
genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och
påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att
det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017.
Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på
järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll,
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–
Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades
har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i
Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg
färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka
byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad
kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg
tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd
av gruvdriften.
En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är
tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka
konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som
orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre
fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den
nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska
vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den
högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen.
Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning
genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter.
Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande
plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk
och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.
I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap
om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya
tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger
vidare på det som genomförts innan.
1.2.2.

Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att
utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering.
Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I
Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel
behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet
vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet.
Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre
tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla
funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som
tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande
av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående
planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men
ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför,
på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av
mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.
Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att
anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som
förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De
kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också
gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga
vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre.
Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade
miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar
bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven.
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1.2.3.

Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög
grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för
utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop
den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande
planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa
planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande
plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4
Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya
planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan
plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna
utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar.
De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är:


I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av
nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som
tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon
tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under
planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.



Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt
46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från
ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för
att motverka dessa diskuteras.



Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra
järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med
en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd
omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under
planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med
en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).



Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja
planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,
med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår
3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den
anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på
22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom
inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör
utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom
angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de
Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent.
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan.
4
Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt
anges.
5
Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073.
3
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga
måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare.

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Från
gällande
plan
(prisnivå
2021)

Tillkommande
(kostnadsökningar och
tillägg)

Kostnads–
anspråk
2022–2033

Namngivna
investeringar

123

+39

162

Norrbotniabanan
Skellefteå–Luleå

Källa

Gällande plan
Regeringens direktiv;
Trafikverkets bedömning av
lämplig kostnad under
planperioden

+3

3

76

+31

107

ERTMS

10

+8
(kostnadsökn.)
+21 (fortsatt
utrullning)

40

Behov för tekniskt optimal
fortsatt utrullning

Trimnings- och
miljöåtgärder

37

37

Gällande plan

Stadsmiljöavtal

13

13

Gällande plan

Länsplaner

39

42

Regeringens direktiv

Etapper av nya
stambanor

Forskning och
innovation6

+3

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag med
mera

33

33

Totalt

353

106

459

Regeringens direktiv (motsv.
kostnadsökning sedan
gällande plans fastställelse)

Gällande plan
Bedömda behov i
Trafikverkets
inriktningsunderlag
Beräknade ränteutgifter,
regeringens direktiv med
mera
Angiven ram 437 mdkr

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen
trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart
fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden
2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men
ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader
(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för
etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av
ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–
Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala
kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor.

6

Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen.
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.)

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste
investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska
överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad.
Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra
den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och
under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder,
länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden.
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering).

Nya planens ram
Gällande
plans ram

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse.
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033.
Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i
genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande
planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor,
oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram
som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva
hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.
Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna
investeringar uppdelade på trafikslag.
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat
på trafikslag.

Nya planens ram
Gällande
plans ram

1.3.

Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de
transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen
och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen
bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än
infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med
målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara
väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa
andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I
detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till
olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att
infrastrukturplanen ska passa ihop med målen.
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen.
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt,
det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet
innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för
miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande
transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom
ramen för hänsynsmålet.
Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i
sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att
beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan
olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska
kostnader.7
1.3.1.

Planens bidrag till det övergripande målet

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar
dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas
genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och
upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska
effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars
samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer,
vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar.
Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer,
transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av
transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är
större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som
bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan
bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid,
pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra
transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara
samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina
transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller,
slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet
förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina
beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte
transportpolitiska principen.
Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara
samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade
samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av
positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters
utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt
möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom
sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av
utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika
skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk
mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska
effektiviteten kvalitativt.
Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör
planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av
fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger
huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel
upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att
försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna
förutsättningarna och anslagsramarna.
Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att
transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart
samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
7

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett
hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som
hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka
beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan
också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet.
Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa,
energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet,
trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp
mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många
hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk
effektivitet.
Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för
alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska
trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de
miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan
bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där
livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av
underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen
förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft.
Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att
det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och
miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet,
hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser
används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete
har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga
resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i
infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi
och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas
egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av
transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som
ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan
man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala
samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.
1.3.2.

Tillgänglighet för medborgare och näringsliv

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser,
service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med
transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av
förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god
ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att
förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan
företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets
transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög
livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter,
vänner, service och passande arbeten.
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med
vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den
tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som
trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar
som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad
till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av
planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt
näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är
därför viktiga överväganden.
1.3.3.

Trafiksäkerhet

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive
trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av
utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag
ska till år 2030 minska med minst 25 procent.
Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den
största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen
ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad
tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se
redovisning i kapitel 9).
1.3.4.

Klimatmålen och övriga miljömål

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg,
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också
beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från
flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast
2045.
Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8
från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en
övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken,
huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste
decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås.
För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av
styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malussystemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av
biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel,
regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom
elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i vägoch järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av
växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel,
olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna
investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största
positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade
8

Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186.
9
Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 .
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i
viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre
attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter.
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av
koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även
prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om
styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart.
Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom
att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed
bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den
samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för
järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på
”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom
transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De
innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och
reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta
priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att
bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något
mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan
dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma
även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt
kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).
Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur
planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats
ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ
miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter.
Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till
uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är
järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från
ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas
in i framtiden.
1.3.5.

EU:s gemensamma transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-Tförordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de
svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande
dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som
Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med

10

Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät.
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna.
11
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till
alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skyddsoch säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya
utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett förslag till ny TEN-Tförordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas
vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för
transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility
Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa
transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och
vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken.

1.4.

Processen för att ta fram planförslaget m.m.

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är
indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering.
Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa
planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den
30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter
och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020
gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och
samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya
stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö
inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om
nya stambanor redovisades den 28 februari 2021.
Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag
till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden
2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade
beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409).
Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag
till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har
regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen.
Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan
ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med
länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni
genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på
regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med
statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid
framtagandet av planförslaget.
Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i
enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska
ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022.
Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning
för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till
Regeringskansliet.
12

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra
pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda
uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i
augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021.
Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra
införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget
delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt
som planförslaget den 30 november.
Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav
regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021
redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta
redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget
redovisas den 30 november till Regeringskansliet.
Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av
sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan.
Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken
påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller
planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket
gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra
transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till
Regeringskansliet den 30 november.13
Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska
beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I
planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan
myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta
stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av
gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna.
Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan
värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de
nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i
Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige.
Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i
gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive
myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner.
Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett
regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från
riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en
verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig
bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen

13

Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med
Trafikverkets.
Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det
som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om
byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter,
kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de
samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller
utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för
byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att
hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar
också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken
för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller
järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande
sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift
och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager
för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt
kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt
skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera
rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar
som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i
rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel.

1.5.

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap.
miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att
integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14
Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets
förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med
detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför
fastställelse av ny nationell plan.
Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta
fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med
åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och
resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd
har genomförts.

1.6.

Trafikverkets övergripande prioriteringar

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens
direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan
enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen
kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande
förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden
genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de
ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt
tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i

14

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt
senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer
samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde
inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska
genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare.
Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast
medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande
prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och
vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att
Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland
annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade
budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt
optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem
för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder,
eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig
infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.
Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara
nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och
Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i
närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till
250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja
nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av
stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i
det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget
medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre
järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar
planutrymmet.
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i
gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda
investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men
senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden.
I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade
kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag
till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i
synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och
avtalsmässiga bindningar har vägts in.
I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det
innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska
prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen
är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär
att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan
finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de
lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom
direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och
transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk
infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell
infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna,
eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering
föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår
investeringsförslaget.
Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den
infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De
omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som
Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett
konkret uttryck för fyrstegsprincipen.
Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket
innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det
innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till
anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan
exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga
kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och
viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur
samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre
trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten.
Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till
trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar
fortlöpande använts som underlag.
En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering
av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att
genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom
behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och
kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda
till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att
transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och
andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på
marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom
transportområdet.
Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter
och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som
redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter
beskrivs i kapitel 9.

37 (224)

1079

Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15.

Post

Utgångspunkt

Trafikverkets
planförslag

Föreslagen
förändring

Avsnitt i
rapporten

Vidmakthållande väg

197

197

6.1

Vidmakthållande järnväg

165

165

6.2

153

7.3

Namngivna investeringar

165

-3 (besparingar)
-11 (senareläggningar)
+3 (nya objekt)

Etapper av nya stambanor
för höghastighetståg

107

-3 (senareläggning
Göteborg-Borås)

104

7.6

ERTMS

40

-9 (långsammare
utrullning)

31

7.9

Trimnings- och miljöåtgärder

37

+5

42

7.1

Stadsmiljöavtal

13

-4

9

7.2

5

5

5

Planering och
myndighetsutövning

17

17

Räntor, bidrag m.m.

33

33

7.11

Länsplaner

42

42

7.10

820

799

Forskning och innovation16

Totalt

7.11

Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i
tabellraderna.
16
Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med
belopp som framgår av kapitel 6.
15
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad
utveckling
Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i
tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet,
godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten.
Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som
presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas
sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om
personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika
befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika
åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst.
Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på
antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling,
bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer
påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt
kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris,
befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även
prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom
systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval
sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget.
Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit.
Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transportoch klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut
som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför
som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna
utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att
olika åtgärder kan utvärderas.

2.1.

Persontransporter

2.1.1.

Nuläge och historisk utveckling

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och
ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid
tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i
stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen
på inrikesresandet18.

17

Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011,
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data.
18
Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men
korta.
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel.

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service,
besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala
resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet.
Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional
kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg,
omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel.
Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet.

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer.
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer.

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda
restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en
timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone
sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera
internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid
tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den
genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats
betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre.

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden).
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan
grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning,
sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner,
med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och
andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende
i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt
med bil per person som boende i tätort.19

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel.

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och
längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder,
förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss
mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med
högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg.

19

Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel,
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15.
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende.
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel.

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande,
men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet
(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och
dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av
skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med
kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något
längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med
kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men
eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala
cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för
sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för
ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är
skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För
sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är
mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor,
men männen gör något längre bilresor i genomsnitt.
De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och
dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras
resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten.
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende.

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel.

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största
delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt
hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och
tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma
nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil.
Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och
minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som
bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30årsåldern ökar andelen bilresor snabbt.
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2.1.2.

Prognoser för personresandet

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per
capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per
person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total
ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent.
I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De
antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det
dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar
körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i
stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom
antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna
till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån
dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större
tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken
öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall
på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som
påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen
beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva
tätorterna än inom dem.
Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040
jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring
40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat.
Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än
30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa
tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga
regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större
än befolkningsökningen.

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040.
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av
utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem.
Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi
använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter.
Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad
urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i
historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen
byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av
att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i
stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som
hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar
snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre
kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad
tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både
drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är
karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i
olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas
huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i
genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden.
Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa
mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är
betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men
samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan
hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något
större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö.
Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa
miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås
gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna
spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte
bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta
utvecklingen av transporter och resande.

2.2.

Godstransporter

2.2.1.

Nuläge20 och historisk utveckling

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes
godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så
heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till
exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt.
Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I
transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att
detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller
volymkilometer.
Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra
utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter,
där den utgör en tredjedel av transporterna.
20

Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en
nulägesanalys. Rapport 2016:7.
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma
kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent).
Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom
samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes
transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De
egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel
sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent).
Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten
omfattning.
Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil
transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som
transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med
lastbilstransporter.
Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av
kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och
annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med
till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden
som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar.
Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner.
Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden,
områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller,
trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar
tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i
städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som
det innebär.
Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder
tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats
under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala
transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent.
Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har
transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har
minskat något, från 25 till 22 procent år 2017.
Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång
under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning
under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel
av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017.
Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.
Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga
transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga
varuvärden.
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2.2.2.

Prognoser för godstransporter

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till
2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag.

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos.

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska
trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger
på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i
kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den
ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den
historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export
jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från
det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar
ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland
annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde
per ton.
Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora
osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera
eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits
oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska
scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av
transportarbetet än historiskt.
Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket
genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade
godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade
godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I
avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och
de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet
av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla
metoderna för godstransportprognoser.
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2.3.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och
hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens
genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor
andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn
anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till
2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från
produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i
den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat
inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning.
Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har
nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps
med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen.
Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar
historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som
Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är
bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen
att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan
man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden.

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två
decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet
eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030
års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med
den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte
2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd
biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det
motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket
ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat.
Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet
2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som
21

Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS.

50 (224)

1092

idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå
betydligt längre.
Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i
bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna
motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit
desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena
om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera.

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel.

2.4.

Trafiksäkerhet

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och
järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.
2.4.1.

Nuläge och historisk utveckling

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en
halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i
vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år.
Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera
år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23
som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande
samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt
halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av
allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet

22
23

Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter.
Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/

51 (224)

1093

suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i
gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020.

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har
blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror,
fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens
förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.
Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren
2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för
åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker
cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat
på att antalet cyklister har ökat under perioden.

24

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-fortrafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020.

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor.

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–
2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och
allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor
som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i
järnvägssystemet.
De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav
flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar
främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i
spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet
skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även
om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett
halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står
för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken.
För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som
uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade
platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med
anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen
att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180
plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt
fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare
åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt
åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år.
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Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020.

2.4.2.

Prognoser för trafiksäkerheten

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala
vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det
nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella.
En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet
allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador
i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister
uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för
att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister.
Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka
för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar
etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera
antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som
framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid
ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå
målen.

25

Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021.
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050.
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I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i
spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer
med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och
stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer
samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar.
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3 Behov i det nationella och internationella
perspektivet
I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en
nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet
för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden
och deras funktion och brister.
Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta
samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid
anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i
norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i
järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.

3.1.
Godstransporter – viktiga internationella och nationella
flöden och stråk
I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken
och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det
transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland
råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.
Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka
framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med
flyg.

26

En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell
plan 2018-2029. Publikation 2020:271.
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter.

3.1.1.
Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–
Malmö/Trelleborg–kontinenten
En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av
stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och
lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största
varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är
Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå
(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TENT-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra
och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål,
men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få
stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.
Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska
vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder
längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i
TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige
och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även
del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC),
som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.
Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och
kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra
delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder
samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning
mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i
kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre
fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även
skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar
möjligheterna för överflyttning till järnväg.
3.1.2.

Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn
(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T
definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter
och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära
30 procent av svensk utrikeshandel passerar här.
Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största
konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med
viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär,
Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors.
Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och
Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg.
Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det
finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg,
men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka.
Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg.
Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren
drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som
det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och
godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla
kategorier av tåg.
Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom
de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt
Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat
antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras
med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att
inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga
godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna
halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.
3.1.3.

Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via
hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst
livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad
transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och
järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard
genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka
flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.
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3.1.4.

Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har
ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom
en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar.
Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i
huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs
hamn.
3.1.5.

Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och
exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart
och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och
metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn,
Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i
farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg
för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov
av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att
hantera störningar i landinfrastrukturen.
3.1.6.

Godset och flyget

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer,
men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar
störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda,
Göteborg/Landvetter och Malmö.

3.2.

Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna
utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna
i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största
flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och
från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg
anlöper svenska hamnar.
I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och
deras internationella kopplingar.

27

Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016.
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik.

3.2.1.

Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på
delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i
huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–
Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt
fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och
restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor.
3.2.2.

Stråk 2: Stockholm–Oslo

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt
tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande
med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud,
kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på
stråket.
3.2.3.

Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med
buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och
studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och
Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas
tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över
sundet.
3.2.4.

Stråk 4: Stockholm–Göteborg

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser
med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har
medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande
affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande
i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som
medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm.
3.2.5.

Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg.
Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor.
Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför
mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och
förbindelserna över sundet.
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4 Åtgärder som påverkar användningen av
transportsystemet
I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av
trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens
inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och
infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är
således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget.

4.1.

Åtgärder inom samhällsplaneringen

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som
lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en
förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också
för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till
fossilfrihet.
Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera
utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta
skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i
transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade
utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av
fyrstegsprincipen.
Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med
åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver
tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av
åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en
samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.
Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu
tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det
kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för
att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av
åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt
efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.
Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart
och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med
färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar
sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer
att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget,
identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av
infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28

28

Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172.
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4.1.1.

Befintliga uppdrag

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och
som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden:


genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad
trafiksäkerhet i vägtrafiken



främja utvecklingen av effektivare godstransporter



främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte
tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga
och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till
organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket
bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena
klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2.
De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och
myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda
uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det
sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.
4.1.2.

Nya uppdrag

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett
kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse:


informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg



information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck



upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter



informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på
rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget
en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt
störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt
branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla
sig i spårmiljöer på otillåtna platser.
Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och
omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck.
Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur
kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade
fordon kan styras på olika sätt.
Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större
kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta
intressenter.
För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett
tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya
förslag i den ekonomiska ramen.
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4.2.

Åtgärder inom infrastrukturplaneringen

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen,
som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade –
rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som
bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra
vägar och järnvägar.
4.2.1.

Trafikreglering väg

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras.
Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering,
väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.
Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg
syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar
och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken
och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden.
Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med
vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter.
Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på
vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer
att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.
4.2.2.

Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2.
Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i
järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda
digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera.
Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning
uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att
minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.
En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en
digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer
Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens
behov.
I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten
betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området.
Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet
överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer
får bättre framförhållning.
4.2.3.

Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de
grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan
banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis
ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden
på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra
avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.
Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan
2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar
skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.
4.2.4.

Övriga beteendepåverkande åtgärder

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta
om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och
genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta
genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av
trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara
transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att
minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar.
I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också
motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra
beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att
stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder.
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5 Forskning och innovation
Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade
forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten
kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka
innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och
innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i
underlagsrapporten om forskning och innovation.29
Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar
som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva
utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5.

5.1.

Prioriterade forsknings- och innovationsområden

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många
mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer
tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar.
Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop
med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet.
En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de
transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på
prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:


ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur



ökad produktivitet i infrastruktursektorn



ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet



digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, nås.
5.1.1.

Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en
omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk
mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till
fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom
användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en
kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte
till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs
forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i
transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om
hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska
utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan
har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.
5.1.2.

Ökad produktivitet i infrastruktursektorn

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen
under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla
sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att
digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential
att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och
trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och
tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad
produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i
synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur
under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.
5.1.3.

Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet,
trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande.
Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och
godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar
om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster.
Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart
under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i
godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad
användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter.
Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om
hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling
av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan.
5.1.4.

Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och
användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för
ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation,
effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och
förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av
byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika
myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata
aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade
transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan
stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem.
Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats
jämfört med gällande plan.

5.2.

Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt
som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forskningsoch innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till
policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller
och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är
avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand
i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de
prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen
(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås.
Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och
implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i
transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med
utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden:


riktade initiativ till kunskapsutveckling



strategiska samarbeten nationellt och internationell



systemdemonstratorer



större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt
prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll
som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket
finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen.
Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för
att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter.
Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och
innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns
gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta
mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en
alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de
europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra
aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt
fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de
transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt
skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som
konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga
näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.
Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga
ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att
regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att
möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare
forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av
mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att
möjliggöra en hållbar och digital omställning.
Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den
offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större
utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten
genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya,
ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.

30

Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027.
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5.3.

Finansiering och samverkan med andra aktörer

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel
6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav
4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för
vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt
samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila
mellan åren.
Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla
varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning
och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis
samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en
behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga
trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.
Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att
näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling.
Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel
i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på
forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan
statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på
transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan
kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan
exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya
samverkansmodeller mellan myndigheterna.
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen
Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och
järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet
framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de
ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör
fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen.
Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt,
vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att
säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten
säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive
reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när
tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av
det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som
syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad.
I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och
erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar.
En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom
skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll,
trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av
olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid
besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.
Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av
drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver
underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för
att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena.
Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna
minskar.
Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet
inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring
och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till
statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga
vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under
planperioden.
Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det
statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för
planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera
drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera
26,9 miljarder kronor under planperioden.
Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som
framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av
31

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och
därefter de för järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om
vidmakthållande.32
Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större
väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka
principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1).
Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt
6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är
indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt
näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna
reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt
6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt
6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning.
Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga
järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och
bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3).
Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på
Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt
6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.

6.1.

Vidmakthållande av vägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka
80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,
cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka
16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga
vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar,
avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt
system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll.
Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att
betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till
cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för
närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda
vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och
uppemot 4 000 broar.
Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar
till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–
Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra
länken i Umeå.
Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa
tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större
anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och
övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya
anläggningar som tas i bruk under planperioden.

32

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226.
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6.1.1.

Prioriteringsprinciper

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar
sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och
direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta
långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett
ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och
miljöperspektiv.
När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en
sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna
förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med
andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika
vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst
baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning
av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33
Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och
prioriteringsprinciper:


Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de
transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade
delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.



Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god
framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö
och hälsa i hela landet.



Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under
planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en
prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och
tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.



Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet
inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock
behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att
innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att
underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra
satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer
kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även
fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver.

33

Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226
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6.1.2.

Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling

Trafikverket har delat in vägnätet i sex
vägtyper för att på en strategisk nivå
kunna beskriva den funktionalitet och
de leveranskvaliteter som ska uppnås
under planperioden. Indelningen
grundar sig på den roll vägtyperna har
i transportsystemet, där indelningen i
sig inte är någon prioritering av
vägnätet. Vägtyperna används för att
beskriva konsekvenserna av de
föreslagna åtgärderna, samt hur
prioriteringar vid medelsbrist kommer
att påverka olika delar av
transportsystemet.

Figur 26 Fördelning av vägtyp 1–3 i Sverige.

Vägtyperna innefattar hela det statliga
vägnätet, och en viss vägsträcka kan
endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3
redovisas väglängden för respektive
vägtyp, samt hur de statliga vägarna
fördelar sig procentuellt över
vägtyperna. Kartan i figur 26 visar
fördelningen över landet av vägtyp 1–
3. Det framgår av kartan att vägtyp 1
endast förekommer i Stockholm,
Göteborg och Malmö och att vägtyp 2
och vägtyp 3 förekommer i hela landet.
Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna.

Vägtyp

Benämning av vägtyp

Vägtyp 1

Vägar i storstadsområden

Vägtyp 2

Vägar som bildar större
sammanhängande stråk

Vägtyp 3

Längd (km)

Procent
480

0,5

8 000

8,1

Vägar för dagliga resor och
arbetspendling

20 000

20,3

Vägtyp 4

Övriga för näringslivet viktiga vägar

29 760

30,2

Vägtyp 5

Vägar som är viktiga för landsbygden

4 230

4,3

Vägtyp 6

Övriga vägar

36 030

36,6

98 500

100

Totalt

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag
som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att
tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av
att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av
väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade
trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett
ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet.
De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på
vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer
dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom
på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar
under planperioden.
De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även
på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst
via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både
förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga
för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat
avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.
En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll
kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för
landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga
vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt försämrat tillstånd under
planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot
underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för
lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av
året.
Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av
trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större
sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras
och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det
funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar
kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden.
Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för
näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir
lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i
form av ett växande reinvesteringsbehov.
Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där
bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha
liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6).
De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2.
Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden
Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens
funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på
storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är
åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena
samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande.
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär
att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under
planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och
brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det
befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation,
eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd.
Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att
utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för
underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt
underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll.
Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk
En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte
prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att
avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst
vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till
robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass
sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och
framkomlighetsåtgärder på vägnätet.
Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en
större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i
planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I
planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell
4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna
kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på
detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis
kostsamma.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av
vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla
trafiksäkerhetsstandarden.
Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling
Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens
funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen.
För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som
kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad
belastning från tyngre fordon.
Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd
inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och
under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt.
Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om
trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.
Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa
byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron.
Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden.
Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket
innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling
prioriteras.
Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar
Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade
underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir
oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen.
Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via
förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar
framkomligheten för tung trafik på vägnätet.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i
trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet
behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.
Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill
säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till
att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för
tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den
nya belastningen.
Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden
Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på
landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras
under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade
delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer
att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå.
Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Vägtyp 6 – Övriga vägar
Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna.
Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av
vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver
det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar
uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att
nedbrytningen av vägarna minskar.
Enskilda vägar
Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och
underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga
vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I
planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med
föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de
mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet.
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6.1.3.

Bärighetssatsning

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen
ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför
allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder
för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust
mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker.
Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att
upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa
vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och
inriktningen under planperioden är följande.


Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,
med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska
bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas
för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken
för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas
för den nya bärighetsklassen.
I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att
anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:
o
o

fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029
fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent
av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen
kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att
få ut så stora samhällsnyttor som möjligt.


Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att
vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året
runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen
förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.
Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att
bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre
transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.



Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet
handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka
robustheten i vägtransportsystemet.
I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska riskoch sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar
till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre
tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4.

Namngivna reinvesteringar

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar
samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs
i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas
några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets
högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka
2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.34
Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och
trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra
punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan
även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan
komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt.

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg.

2025–
2027

Reinvestering

E4

ITS Essingeleden

X

E4

Bro över Kalix älv vid Kalix

X

E22

Bro över Helge å Kristianstad

X

222

Skurubroarna

X

841

Stäketbron

X

263

Erikssundsbron

X

E22

Yttre ringvägen Malmö,
motorväg (betongväg)

13,5

X

X

E4

Ölmstad–Huskvarna, motorväg
(södergående körriktning)

14,7

X

X

E4

Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i
en körriktning)

26,7

X

X

E6

Getinge–Falkenberg, motorväg
(betongväg med körfält i
vardera körriktning)

23,3

X

X

E18

Länsgräns–TPL Jakobsberg,
motorväg

13,4

X

X

6.1.5.

Längdkm

2022–
2024

Vägnr.

2028–2033

X

Effekter på leveranskvalitet

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under
planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt
att uppnå inom givna ekonomiska ramar.
Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i
princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten
även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under
andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det

34
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få
ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även
övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss
utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det
vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar.
En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på
vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och
arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för
att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder
bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa.
Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket
kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga
vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel
av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika
kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten
med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på
vägen.
Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det
bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att
minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val
av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att
rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av
Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade kommer att ge
positiva klimateffekter.

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Vägtyp 1

Vägtyp 2

Vägtyp 3

Robusthet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Förbättrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Miljö och
hälsa

Något

Något

förbättrad

förbättrad

Vägtyp 4
Något

Något

sämre

sämre

Klimat1
Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi.
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Vägtyp 5

Vägtyp 6

Sämre

Något

Något

sämre

sämre
Något
sämre

Robusthet
I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över
planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av
avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet
viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På
övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men
överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3.
Kapacitet
I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och
informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet,
samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och
utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan
genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst.
Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer
att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer
främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga
resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar
av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och
andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar
kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade
restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.
Punktlighet
En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen
på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och
informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns
främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.
Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under
planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att
möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det
kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering
för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken
ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som
säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.
Trafiksäkerhet
Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det
systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser
och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.
Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket
exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala
kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av
anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion,
men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till
förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle
användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska
antalet olyckor.
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Användbarhet
Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över
planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av
specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på
dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av
vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att
förskjutas över tid.
Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av
cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är
samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra
satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar
och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa
effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer
som är angivna.
Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket
kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de
brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett
sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som
påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet.
Klimat
Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland
annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre
åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från
entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även
kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler
upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett
klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet
ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås.
Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår
i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten,
men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för
färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden
för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och
elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt
satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar.
Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det
säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I
framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön
som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt
satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att
bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst
vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på
universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad

81 (224)

1123

luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter
prioriteras.
6.1.6.

Samhällsekonomiska effekter

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg,
byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll
omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för
att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden
saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan
en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts
i tid.
De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det
belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan
skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle
dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är
åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att
en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd
av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare
skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge
nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska
analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De
tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge
tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.
6.1.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att
kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att
kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt
att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik
ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva
anpassas på vissa sträckor under delar av året.
Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att
näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling
och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen
kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en
allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad
satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är
att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan
klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss
funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det
mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där
det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga
stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera.
35

Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för
övriga teknikslag.
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer
andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som
möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de
allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att
omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är
mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på
väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter
och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida
underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga
upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt
som möjligt.
6.1.8.

Ekonomisk sammanställning

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under
perioden 2022 – 2033.

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor.

Väganläggningar

IT

Trafikledning

Färja

Övrigt Summa

Ramar

Drift och underhåll av
vägar,
varav:
Reinvestering
Underhåll

18 000
111 500

18 000
800

112 300

Övriga kostnader inom
underhållsverksamheten
Drift

7 600
3 300

5 100

3 600 11 200

7 600
23 200

Forskning och
innovation

2 300

Bärighet och tjälsäkring
av vägar

18 200

Bidrag för drift till
enskilda vägar

14 000

Civil beredskap

1 400

Totalt

1 400
197 000

Väganläggningen
På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av
väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion.
Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt
till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för
byggledning.
I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av
anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och
bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som
beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i
anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av
vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och
radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen
(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är
relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för
planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet,
bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk
säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av itinfrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer,
teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler,
förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling.
Färja
Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen,
räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.
Övrigt
De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt
hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder,
exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier,
miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och
normering av underhåll och vägnätet.

6.2.

Vidmakthållande av järnvägar

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av
cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är
elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med
tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet.
Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och
telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och
underhåll.
Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela
järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill
säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets
långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av
förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande
underhåll.
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de
högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och
säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra
stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra
godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i
branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden.
I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det
nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd
sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den
anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i
tillräcklig takt.
Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom
att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis
automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att
kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten,
reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag
och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket
i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det
handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att
utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än
vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande.
Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal
järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är
Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön
(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp.
De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka
1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte
reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och
underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar
oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd.
6.2.1.

Prioriteringsprinciper

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska
grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De
prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under
kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet
vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i
avsnitt 6.2.3.
Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid
medelsbrist för järnvägssystemet är följande:


Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska
säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36

Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226.
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Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att
öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering:


Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka
robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra
godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.



Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena
samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk
och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden
ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.



För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga
banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.
Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande
funktionalitet.



För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och
Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser
Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.



Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om
det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av
planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2.
Åtgärder och bedömd
tillståndsutveckling

Figur 27 Prioriterade transportflöden

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton
transportflöden med både person- och godstrafik
pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de
fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt
samhällsekonomiskt viktiga:


Luleå–Boden–Riksgränsen



Hallsberg–Luleå



Stockholm–Göteborg



Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i
storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större
sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med
omfattande godstransporter och resandetrafik
(bantyp 3).
Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av
åtgärderna på de fyra särskilt utpekade
transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan.
Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten
om vidmakthållande.
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Luleå–Boden–Riksgränsen
I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna
trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades
för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av
anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka
100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av
upprustning.
De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan,
sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på
sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt
bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en
trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock
att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal
förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av
reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS.
Hallsberg–Luleå
Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och
inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan
genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och
merförseningar37 är orsakade av elsystemet.
De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på
sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av
bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna
på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och
eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under
den andra halvan av perioden.
Stockholm–Göteborg
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs
närområde när det gäller spår och växlar.
De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs
på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan
Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och
förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov
inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många
planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli
svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt
för stor omfattning.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den

37

Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter
för godstrafik.
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
Stockholm–Malmö
Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas
utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka
robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under
planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga
funktionaliteten och robustheten.
De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis
kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal
broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom
bergrensning och förstärkning i bergskärningar.
Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av
ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den
åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en
ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden.
6.2.3.

Effekt per bantyp

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga
sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller
för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och
reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande
funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet.

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga
bangårdar.

Bantyp Benämning av bantyp

Längd (spår-km)

Procent

1

Banor i storstadsområden

1 405

10

2

Banor som bildar större sammanhängande stråk

4 313

30

3

Banor med omfattande godstransporter och
resandetrafik

4 534

31

4

Banor för dagliga resor och arbetspendling

2 020

14

5

Övriga för näringslivet viktiga banor

1 463

10

6

Banor med ringa eller ingen trafik

311

2

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under
planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett
förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta
underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under
perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna
återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand
genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och
punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av
anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre
eller oförändrat efter planperioden.
För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra
skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa
av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden.
Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha
inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla
redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas
genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll
med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen.
Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–
3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få
ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar
på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för
tillfället trafikeras inte dessa banor.
Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan
i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra
särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten.
För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer
Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.
Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är
redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt
utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom
omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av
bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att
upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska
risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten.
Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera
banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp
3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att
återställa tillståndet och därmed öka robustheten.
För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att
verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus
att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av
planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3,
eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd.
Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i
början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på
omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre
utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och
skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och
det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller
bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.
Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av
planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen
att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.
Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på
trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik
prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar
av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest
lågtrafikerade banorna.
Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö
samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en
reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta
fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.
Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort
eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.
6.2.4.

Namngivna reinvesteringar

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under
100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns
en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar
med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är
angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.

38

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081.
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg.

Stråk

Reinvestering

20222025

20262029

20302033

X

X

Bohusbanan

Uddevalla–Strömstad

Kontaktledning

Dalabanan

Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo

Spår- och växelbyte

X

X

Dalabanan

Uppsala–Avesta/Krylbo

Kontaktledning

X

X

Dalabanan

Siljansbanan

Kontaktledning

X

X

Godsstråket genom
Bergslagen

Hallsberg–Frövi

Kontaktledning

Godsstråket genom
Bergslagen

Örebro–Frövi

Spår- och växelbyte

X

Göteborg

Sävenäs

Rangerbangård

X

Jönköpingsbanan

Falköping–Nässjö

Kontaktledning

X

X

Kust till kustbanan

Hillared–Hestra

Spår- och växelbyte

X

X

Malmbanan

Boden–Harrträsk

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Gällivare–Råtsi

Spår- och växelbyte

X

Malmbanan

Boden–Murjek,
Murjek–Gällivare,

Kontaktledning

X

X

Mälarbanan

Västerås–Kungsängen

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Frövi–Köping,
Hovsta–Jädersbruk

Signalställverk

X

X

Mälarbanan

Tillberga–Jädersbruk,
Eskilstuna–Kolbäck

Spår- och växelbyte

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Mellerud

Spår- och växelbyte

X

Norge/Vänerbanan
med Nordlänken

Åmål–Kil

Kontaktledning

X

Piteåbanan,
Skelleftebanan

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte

Stambanan genom
Övre Norrland

Stambanan genom
Övre Norrland

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Vännäs–Boden S

Kontaktledning

Stambanan genom
Övre Norrland

Bräcke–Långsele

Kontaktledning

X

X

Stångådals- och
Tjustbanorna

Linköping–Västervik,
Bjärka-Säby–Rimforsa

Radioblockeringssystem

X

X

Södra stambanan

Katrineholm–Åby–Mjölby

Kontaktledning

Södra stambanan

Älmhult–Hässleholm

Kontaktledning

X

Värmlandsbanan

Laxå–Kil

Spår- och växelbyte

X

Västra stambanan

Alingsås–Olskroken

Kontaktledning

X

Västra stambanan

Falköping–Alingsås

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Järna–Sköldinge

Kontaktledning

X

X

Västra stambanan

Hallsberg–Sköldinge

Kontaktledning

Ådalsbanan

Västeraspby–-Långsele

Spårbyte

X

Älvsborgsbanan

Vänersborg Trollhätte
kanal

Brobyte

X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

6.2.5.

Effekter på leveranskvalitet

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika
tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna
ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk
livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i
sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter.
Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna
upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade
transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6
kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och
punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna.
Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i
järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga
bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa
görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till
järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar
som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets
leveranskvaliteter under planperioden.
Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.

Leverans-

Bantyp 1

Bantyp 2

Robusthet

Oförändrad

Förbättrad

Kapacitet

Oförändrad

Förbättrad

Punktlighet

Oförändrad

Förbättrad

Trafiksäkerhet

Oförändrad

Oförändrad

kvalitet

Bantyp 3

Bantyp 4

Bantyp 5

Bantyp 6

Något
förbättrad
Något
förbättrad
Något
förbättrad

Något
sämre
Något
sämre
Något
sämre

Sämre

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad
Oförändrad

Något
sämre
Något
sämre

Användbarhet

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Miljö och
hälsa

Något
sämre

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad

Oförändrad
Oförändrad

Klimat
Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi

Robusthet
Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka
främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med
en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av
planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre
risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade
flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden.
Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en
försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en
försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte
kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något
försämrad robusthet under perioden.
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Kapacitet
Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det
finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att
under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade
transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i
bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande
kapacitet att vara oförändrad under planperioden.
Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan
kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att
kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten.
Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till
försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller
bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig.
Punktlighet
Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden
som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en
oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms
vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan
och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå.
Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under
andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa
perioder.
Trafiksäkerhet
Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter
att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och
entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen.
Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och
förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa
säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka
hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet.
Användbarhet
Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten
förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På
övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även
tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god
trafikinformation.
Miljö och hälsa
Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns.
En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område.
Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och
den biologiska mångfalden.
Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från
underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis
utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd,
konstruktionstyp och hur arbetet utförs.
6.2.6.

Samhällsekonomiska effekter

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter
på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som
ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att
en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen
är högre och bidrar till en sämre punktlighet.
Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att
det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket
kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt
(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det
eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre
samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen.
6.2.7.

Övriga effekter

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna
med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om
reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning
som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen
prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade
delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett
kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl
persontrafikens som godstrafikens perspektiv.
En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid
planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under
andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan
undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen
och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för
vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst
trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling,
kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång.
Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara
tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en
viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer
fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv.
Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden
av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt,
kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och
säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt.
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6.2.8.

Ekonomisk sammanställning järnväg

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under
perioden 2022 – 2033.
Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022 –2033. Miljoner kronor.

Järnvägsanläggningar

IT

Trafikledning

Trafikplanering

Övrigt

Summa

Ramar

Banavg.

165 000

26 900

Drift och
underhåll av
järnvägar,
varav:
Reinvestering

49 000

Underhåll

95 000

49 000
1 300

96 300

Övriga
kostnader
inom
underhållsverksamheten
Drift

10 300

3 600

9 000

16 800

4 000

10 300

33 400

Forskning och
innovation

1 300

Civil
beredskap

1 600

1 600
191 900

Totalt

Järnvägsanläggningen
Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att
återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon
standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och
material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till
anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för
projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda
reinvesteringen.
I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det
avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av
besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet
genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel
på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten.
Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I
kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av
underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och
leveransuppföljning.
I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är
underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och
bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission.
Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen.
Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till
vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden.
I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av
beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet,
utbildning och övning samt beredskapsmaterial.
It-anläggningen
I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för
järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen,
kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt
verksamhetsutveckling.
Trafikledning
I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning
av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data
samt verksamhetsutveckling.
Planering
I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och
beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även
att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling.
Övrigt
I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem,
analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt
utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även
kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader.
Intäkter från banavgifter
Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera
vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för
drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av
marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle
generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna
att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter
från bokningsavgifter och kringtjänster.
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7 Utveckling
Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de
olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område
redovisas i respektive avsnitt.
Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av
detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för
länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder
kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna
ram.
Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.

Post

Kostnad

Namngivna investeringar

141

Etapper av nya stambanor

104

ERTMS

31

Övriga järnvägstekniksystem

13

Trimnings- och miljöåtgärder

42

Stadsmiljöavtal

9

Forskning och innovation

5

Planering och myndighetsutövning

17

Räntor, bidrag med mera

33

Summa

395

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem.

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade
anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår.
Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i
omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges
i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs
närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i
omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var
projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande
plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning.
Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för
sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för
sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket
bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den
kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående
planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår
i kostnaden för namngivna investeringar.
I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya
stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och
därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår
därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser
till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för
höghastighetståg.
ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera
järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya
utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen
och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av
järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor,
baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram
föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i
utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor
under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara
färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9.
Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiberoch radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa
åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av
ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av
dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.
När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka
42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande
plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter.
Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de
behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är
effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en
större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I
avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan
åtgärdsområden och vissa potter.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande
planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och
utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår
Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt
9 miljarder kronor under planperioden.
Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga
4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i
inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från
vidmakthållandeanslaget.
Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av
transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för
fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa
lösningar redovisas i avsnitt 7.5.
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så
realistiska ramar som möjligt.

7.1.

Trimnings- och miljöåtgärder

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet
och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder
utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i
Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i
genomförandet av åtgärderna.
I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och
miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden
beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39
7.1.1.

Trafikverkets förslag

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor.

Indikativ ram

Åtgärdsområden

2022–2033

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet,
varav:

16 900

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott)

10 800

Kollektivtrafik

2 600

Ökad och säker cykling

1 700

Klimatanpassning

1 100
700

It-infrastruktur
Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

12 000

Miljöåtgärder,
varav:

13 100

Buller och vibrationer

2 500

Landskap

4 700

Vatten

2 000

Förorenade områden

3 900

Totalt, indikativ ram

42 000

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika
åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt
möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla
transportsystemets funktion.

39

Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188.
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7.1.2.

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra
tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse
för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på
hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade
åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling,
klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur.
Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och
farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa
ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av
detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter.
Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda
åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av
godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I
förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att
möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora
samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage
och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring.
Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen
fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och
utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god
samhällsekonomisk lönsamhet.
I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning
bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med
näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av
näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning
av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande
omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon
situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat.
Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i
näringslivspotten lämnas oförändrad.
Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade
behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och
stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår
fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med
kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att
anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för
personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling
både i tätorter och i gles- och landsbygder.
Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och
därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa
socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden.
En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter
vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande.
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och
miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största
behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här
som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet
finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola,
pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och
fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom
cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är
inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts.
Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt
svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan
är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk
plats med mera.
För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under
perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas
renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga
allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i
länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till
de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår
också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala
vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som
bidrar till ökad och säker cykling.
Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är
känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet
till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande
plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som
idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och
tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan
inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför
riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har
inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde.
Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade
behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba
teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla itinfrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under
planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer
eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer
nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen.
7.1.3.

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt
skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och
punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter
på funktionsmålet och klimatmålen.
Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet.
Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen
genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område
eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i
bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer
Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt
fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed
minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av
bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och
Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder.
För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå
etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under
perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det
regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad
i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika
baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner.
Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med
minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad
trafiksäkerhet.
7.1.4.

Miljöåtgärder

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska
trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan
exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att
nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är
i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst
effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden
saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör
att det är svårt att kvantifiera behoven.
Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och
kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och
vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att
fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget
innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en
bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig
infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet
åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och
bidrar till hänsynsmålet.
Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att
fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar
spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar
barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor
genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att
minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i
anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar.
Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig
förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan
betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager
som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet
av åtgärder.
Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom
området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa
dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.
Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov,
exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på
undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar
också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder
kronor till vissa statliga bolag.

7.2.

Stadsmiljöavtal

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel
persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara
godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp
av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör
särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik,
cykeltrafik eller godstransporter.
Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I
avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder
stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd
2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till
kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är
till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka
800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av
dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på
900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237)
om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och
effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med
cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om
kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första
ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men
Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.

40

K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working
Paper 2021:10.
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Så som regeringen angett i
direktiven finns det en till viss
del ojämn spridning av hur
mycket medel som hittills har
beviljats för stadsmiljöavtal
till olika kommuner, vilket
också framgår av figur 28.
Fördelningen beror i
huvudsak på att antalet
ansökningar om medel skiljer
sig åt mellan kommuner och
regioner. Utgångspunkten för
fördelning av medel från
stadsmiljöavtal är att syftet i
förordningen ska uppfyllas.
En förutsättning för att stöd
ska kunna beviljas är att en
ansökan lämnas in. Hittills
har stöd beviljats till alla
ansökningar som inkommit
och som uppfyllt
förordningens syfte.

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08.

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på
medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel,
utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.
Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas
mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer
Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i
vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i
andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En
regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal
stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det
försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte
förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd.
Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera
digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar
kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla
förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och
regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket
genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal
där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.
Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en
mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av
energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär
att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel
av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att
utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag
för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till
stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden.

7.3.

Namngivna investeringar

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna
investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner
kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41
och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En
sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även
resursfördelningen till andra verksamheter redovisas.
Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och
steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den
nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande
förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet
även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige.
Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och
miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts
som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte
klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver
ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och
trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts
för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43
Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar
alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–
Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas.
För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor
om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till
underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade
effektbedömningar45.
7.3.1.

Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–
2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya
stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå.
Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som
oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att
tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående
industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.

41

SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur.
SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m.
43
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
44
Ibid
45
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
42
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen
innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har
förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller
redovisas längre ner i kapitlet.
7.3.2.

Ekonomisk sammanställning

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt
farleder och slussar.
Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar.

Planförslag 2022–2033, mnkr,
prisnivå 202102

Verksamhet
Väginvesteringar

46 008

Järnvägsinvesteringar,
varav:

232 547

Etapper nya stambanor

104 000

ERTMS (European Rail Traffic Management System)

30 776

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering

3 719

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning

1 635

Införande av Future Railway Mobile Communications System

3 372

Nationellt tågledningssystem

412

Fjärrstyrning av järnväg

196

Kraftförsörjning

3 878

Längre, tyngre, större tåg

2 821

Övriga större investeringar järnväg

81 738

Sjöfartsinvesteringar

10 503

Totalt

289 058

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en
nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller
de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller
planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås
via Landvetters flygplats.
Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd
och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas,
och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd.
Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i
isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan
anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland
annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för.
7.3.3.

Övergripande karakteristik av investeringarna

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i
underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna
övergripande karakteristik.
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7.3.3.1.
Järnväg
Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra
Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan
tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan
Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen
mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan
Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen
Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen
på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på
Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på
Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim.
Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en
förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9.
Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis
Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt
Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan,
Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan.
Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar
för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om
exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för
att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men
även några nya förslag har tillkommit.
7.3.3.2.
Farleder och slussar
Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och
uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till
Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.
7.3.3.3.
Väg
Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella
planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg
och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar
vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till
regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över
500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4
Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–
Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare
beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom
mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre
delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om
planförslaget genomförs.
Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och
E14 Blåberget–Matfors.
7.3.4.

Förslag på tillkommande investeringsobjekt

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som
nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några
46

I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur.
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor
utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt
ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS
redovisas i avsnitt 7.9.
De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan
mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den
ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella
infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part.
Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är
andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås.
Objekten är följande från norr till söder:
Kiruna, ny järnvägsstation
Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa
parter).
Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya
centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna
Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet
utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår
från Svappavaara med mera.
Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå
Total kostnad 23 269 miljoner kronor.
Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen
Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under
2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där
tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.
Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten
Total kostnad 2 877 miljoner kronor.
I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom
tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av
batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft
och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet.
Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.
Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under
planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har
en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till
exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra
tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare.

47



SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,
kostnad 286 miljoner kronor



Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor
(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

Stambanan genom Övre Norrland.
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Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor



Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor



Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad
robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt
stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en
delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att
säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C
förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten,
förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden
mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och
åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att
exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.


E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba
samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för
såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket
bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av
Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess
utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika
trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är
samhällsekonomiskt lönsamt.
Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar
Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer
omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna
industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån
för att åstadkomma ett snabbt genomförande.
Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår
Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i
Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden.
Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor
finansiering från länsplanen i Västernorrland).
Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och
företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan
Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en
vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan
genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs
Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och

48

Största axellast.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens
län. Dnr I2021/02468.
49
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket
persontrafik, leds via stambanan.
E14 Blåberget–Matfors
Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor
samfinansiering).
E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse
för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling
samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–
Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten
till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter
ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och
100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14
till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon
och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en
prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad
trafiksäkerhet på E14.
Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till
250 km/tim på befintlig bana
Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–
Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor.
Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är
planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk
lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala
objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större
del av restidsvinsten.
Räppe, ny station
Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering).
Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till
och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd.
Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det
kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg.
Markarydsbanan/Knäred mötesspår
Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering).
Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på
Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från
Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används
enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional
persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd.
Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för
resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signaloch plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på
banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under
100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en
attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd
och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har
dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.
Västkustbanan, Väröbacka station
Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering).
Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för
regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av
Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med
objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan
framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg.
Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun.
Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö
Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör).
Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige
och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats.
Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan
trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med
prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050.
Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den
danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och
Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den
svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska
sidan behövs åtgärder för att:


Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar
Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre



Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö
godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp



Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt
bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i
princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och
persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bältförbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande:


Malmö bangård, planskild spårkorsning



Malmö C, fler plattformsspår



Malmö C–Östervärn, dubbelspår



Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45
Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad).
E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden
vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att
förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45.
Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid
Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även
trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar
tillgängligheten i området.
Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen
Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning.
Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning).
Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad
kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms
stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med
Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen
behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En
ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande
samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering,
projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel
byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger
Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms
central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via
infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026
när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet
beräknas till 8,8 miljarder kronor.
Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna
investeringar.50
7.3.5.

Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som
innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under
den kommande planperioden för åren 2022–2033.
Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens
ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande
etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya
investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.
Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att
så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna
har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har
åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat
användas till andra objekt.

50
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att
förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att
Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de
slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029.
Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i
tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033
jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.
Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av:


kostnadsökning



beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning



effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden.
Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full
finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.

Objekt

E4 Kongberget–Gnarp

Total
Total
kostnad Kostnad
Nytt i kostnad i
Kostnad
i plan
efter
plan plan 2018– efter 2029,
2022–
2033,
20182029,
prisnivå
2033,
prisnivå
2029
prisnivå
201702
prisnivå 202102
201702
202102
965
0
2 103
489

Andel
kostnad
till och
med
2033, %
77

Ostkustbanan, etapp
Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

X

5 027

1 403

7 237

6 470

11

E16 Borlänge-Djurås

X

400

0

832

674

19

Alvesta, triangelspår

X

134

0

295

150

49

Västra stambanan
Laxå–Alingsås högre
kapacitet

X

578

0

796

300

62

Rv 26 Hedenstorp –
Månseryd

X

144

0

321

210

35

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn),
elektrifiering och ny
bana

X

2 423

823

5 227

3 283

37

Maria–Helsingborg C,
dubbelspår

X

3 185

2 435

4 092

3 192

22

E22 Ronneby Ö –
Nättraby

X

704

0

1 039

500

52

Summa objekt i
gällande plan med
finansiering efter 2033

15 268

51

Exklusive objekt inom nya stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och
storstadsförhandlingar.
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E4 Kongberget–Gnarp
Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan
Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag
80 km/tim som skyltad hastighet.
Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt under den andra
halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om
bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den
anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av
Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även
behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS.
Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden.
Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i
planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och
regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det
beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor.
E16 Borlänge–Djurås
Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på
ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och
hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar
färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter
2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim.
Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana
Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och
kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med
förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033.
Alvesta, triangelspår
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan
av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av
kostnadsökningen läggs efter planperioden.
Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets
genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet
genomförs efter 2033.
Rv 26 Hedenstorp–Månseryd
Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat.
Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra
halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033.
Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är
mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är
därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och
kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.
Maria–Helsingborg C, dubbelspår
Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029.
Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har
med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande
planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att
objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033.
E22 Ronneby Ö–Nättraby
Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin
tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen
beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den
tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande
till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre
tyngd i prioriteringen.
Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15).
Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Objekt

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Kostnad efter
2033, prisnivå
202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Tomteboda – Kallhäll, ökad
kapacitet (pågående)

23 106

762

97

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva –
Skellefteå ny järnväg

15 467

4 804

69

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

12 891

10 528

18

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

2 267

276

88

Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv

5 395

351

94

730

200

73

Halmstad C/bangård
Malmö godsbangård, utbyggnad av
spår 58
Summa objekt i gällande plan
med finansiering efter 2033

16 921
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående
finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16).

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.

Total kostnad i
plan 2022–2033,
prisnivå 202102

Objekt

Kostnad efter
2033,
prisnivå 202102

Andel
kostnad till
och med
2033, %

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

405

162

60

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

250

100

60

SgöN Sävastklinten-Norra
Sunderbyn ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

286

114

60

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

146

58

60

Luleå C ombyggnad av
personbangård (etapp 2)

337

231

32

23 269

20 267

13

1 429

958

33

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på
befintlig bana

961

810

16

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h
på befintlig bana

1 198

486

60

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå
ny järnväg
E4 förbifart Skellefteå

Summa nya objekt i
planförslaget med finansiering
efter 2033

7.3.6.

23 186

Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få
byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6
(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i
direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i
förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska
ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga
1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport
Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.
Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen
14 april 2021.
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7.3.6.1.
Objekt som har byggstartat
Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–
Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet
i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra,
kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få
byggstarta sedan tidigare.

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B).

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping

2022–2024

Pågående

ERTMS, TC Malmö

2022–2024

Pågående

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

2022–2024

Pågående

7.3.6.2.
Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3
Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör
Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet
Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till
senare år inom planperioden enligt tabell 18.

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår
Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)
FRMCS (Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

Byggstart enligt
planförslag

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

2025–2027

2022–2024

7.3.6.3.
Övriga objekt som föreslås få ändrad period
Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6 flyttas
till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade
förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den
gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

53
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden.

Objekt

Byggstart enligt
senaste rapportering
(april 2021)

Byggstart enligt
planförslag

E22 Gladhammar–Verkebäck

2025–2027

2028–2033

E4 Kongberget–Gnarp

2025–2027

2028–2033

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan,
kapacitetshöjning

2025–2027

2028–2033

E22 Ronneby Ö–Nättraby

2025–2027

2028–2033

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2025–2027

2028–2033

7.3.6.4.
Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart
Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4 –6
får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I
förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier,
men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas.

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027.

Byggstart enligt
planförslag

Objekt
Uppsala, Plankorsningar

2025–2027

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart
Stockholm

2025–2027

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning

2025–2027

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

Rv 26 Mullsjö–Slättäng

2025–2027

Högsjö västra, förbigångsspår

2025–2027

Katrineholm, förbigångsspår

2025–2027

Heby, Mötesspår

2025–2027

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl.
säkerhetshöjande åtgärder

2025–2027

Laxå, bangårdsombyggnad

2025–2027

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

2025–2027

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

2025–2027

7.3.7.
Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar
som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna
investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om
investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6
miljarder kronor.
Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de
objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god
trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår
Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på
landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats
i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas
tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och
trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De
handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider
men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och
förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av
trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov
som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor.
Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande
brister54 och redovisas nedan regionvis.
Nord


E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering



E12 Kulla–Norrfors mötesseparering



E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering



E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt


E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden



Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under
planperioden



E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden



E 16/väg 66 Förbi Yttermalung



E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering



RV 50 Förbi Grängesberg



Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen



E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo



E4 Förbi Örnsköldsvik.



Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad
finansiering under planperioden



E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2



Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Öst

Stockholm
54

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271.

119 (224)

1161



E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS



E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4
Förbifart Stockholm.

Väst


Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under
planperioden



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1



E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1



Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg



E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.



E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden



Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden



Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden



Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad
finansiering under planperioden



E4 Trafikplats Ekhagen



Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved



Rv 40 Skogslid–Haga



E22 Genom Mönsterås



Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten



Rv 40 Toverum–Hyttan



Rv 25 Förbi Lessebo



Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats



E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,
tpl Ekhagen.

Syd

7.3.8.

Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i
befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets
kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och
osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns
aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa
kalkyler.
För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer
osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.

55

Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7.
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya
förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade
effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och
en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57

7.4.
Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i
Norrbotten och i Västerbotten58
De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i
Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på
transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken
påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas
uppstå med anledning av denna samhällsomställning.
Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och
Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De
etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter
och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit
Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och
expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av
investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu
för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts
första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång.
Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets
basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur:


Järnvägen Luleå–Riksgränsen



Hamn och farled i Luleå



Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå
(Skellefteåtriangeln)



Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för
kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och
den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att
innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i
Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera
perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.
7.4.1.

Järnvägen Luleå–Riksgränsen

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för
att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för

56

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
57
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224.
58
Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten.
Publikation 2021:229.
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen
för detta paket bör följande delar ingå:


Dubbelspår Luleå–Boden



Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna



Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon



Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård



Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt



Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder
kronor.
Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på
sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift.
Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag
som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan
finansieringslösning behöver utredas vidare.
7.4.2.

Vägar kring Skellefteå

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i
Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå:


E4 förbifart Skellefteå



Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot
elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn



Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372
och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra
satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och
kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC
827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor.
En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–
800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas
för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer
att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar
såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i
Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en
infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare.
7.4.3.

Norrbotniabanan

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell
plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga
byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på
planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och
under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden.
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7.5.

Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få
genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till
mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som
myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera
införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering,
trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande
prioriteringarna inom forskning och innovation.
Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet,
för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter
redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar.
7.5.1.

Digitaliseringens påverkan på transportsystemet

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive
transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information
ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i
transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med
hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya
typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och
infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.
Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala
infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra
aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i
transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.
Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete
med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom
att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i
transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till
exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta
platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas
allvarligt i transportsystemet.
Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att
utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror
på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat
om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade
regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och
genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i
planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att
Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd.
Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya
möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar
59

Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur.
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet.

123 (224)

1165

inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av
transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs
för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och
digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar
utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och
användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle
bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk
trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.
Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i
transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för
både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en
ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och
kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till
exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en
grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring
Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som
har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.
En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för
att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång.
Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom
Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis
fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora
och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya
roller inom analysområdet.
Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en
digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge.
Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk
som uppstår.
Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system
där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov
av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för.
7.5.2.

Plan för fortsatt elektrifiering

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för
elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61
Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer:


Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd
laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett
hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid
för att påskynda elektrifieringen.

60

https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data-en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiellintelligens-och-digital-innovation
61
Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs
större vägar. Publikation 2021:012.
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För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har
ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,
biodrivmedel och stationär laddning.



Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag
kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i
nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba
utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu
föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan
som föreslogs i regeringsuppdraget.
Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–
2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland
annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med
hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen.
Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt
utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför
att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem
som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på
cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den
snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det
sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som
inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien,
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren.
När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt
nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets
elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om
aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om
att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.
I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är
en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig.
Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda
myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete
som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.
7.5.3.

Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika
typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i
byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och
kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder.
7.5.3.1.
Väg 372 Skellefteå
Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där
Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En
systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom
delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras
för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och
näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till
beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade
gods- och persontransporter längs väg 372.
Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering
och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.
7.5.3.2.
Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om
Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med
E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som
binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman
den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart.
Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare
entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering
och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar
tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av
växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i
informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering
med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa
aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur
skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad
personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet.
7.5.3.3.
Norrbotniabanan
För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har
Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning,
bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner.
När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med
dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket
därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna
utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera
elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter
kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara
det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen.
7.5.3.4.
Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering
Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i
annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett
exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan
genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som
tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.
Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits
ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter
på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för
samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med
omnejd.
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7.6.

Nya stambanor för höghastighetståg

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar
på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de
etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att
samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).
Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för
Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och
omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden.
Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under
planperioden.

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg.

7.6.1.

Nuvarande systemutformning och pågående planering

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de 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 och regional utveckling.



Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större
arbetsmarknadsregioner.
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett
separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med
lågt underhållsbehov.
I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess
pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund.
Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger
vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som
namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.
Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd
till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63
7.6.2.

Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan
bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till
sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras
och hur stora besparingar som kan förväntas.
För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete
inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband
med regeringsuppdraget i februari 202164.
Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är
Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras
med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande
systemutformning.
Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs
på systemnivå:


Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska
standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.



Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska
kostnaderna för centrala stationslägen.



Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10
minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna
trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför
flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att
utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar
av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya

62

Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim.
Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033. Publikation 2021:187.
64
Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025.
63
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat
behov av underhåll och reinvesteringar.
De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor
och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den
bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är
260 +/- 45 miljarder kronor.65
Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet
beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande
systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd
kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår
av tabell 21.

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder.
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.

Bedömd kostnad
(Nuvarande systemutformning)
Nya stambanor

Ny bedömd kostnad66
(Efter kostnadsreducerande
åtgärder)

325 +/- 55

260 +/- 45

Objekt Ostlänken

91

81

Objekt Göteborg–Borås

44

38

Objekt Hässleholm–Lund

28

21

162

120

Centrala delar
(Linköping–Borås/Hässleholm)

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar
av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets
mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera
kostnadsreduceringar:


Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.



Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring
stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se
vidare avsnitt 7.6.6)



Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på
fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett
kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors
65

Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.
66
Se föregående not.
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom
standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En
anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre
investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och
reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande
åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67
Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående
material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över
lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot
klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett
proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en
klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av
klimatmålen.
7.6.3.

Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och
separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att
Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta
genomförandet av nya stambanor.
Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1
oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger
förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att
styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering
och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar
mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer.
Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering
genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet
omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och
produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det
fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som
tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda
förutsättningar för standardisering och industriell produktion.
Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status
för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.
7.6.4.

Planförslag nya stambanor för höghastighetståg

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör
innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande
åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion
under planperioden.
Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta
planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar
att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta
pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på
regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om
67

Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187.

130 (224)

1172

tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att
färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet
inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av
dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv
tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets
centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under
utbyggnaden.

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022 –2033)
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden.
Miljoner kronor.

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där
planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund,
färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och
fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–
Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.
Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras,
vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping
och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden.
7.6.5.

Systemövergripande utbyggnadsanalys

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå
ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras
och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter.
Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de
nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort.
För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på
systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya
stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på
systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system
är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna,
uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen
syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga
funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya
stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att
bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.
Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya
stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag
för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.
7.6.6.

Förberedande planering och planläggning

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm)
beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning
genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett
förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:


Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende
trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den
i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och
samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.



Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner
avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser
i kommande planläggning.



Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet
och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda
länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-,
tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila
planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya
stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt
7.6.2.
7.6.7.

Finansiering

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie
anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya
stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i
framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt
framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle
underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare
realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad
tillförlitlighet i järnvägssystemet.
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7.7.

Utbyggnad av järnväg i norra Sverige

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av
järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan.
En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som
regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört
analyserna och rapporterna är publicerade på
Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige.
Trafikverkets hemsida. Följande utpekade
bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Gävleborg):
a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.68
b) Inlandsbanan, framtida funktion
(överflyttning väg till järnväg samt
omledning).69
c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–
Boden/Luleå, bristande kapacitet i
järnvägssystemet.70
d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i
järnvägssystemet – återstående delsträckor
med kapacitetsproblem och långa restider,
såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,
Gävle–Härnösand.71
Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra
utpekade bristanalyserna geografiskt mycket
omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet
i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen
nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för
nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland).
Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit
fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72
Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för
funktionsmålen.
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Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att
skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan,
Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för
godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan
genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka
kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg.
ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig
komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora
inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt
styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse
för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.
Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade
bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och
effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som
identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i
figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket.
Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till
regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning.

73

https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd.

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna
och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna
industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att
regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av
åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket
redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.
Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den
övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till
Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för
de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av
effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart
resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76

74

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län,
I2021/02468.
76
Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
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7.8.
Objekt som bedöms medföra behov av särskilda
resurser till berörda länsstyrelser
Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms
medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.
Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka
omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av
omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar
modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade
uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt
som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom
vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de
länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som
visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt
framträdande.
Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av
krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av
länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna
utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen
inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent
av objektets beräknade totalkostnad.
För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar.
Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur
modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin
sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och
redovisningen bör alltså ses som preliminär.
De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att
hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder
kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats.

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor.

Total
objektskostnad,
prisnivå 202102

Preliminärt maximalt
ersättningsbelopp

Göteborg–Borås, del av nya stambanor

43 572

44

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor

28 070

28

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny
järnväg

15 748

16

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg

23 269

23

Summa maximal ersättning

110
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7.9.

ERTMS och relaterade järnvägstekniska system

7.9.1.

Befintlig signalanläggning

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom
finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning
och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem
måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har
10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en
betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En
omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet
och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter.
Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på
medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva
arbetsmarknader.
7.9.2.

ERTMS och EU

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger
interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför
samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem
(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska
järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och
interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska
järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg
på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast
2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i
järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för
genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till
regeringen i juni 2017.
7.9.3.

Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på
hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen
minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya
styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på
stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela
det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett
planerat införande kring år 2040.
Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av
godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett
antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska
vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att
under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ
påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna
kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control).
Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med
tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna
vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet
prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.
Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat
undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur
ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMSinförandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).
Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens
tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv
beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även
framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade
kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att
fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna
trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan
efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att
fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till
införandet av ERTMS.77
7.9.4.

Kostnader för införande av ERTMS och finansiering

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar
endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar
baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals
procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas
i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och
beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.
En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt
godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper föroch serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka
EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera
sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp
kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av
statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör
utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall
där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del.
Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av
ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning
kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade
teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile
Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och
godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men
som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.
Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den
principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt,
men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska
järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En
utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en
77

Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243.
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett
järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.
7.9.5.

Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i
infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen
för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa
ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS
måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste
utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste
kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.
En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska
kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen.
Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa
och vidmakthålla ERTMS.
7.9.6.

Införande av ERTMS i andra länder i EU

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050.
Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika
länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet
till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034.
Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till
2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien
planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa
ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan
Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035.
Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det
nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer,
den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna
kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i
hela Nederländerna.
Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I
ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet
ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna
samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark
att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken
är först eller sist med införandet av ERTMS.
7.9.7.

Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla
och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och
underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare
att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden.
En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har.
Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS
lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en
underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla
ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS.
Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir
40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett
livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid.
Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre
kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta
reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för
trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och
kompetenser relaterade till ATC.
En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade
förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning.
Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella
planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATCåtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de
genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden.
Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget
införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken
negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt
fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det
ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.
ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att
ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det
beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens
signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla
järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag.
Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag
som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största
tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig
anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på
Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte
heller möjliga att bygga med ATC.

7.10.

Länsplaner för regional transportinfrastruktur

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands
kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i
stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan,
medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till
kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket
ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina
länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt
42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar,
som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för
åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns
genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall
av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa
planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga
fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas
av regeringen genom beslut i nationell plan.
Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska
således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor.
Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker
cykling, dels mittseparering och mitträffling.

7.11.

Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från
utvecklingsmedlen.
7.11.1.

Planering, stöd och myndighetsutövning

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och
myndighetsutövning.
I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kortoch långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av
planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan
i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika
funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket
fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av
kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna
anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser,
lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också
informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4.
Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och
uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av
planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När
projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av
styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser
Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder
som behoven ökar.
Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya
produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och
som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet
för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för
teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.
7.11.2.

Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och
beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser
järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda
bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet.
7.11.3.

Räntor och amorteringar

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka
återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–
2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt
1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för
transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är
bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder
Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en
säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i
nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022:
1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026:
2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033:
3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.
7.11.4.

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga
flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa
flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner
på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål.
Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt
Trafikverkets regleringsbrev79.
Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga
flygplatser.
Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom
överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av
flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga
transporter ska kunna utföras.

7.12.

Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där
preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan
komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet
utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva
hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med
fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i
syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och
planrevidering.
Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafikbygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra
kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd
åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets
webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några
åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under
planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av
Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande
planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan
Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag,
78

Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska
användas för oväntade räntehöjningar.
79
Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.
80
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-avinfrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationellplan-202220332037/
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i
enlighet med svensk och dansk metodik.
Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister:


Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och
långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.
Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att
påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan
Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att
det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker
möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera
föreslagna åtgärder.



Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och
Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora
investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg
hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att
ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för
regionförstoring för fortsatt utredning.



Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,
Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad
tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred
samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som
komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet
och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild
uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna
som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.



Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.
Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att
finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade
utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i
storstadsområdena.



Digitalisering av sjöfart.
Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av
sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya
digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera
hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal
utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska
kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur
investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder
8.1.

Inledning

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget.
Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna
investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med
byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.
Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna
utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.
För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa
hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och
underlagsrapporten för namngivna investeringar82.
De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är:


exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på
transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem



Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.
Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per
geografiskt område.



exempel på trimnings- och miljöåtgärder



Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara
i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell
verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.



namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och
järnvägsspår



namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för
planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

8.2.

Större investeringar och reinvesteringar i Sverige

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder
som visas är


namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga
stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och



namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga
vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt.

81

Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271.
82
Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033.
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige.
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8.3.

Norra Sverige

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län.
I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.
Figur 34 Åtgärder i norra Sverige.
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8.3.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av
befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog
med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för
ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av
samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen,
gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och
Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd
nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för
luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare
lavinvarningssystem Norge–Sverige.
8.3.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte

B

Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte

C

Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning

D

Pite- och Skelleftebanan, spårbyte

E

Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning

F

Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning

83

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081.
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8.3.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om
prioriteringarna ändras.

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

E4, Förbi Börjelslandet

H

E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage

I

E4, Granberget, faunapassage

J

Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform

K

Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform

L

E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen

M

E10, Liikavaara, förbifart

N

E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage

O

Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton

P

Malmbanan, plankorsningsåtgärder

Q

Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och
Fjällåsen

R

Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage

S

E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland

T

E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby

U

E45, Nuolajärvikorsningen

V

E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder

W

E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder
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8.3.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en
farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten
att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och
oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med
pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå
har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får
ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större
axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

E4, Salmis–Haparanda (pågående)

2

Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående)

3

E4/E12, Umeå (pågående)

4

Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående)

5

E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående)

6

Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående)

7

E10, Morjärv–Svartbyn

8

E10, Avvakko–Lappeasuando

9

Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning

10

E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering

11

Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg

12

E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering

13

Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning

14

E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering

15

E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering

16

Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1)

17

Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2)

18

Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton

19

Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton

20

Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg

21

E4, Förbifart Skellefteå

22

Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och
partiellt dubbelspår

23

ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan

24

Kiruna, ny järnvägsstation
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8.3.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering
E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering
E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering
E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering
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8.4.

Mellersta Sverige

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län.
I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 27–30 nedan.
Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige.
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8.4.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga
planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs
med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till
järnväg och sjöfart.
Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva
trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds
också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det
lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring
av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls
kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket
medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och
Västernorrland.
8.4.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte

B

Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning

C

Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning

84

Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och
fotgängare.
85
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8.4.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
D

E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder

E

Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel

F

Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart

G

Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl.
vägskyddsåtgärder

H

Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton

I

Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering

J

Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder

K

Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder

L

E16, Hofors, genomfart

M

E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem)

N

Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder

O

Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt

P

E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem
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8.4.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till
exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med
några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer
också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en
etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande
arbeten för norra infarten till Gävle.

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad

2

Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.

3

Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m.

4

Gävle hamn, järnvägsanslutning

5

E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp)

6

E4, Kongberget–Gnarp

7

E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3

8

E45, Vattnäs–Trunna

9

E45, Rengsjön–Älvros

10

Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående)

11

Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid

12

Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården,
mötesstation

13

Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder

14

Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen

15

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning

16

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande
åtgärder

17

Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

18

Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder

19

E16, Borlänge–Djurås

20

E14, Blåberget–Matfors

21

Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

22

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge

23

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
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8.4.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.
Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo
E4, Förbi Örnsköldsvik
Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen
E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering
E 16/66, Förbi Yttermalung
Väg 50, Förbi Grängesberg
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8.5.

Östra Mellansverige

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.
I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd.
I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan.
Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige.
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8.5.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre
sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys.
Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och
kommuner.
De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar
där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla
stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli
aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad
utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder.
8.5.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning)

B

Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning

C

Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte

D

Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning

E

Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte

F

Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk

G

Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk

H

Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte

I

Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning

J

Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning

K

Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning

L

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte
radioblockeringssystem

86
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8.5.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
M

Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle

N

Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala

O

Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg

P

Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

Q

E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder

R

E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra

S

Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar,
stängsling

T

E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder

U

E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder

V

E20, Laxå, faunapassage
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8.5.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–
Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan
Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av
järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På
väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att
färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Uppsala, plankorsningar

2

Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping

3

Väg 56, Kvicksund–Västjädra

4

E22, Förbi Söderköping

5

Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen

6

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår

7

Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka)

8

Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår

9

Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår

10

E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister

11

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm)

12

Laxå, bangårdsombyggnad

13

Heby, mötesspår

14

Högsjö västra, förbigångsspår

15

Katrineholm, förbigångsspår

16

Väg 56, Sala–Heby

17

Väg 56, Katrineholm–Bie

18

Frövi, bangårdsombyggnad

19

Södertälje sluss, Mälaren

20

Farleder i Mälaren

21

ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping

22

ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle
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8.5.5.
Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av
medlen för namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av
medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2
Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87

87

Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta nyeller ombyggnad av bro.
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8.6.

Stockholmsområdet och Gotland

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över
Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna
35–38 nedan.
Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland.
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8.6.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på
framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor
samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera
andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om
god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.
Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i
samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för
person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland
annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik.
Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande
operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning
för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för
framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna.
Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta
transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och
elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och
framtida väginfrastrukturen.
I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade
trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan
vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i
systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att
underlätta hållbara resval.
Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med
flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga
funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl
näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller
färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa
från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också
viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.
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8.6.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel reinvesteringar under planperioden
A

E4, ITS Essingeleden

B

Väg 222, Skurubroarna

C

Väg 841, Stäketbron

D

Väg 263, Erikssundsbron

E

E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg

8.6.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden

88

F

E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält

G

E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning

H

E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista

I

Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar

J

Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad

K

Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder

L

E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder

M

E20, Nykvarns trafikplats

N

Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder
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8.6.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de
kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten
för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter
mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att
göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och
säkerhet.

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Farled Södertälje–Landsort

2

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående)

3

E4 Förbifart Stockholm (pågående)

4

Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående)

5

Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående)

6

Hagalund, bangårdsombyggnad

7

E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

8

E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm

9

E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn

10

Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående)

11

Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående)

12

Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående)

13

E18, Danderyd–Arninge (pågående)

14

Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar

15

Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering

16

Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk

17

E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS

18

E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm

19

Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik)

20

Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning
Sverigeförhandlingen
Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer
Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik
Hagalund, tunnelbanestation
Stockholm, cykelobjekt
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8.6.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS
E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm
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8.7.

Västra Sverige

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.
Figur 38 Åtgärder i västra Sverige
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8.7.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det
gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafikoch bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande
störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility
management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik,
signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen.
Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare
trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.
8.7.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som
planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen,
finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden
A

E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar)

B

Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte

C

Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning

D

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning

E

Göteborg, Sävenäs rangerbangård

F

Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte

G

Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning

H

Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning

I

Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte

89

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081.
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8.7.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
J

E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg

K

Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler)

L

E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS)

M

E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager

N

Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder

O

Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder

P

Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder

Q

Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg

R

Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar

S

Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen

T

Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer

U

Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa

V

E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder

X

Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y

Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z

Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår
i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken).
Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan
Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland
kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av
Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs
hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet.
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående)

2

Kattegattleden (pågående)

3

Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv

4

Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående)

5

Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående)

6

E20, Tollered–Alingsås, (pågående)

7

Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående)

8

E20, förbi Skara (pågående)

9

E20, förbi Mariestad

10

E20, Vårgårda–Vara (pågående)

11

E20, Götene–Mariestad

12

E20, förbi Vårgårda (pågående)

13

Västkustbanan, Halmstad C/bangård

14

Västsvenska paketet, järnväg (pågående)

15

17

Västsvenska paketet, väg (pågående)
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
(pågående)
E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående)

18

E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående)

19

Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående)

20

Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen

21

Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår

22

Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet

23

E45, Tösse–Åmål

24

E45, Säffle–Valnäs

25

Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled

26

Nya stambanor Göteborg–Borås

27

Markarydsbanan, Knäred, mötesspår

28

E45, Järnvågen, med överdäckning av E45

29

Västkustbanan, Väröbacka station

30

Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana

31

ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg

16

Sverigeförhandlingen
Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen
Göteborg, citybuss Backa-stråket
Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen)
Göteborg, cykelobjekt
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8.7.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej
rangordnade
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1
E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1
Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg
E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1
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8.8.

Södra Sverige

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län.
I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar
åtgärder i tabellerna 43–46 nedan.
Figur 39 Åtgärder i södra Sverige.
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8.8.1.

Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för
infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår.
Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet
flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med
regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter.
Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade
stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda
överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala
aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och
ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och
avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär
utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att
uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och
attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel.
8.8.2.

Förslag på namngivna reinvesteringar

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan
komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga
underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300
miljoner kronor
A

E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg)

B

E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning)

C

Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning

D

Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte

E

Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning

F

Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa,
radioblockeringssystem

90

Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081.
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8.8.3.

Exempel på trimnings- och miljöåtgärder

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli
genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om
prioriteringarna ändras.

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden.

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden
G

Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö

H

E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats

I

Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg

J

Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder

K

Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder

L

E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering

M

E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd

8.8.4.

Förslag på namngivna investeringar

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis
innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel
kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och
elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya
stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm,
tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den
mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa
god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken.
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden.

Namngivna investeringar under planperioden
1

E65, Svedala–Börringe

2

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående)

3

Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående)

4

Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående)

5

E4, Ljungby–Toftanäs (pågående)

6

Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående)

7

Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående)

8

E22, trafikplats Ideon

9

E22, trafikplats Lund S

10

E22, Fjälkinge–Gualöv

11

E22, Lösen–Jämjö (pågående)

12

E22, Gladhammar–Verkebäck

13

Väg 25, Österleden i Växjö

14

Väg 40, Nässjö–Eksjö

15

Väg 40, förbi Eksjö

16

Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet

17

Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1)

18

Ny stambana Hässleholm–Lund

19

Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet

20

Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58

21

Maria–Helsingborg C, dubbelspår

22

Alvesta, triangelspår

23

Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående)

24

E22, Ronneby Ö–Nättraby

25

E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält

26

Väg 26, Hedenstorp–Månseryd

27

E22, förbi Bergkvara

28

Väg 26, Mullsjö–Slättäng

29

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana

30

Räppe, ny station

31

Malmö bangård, planskild spårkorsning

32

Malmö C, fler plattformsspår

33

Malmö C–Östervärn, dubbelspår

34

ERTMS, Trafikledningscentral Malmö
Sverigeförhandlingen
Helsingborg, kollektivtrafik
Helsingborg, cykelobjekt
Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS)

91

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)
Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar)
Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2
Malmö, cykelobjekt

91

European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning.
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8.8.5.
Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för
namngivna investeringar med 10 procent
I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som
övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar
med 10 procent.

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen
för namngivna objekt med 10 procent.

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade
E4, Trafikplats Ekhagen
Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved
Väg 40, Skogslid–Haga
E22, genom Mönsterås
Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten
Väg 40, Toverum–Hyttan
Väg 25,förbi Lessebo
Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats
E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält
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9 Planförslagets effekter
I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning
åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka
målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av
planförslaget beskrivs.
Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan
effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella
anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar
av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt
66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning
(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och
innovation (8,5 miljarder kronor).
Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och
avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet,
miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål.
Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6.
För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:


Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg
(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel
samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i
underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en
övergripande nivå.



Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal
(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i
detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta
avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i
underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.



Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över
100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som
påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att
effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder
kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv
anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska
redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre
stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor
under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas
under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total
kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).
För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas
översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska
system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt
statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor
under planperioden).

92

Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket
sätt.

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även
kostnader efter planperioden.

.
De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av
diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av
planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).
De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska
nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-,
sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs
effekterna mer i detalj.

93

I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag,
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift
och underhåll.

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av
trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en
betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga
nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader
och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).

9.1.

Övergripande transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens
bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar
transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över
olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
9.1.1.

Samhällsekonomisk effektivitet

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av
transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till
infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas
blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som
står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets
användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka
inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.
Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen
med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är
samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhållsoch reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i
tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av
94
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade
varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De
samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK)
på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av
byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av
byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av
att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av
bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra
transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra
tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en
NNK över 10.
Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens
nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader.
Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det
behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive
20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens
funktionalitet.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på
de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är
relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och
kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är
samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom
vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att
det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare.
Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten
(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde
- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)
för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används
fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de
sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)
en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt
sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande
pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt
minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed
samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade
nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras
medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i
aktuella bedömningar.
Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av
de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på
32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4
(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är
genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9
(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder
kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av
95
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Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021.
Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter.
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vägobjekten (28 av 30) är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften
av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många
mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt.
Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9
med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.
Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater
utanför planförslaget.

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än
kostnaden).

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör
alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är
investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet.
Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som
inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnadskvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om
man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man
ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så
mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som
inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är
därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen.
Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet
än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna
investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna
blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.
Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än
samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska
kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje
investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs
av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs
samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma.
För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten
bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart
positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de
effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att
ändra slutsatserna i kalkylresultatet.
Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd
kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och
negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark
tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta
gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej
beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken
grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för
gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är
exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna.
Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan
kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar
av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att
upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar
är samhällsekonomiskt effektiva.
För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan
de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för
längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar
kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel
bangårdsåtgärder och resecentrum.
Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela
landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år
kommer att vara sysselsatta under planperioden.
9.1.2.

Långsiktig hållbarhet

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har
bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl
nationellt som internationellt97.
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling
omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att
definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del
av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka
definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.
Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla
medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och
geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31
januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens
utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan
på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i
avsnitt 9.3.
Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av
infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och
investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt
effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och
kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar
transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i
förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges
konkurrenskraft.

9.2.

Tillgänglighet för person- och godstransporter

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder
att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och
leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad
tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en
förutsättning för sammanhållningen i landet.
Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att
minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de
tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen
framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också
bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar
för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade
arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges
konkurrenskraft.
Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och
hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter.
De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad
tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så
på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska
tillgängligheten, särskilt på vägnätet.
Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar
som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot
90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor
utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att
minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de
glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i
vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av
broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god
framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre
vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas
på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i
transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet.
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och
därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.
Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för
anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering
eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och
genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår
också i området forskning och innovation.
Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de
har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av
vilka klimatanpassning av järnväg är ett.
Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet
med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket
kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande
till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom
trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor.
Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som
Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån
kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att
åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet.
Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för
persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av
tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.
Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen
av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både
genom helt nya banor som Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av
befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom
bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i
vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister.
Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till


57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för
persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)



75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav
58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för
godstransporter)



19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har
kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar,
bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för
järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.
Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som
finns formulerade i TEN-T-förordningen.
Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa
kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31
januari 2022.
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9.3.

Klimat- och miljömål

9.3.1.

Klimatpåverkande utsläpp

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De
namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad.
Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med
omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med
ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.
Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av
banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila
bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom
järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten.
Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år,
eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom
elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter.
Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas
livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där
koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen
över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör
1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga
järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar.
Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av
klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal
järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande
och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara.
Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små
effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen
ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av
investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet
där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget
värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets
totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av
transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av
järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).
9.3.2.

Andra miljöeffekter

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt
som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas.
Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation,
medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar
barriärer och gör intrång.
Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är
mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ
påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter
minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur.
Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka
en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete.
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till
infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av driftoch underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse
inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att
realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis
artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet
av planperioden till följd av ett minskat underhåll.
Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva
miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till
exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och
hantering av förorenade områden.
Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet
på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet
regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till
följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare
fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider
bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till
följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens
emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa.
Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta
buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av
befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras.
Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid
nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och
vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på
aktivt resande.
Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen
2022–2033.98

9.4.

Trafiksäkerhet

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna
ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt
skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över
tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom
investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att
genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att
etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt
skadade med en fjärdedel.
Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela
investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela
effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor.
98

Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227.
99
Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder.
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag
kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga
järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor).
De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på
omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande
ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga
namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3
mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040.
Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat
upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att
infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem.
Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt,
särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.
Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet.
Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av
trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.

9.5.

Effekter på EU:s transportpolitiska mål

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska
transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till
TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar
både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn
av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i
december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på
EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet
(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år
2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart
och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida
politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå
driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och
lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i
transportsystemet.
Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om
att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods.
Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat
för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är
känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder
för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med
branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar
bland annat medel för åtgärder på rastplatser.
När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–
Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara

100

Här ingår effekt från väginvesteringar.
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).
102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
101
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt
principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat
tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen
som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har
åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren.

9.6.

Känslighetsanalyser

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i
förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta
faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras.
Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om
omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte
möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och
därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden.
Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och
baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte
trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2
så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget
innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i
planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande
plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets
”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.
Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta
avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle
se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna
fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja
fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar
som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.
I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de
som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur
investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av
effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även
målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktionsoch hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.
9.6.1.

Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i
form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder
kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder
kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder
kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till
exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också
utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.
Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala
budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.
Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma
budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20
hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga
typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas.
Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor).

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de
fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om
viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i
grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika
effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant
extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet,
men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut
upp till samma budgetram som förut.
Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför
en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till
exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida
egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten
blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att
klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra
vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som
systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida
trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också
representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel
vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör.
Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa
nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk
lönsamhet.
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt
femdubblas.

Av 107 objekt i
referensurvalet
in i urvalet

Av referensurvalets
ram på 99 mdkr kr
ut ur/in i urvalet (mdkr)

14

9

8,2

Trafiksäkerhet

6

9

6,1

Utsläpp av koldioxid

1

4

5,7

Femdubblad vikt för…

Godstransporter

Av 107 objekt i
referensurvalet
ut ur urvalet

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller
storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett
fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys
har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor
förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.
Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre
vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats
kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor.
Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan
övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor.

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna
11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån
femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån
femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i
referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små,
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat
respektive trafiksäkerhet.
Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet
en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer
robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen
extrema omviktningen.
Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de
mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se
stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte
har så stor effekt på rangordningen.
Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den
enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan
välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god
bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor
viktas om.
9.6.2.
Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och
tidsvärderingar
I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av
effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I
detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av
några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt
relativ värdering av restid i bil respektive tåg.
Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en
känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I
känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva
kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där
ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar
genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget
från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma
till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i
känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av
investeringar.
För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan
trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon
trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är
ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att
osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra
omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med
basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.
För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till
0,6 i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka
11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor)
103

Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt.
104
Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser.
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt
ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor).
Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om
0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med
huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta
antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor
vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma.
Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för
alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av
högre investeringskostnad.
För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den
genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre
investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0
procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd
av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre
trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som
var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock
nära 0.
Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av
godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat
att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som
den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten.
Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av
investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre
investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.
I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil.
Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas
som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som
bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid
gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre
än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på
färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att
undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil
värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en
faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av
effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju
redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett
betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av
investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av
fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till
49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).

105

Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
Baserat på 36 objekt.
107
Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1).
108
Baserat på 30 objekt.
109
Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält).
106
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9.6.3.

Målkonflikter och -synergier

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och
investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en
infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en
investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i
nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto
lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.
Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg
eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i
natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan
tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men
i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra
positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är
en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns
total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns
totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka
målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst
ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som
antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller
minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om
summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är
objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt
höger) desto mer lönsamt är projektet.

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier
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Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det
vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har
väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till
tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet.
Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det
finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter
och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns
ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar
trafiksäkerheten.
I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan
tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger
till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger
minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.
För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål.
De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot
kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av
diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva
trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen
bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge
vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur
och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny
sträckning kan innebära betydande intrång.
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10

Kostnadsstyrning och produktivitet

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg
och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska
genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka
kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern
effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre
effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett
flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera
avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.
I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den
gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket
genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och
produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning,
effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad
effektivisering och kostnadskontroll.

10.1.

Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder.
Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i
byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger
bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har
förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som
genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till
nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt
som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej
startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare
analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.
Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid
tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt,
vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive
investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för
en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid.
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag
uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent
för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och
11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent.
Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt
ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är
uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller
driftindex.
10.1.1.

Utveckling

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48
kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som
i underlaget för planförslaget 2022–2033.

110

Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.
111
Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI
under perioden.
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent.

Status i plan 2018–2029

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till plan 2022–2033

Pågående

16

Bundna

45

Ej bundna

51

Alla

33

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan.

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent
av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna
investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst
för de pågående objekten, mest för de ej bundna.
Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret
ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den
genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen
för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de
som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent.

Status i plan 2018–2029

Status i plan
2022–2033

Kostnadsökning
från plan 2018–2029 till
plan 2022–2033

Pågående

Pågående

15

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Pågående

20

I plan sedan tidigare (men ej pågående)

Ej pågående

52

Ny i planen

Pågående

33

Ny i planen

Ej pågående

47

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har
stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser
vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent
ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av
investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav
majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående
plan.
De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats.
De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga
större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för
järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent.

Status i plan 2018–2029

Alla

Järnväg (bana)

Järnväg
(system)

Väg

Pågående

23

12

38

7

Ej pågående
(bundna + ej bundna)

53

49

78

52

Alla

38

29

77

29

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI.

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in
med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt
osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av
kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell
ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av
investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter
som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så
är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas
vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.
I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än
vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på
att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt
visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det
uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen
att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en
förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att
de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för
de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade
investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent.
Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala
kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat
mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala
kostnadsökningen.
En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående
projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om
bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och
detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra
utformning eller låta objektet utgå ur planen.
Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan.
Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan
planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan
planerna.
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor.

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har
ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att
nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen –
det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att
vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är
en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar.
Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora
objekt som har stora kostnadsökningar.
Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel
innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112.
I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och
genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till
vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser
att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3.
10.1.2.

Vidmakthållande

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat
ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella
planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033.

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor.

Behov
2018–2029

Ramar i plan
2018–2029

Behov
2022–2033

Ramar i plan
2022–2033

Eftersatt
underhåll

Väg

209 000

174 000

238 000

197 000

24 000

Järnväg

141 000

133 000

180 000

165 000

46 000

112

Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224.
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen.
Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat.
Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av
vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade
vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till
ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det
handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029.
Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen.
Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av
anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den
ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat.
Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en
större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll
men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen.
Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika
stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av
produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt
ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter.
Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning,
där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget
flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader.
En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation
samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen
påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i
transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna
utveckling behandlas i nedanstående avsnitt.

10.2.
Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och
effektivitet
Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet.
Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för
en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att
inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom
investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns
flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till
exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering
och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och
kostnadskontroll.
Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för
tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras
utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt
hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande
framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till
att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för
teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest
resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av
tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för
prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv.
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10.3.

Fortsatt utveckling behövs

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en
effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt
beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade
kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt
behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i
verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad
gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa
åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som
särskilt ska prioriteras på kort sikt.
10.3.1.

Vidtagna åtgärder under planarbetet

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de
kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna
uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig
åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till
att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i
översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning,
effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv
tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga
alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet
av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i
planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att
utveckla kostnadsstyrningen.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande
åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare
beskrivits under avsnitt 7.6.2.
10.3.2.

Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och
effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska
kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder
baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare
regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns
ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar
inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av
kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential
att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.
10.3.2.1.
Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt
kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och
effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under
genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från
grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar
även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare
ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre
ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis
kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar
att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022.
10.3.2.2.
Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden
Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och
krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade
kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även
iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden
behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om
förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget
kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och
erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av
förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa
åtgärder under 2022.
10.3.2.3.
Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet
Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt.
Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också
hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom
området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de
resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad
är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer
arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project
review boards).
Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för
tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en
utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur
nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade
underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.
Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i
verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån
målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som
värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och
samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022.
10.3.2.4.
Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn
Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar
av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar
för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten,
eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen
har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom
projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt
att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större
investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att
räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom
Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden
i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att
överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda
kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna.
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl
projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom
digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant
har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för
prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser,
sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin
förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och
plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även
användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för
vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagenkoncernen).
Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när
flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för
asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare.
Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och
järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav.
Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att
kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer
ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet
krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal
utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av
innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare
och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att
investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra
en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och
utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten
görs i form av följeforskning.
Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i
lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar.
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11

Ekonomisk ram och finansiering

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer.
Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också
tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används
till.

11.1.

Ekonomisk ram

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till
799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå.
165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder
kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig
medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av
transportsystemet.
Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden
2010–2033 i 2021 års priser.
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102)

Belopp

Vidmakthållande av transportsystemet
Vidmakthållande väg,
varav:

197 000

Drift och underhåll vägar

162 500

Bärighet vägar

18 200

Bidrag till enskilda vägar

14 000

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg

2 300

Vidmakthållande järnväg,
varav:

165 000

Vidmakthållande järnväg

163 700

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg
Summa Vidmakthållande av transportsystemet

1 300
362 000

Utveckling av transportsystemet
Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor),
varav:

289 000

Nya stambanor

104 000

Övriga större investeringar järnväg

128 500

Större investeringar väg

46 000

Större investeringar sjöfart

10 500

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor)

42 000

Stadsmiljöavtal

9 000

Regional plan

42 000

Övrig verksamhet,
varav:

28 200

Planering, stöd och myndighetsutövning

17 000

Forskning och innovation inom utveckling

4 900

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB

6 300

Räntor och amorteringar

25 700

Summa Utveckling av transportsystemet

435 900

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

1 100

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga
flygplatser

437 000

Total

799 000
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och
165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen
föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande –
750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113
I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.
Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen
inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation
om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för
vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för
vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen
för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.
För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I
Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för
utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner
kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114
Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i
kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja
gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i
hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva
trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och
miljöåtgärder.
Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den
redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd
krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30
november 2021.
Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som
myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt
försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska
propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet
beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren
2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är
ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren
2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket
detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från
utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap
bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.
Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap
än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag
finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i
storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i
nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket
föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under
2022–2033.

113
114

Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.
Ibid
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära
förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket
förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med.
Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar
och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort
och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte
möjlighet att finansiera.
Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos
Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och
återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och
för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.
Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4.

11.2.

Tillkommande medel utöver planeringsram

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer
vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån,
infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock
påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är
kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis
E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen,
Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och
brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53
endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om
banavgifter finns i avsnitt 6.2.8.

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor.

Tillkommande finansiering utöver planeringsram

Belopp i miljoner kronor

Banavgifter

26 900

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion)

22 200

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion)

17 400

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron)

290

Medfinansiering

15 200

Summa tillkommande medel

81 990

11.2.1.

Trängselskatt och infrastrukturavgift

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln
och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av
systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar
åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt
kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna
från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart
Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års
Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal.
Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala
parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna
åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt
gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del
av Götaälvbron.
Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och
infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa
investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte
drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader.

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Förbifart Stockholm
Övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)
Västsvenska paketet

Finansiering
med
trängselskatt, direktfinansiering

Lån som
återbetalas
med
trängselskatt

Lån som
återbetalas
med infrastrukturavgift

1 682

14 253

0

15 935

16 189

1 427

0

17 616

4 296

1 716

0

6 012

0

0

286

286

22 167

17 396

286

39 849

Skurubron
Summa

Summa

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad.

11.2.1.1.
Lånebehov 2022–2033
Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara
investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och
järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från
trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för
perioden 2010–2033.
För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och
järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå
till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av
lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och
kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive
infrastrukturavgifter.
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor.

Objekt

Belopp

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras
med trängselskatter

15 680

Västsvenska paketet

1 716

Skurubron

286

Summa

11.2.2.

17 682

Medfinansiering

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar
eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera
genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte
finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från
andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett
gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De
transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om
det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av
åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör
också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet
till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen
infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och
kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i
transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar
som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse.
Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var
och en av finansiärerna agerade självständigt.
I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter
100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4).
11.2.3.

Övriga medel

11.2.3.1.
Förskottering
Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig
infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för
transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under
planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med
cirka 3 miljarder kronor.
11.2.3.2.
Medel från EU
Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag
från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska
transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att
Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten.
Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom
Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers
infrastrukturförvaltare.
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig
uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor,
år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år
2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås,
ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och
Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett
särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan.

11.3.

Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit
olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska
förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten
behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den
nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om
väsentlig ny kunskap framkommit.
I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har
uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i
praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt,
intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket
arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt
kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med
uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut.
Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och
regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens,
som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och
kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för
vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever
många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst
järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för
branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart
samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande
planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom
hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som
återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115
Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till
merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material,
främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden
för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i
investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst
för cement, följt av stål och asfalt.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den
finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15
april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och
struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som
föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det
115

Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220.
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det
kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför
planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen.
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033

Vidmakthållande

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Vidmakthållande större
reinvestering järnväg (>300 mnkr)

Alla

Hela landet

Forskning och innovation inom
vidmakthållande

Hela Landet

Övrig verksamhet
Väg

Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Luftfart

Hela Landet

Hela landet

Övriga investeringar
Alla

2022-2033

5 599 25% 4 199

6 999

Total

362 000

362 000

388 883

388 883

149 900

149 900

149 900

149 900

12 600

12 600

12 600

12 600

18 200

18 200

18 200

18 200

14 000

14 000

14 000

14 000

134 900

134 900

161 783

161 783

28 800

28 800

28 800

28 800

Räntor och amortering för
investering, väg
Ränta, Avskrivning och Hyra,
järnväg
Bidrag till inlandsbanan &
Öresundskonsortiet
Planering och stöd (inkl.
myndighetsutövning)
Forskning och innovation
utveckling
Driftbidrag Icke statlig flygplatser
(1)

3 600

3 600

3 600

3 600

54 901

54 901

54 913

54 913

3 409

3 409

3 409

3 409

22 263

22 263

22 263

22 263

6 248

6 248

6 248

6 248

17 041

17 041

17 053

17 053

4 885

4 885

4 885

4 885

1 056

1 056

1 056

1 056

51 000

51 000

54 002

54 002

Kollektivtrafiksatsning
(Stadsmiljöavtal) (2)

9 000

9 000

9 000

9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr)

42 000

42 000

45 002

45 002

Hela Landet

Hela landet

Alla

Hela Landet

Hela landet

Trimning / tillgänglighetsåtgärder

16 900

16 900

19 902

19 902

Alla

Hela Landet

Hela landet

Säkerhetsåtgärder

12 000

12 000

12 000

12 000

Alla

Hela Landet

Hela landet

Miljöåtgärder

13 100

13 100

13 100

13 100

42 026

42 026

51 006

51 006

39 427

39 427

48 407

48 407

264

264

264

264

55

55

55

55

878

878

878

878

957

957

957

957

59

59

59

59

290

290

290

290

34

34

34

34

62

62

62

62

289 073

620 071

371 344

784 201

-167

47 900

-151

56 136

278

4 557

278

9 239

24

15 666

31

19 247

1 789

5 552

1 789

196

1 448

196

1 448

3 878

7 598

3 878

7 674

Investeringar i regional plan

Alla

Hela Landet

Väg

Skåne

Järnväg Skåne
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm
Järnväg Stockholm

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Vidmakthållande väg
Vidmakthållande större
reinvestering väg (>300 mnkr)
Vidmakthållande bärighet
Statlig medfinansiering av
enskilda vägar
Vidmakthållande järnväg

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

Järnväg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Väg

Västra
Götaland

Hela landet

Regionala planer övriga
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar), samfinans
Malmöpendeln Lommabanan Malmö närområde
etapp 2, samfinans
Stockholms
Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
närområde
och nya stationer, samfinans
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik, samfinans
Roslagsbanan till City,
Stockholms
förlängning och nya stationer,
närområde
samfinans
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Älvstranden, centrala
delen), samf.
Göteborg, Citybuss Backastråket, samfinans
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen),
samfinans

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr)
Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna
järnvägsobjekt med restarbete
eller utbetalningar under
planperiod

Öppet för
trafik

Järnväg Hela Landet

Hela landet

Statlig medfinansiering till
regionala spårfordon

Öppet för
trafik

Väg

Hela Landet

Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt
med restarbete eller utbetalningar
under planperiod

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS utveckling

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Fjärrstyrning av järnväg

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Kraftförsörjning

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg,
åtgärder för långa godståg

736

758

736

758

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Nationellt tågledningssystem

412

1 764

412

1 764
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Länkar
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Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

3 719

7 590

3 719

7 590

1 635

3 635

1 635

3 882 30% 2 717

5 046

2022-2033

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Ny optoanläggning för ökad
kapacitet i kommunikationsnät
inkl. vägklassifisering

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

Teletransmissionsanläggning

05-Pågående Pågående Väg

Hela landet

Elväg, pilotsträcka

544

600

544

600

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)
tunnel

451

451

451

451 30%

316

586

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Förtätning av GSM-R
(Järnvägskommunikationssystem)

759

759

759

759 30%

531

986

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

Införande av FRMCS
(Järnvägskommunikationssystem)

2 163

4 191

2 163

4 191 30% 2 934

5 449

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 1

1 173

1 194

1 173

1 205 30%

843

1 566

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 2

629

629

629

629 30%

440

818

-

-

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för
långa godståg, etapp 3

284

284

284

284 30%

198

369

-

-

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

712

1 198

712

1 198 30%

838

1 557

0,54

1 019

10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Hela Landet

Hela landet

151

961

151

961 30%

673

1 250

0,73

1 147

10-NTP nya
kandidater

Utveckling Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS vidareutveckling

3 000

7 041

3 000

8 802

-

-

E22

E22 Lösen -Jämjö

779

851

779

851

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Blekinge
namngivna

Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår
och hastighetshöjning (Etapp1)

66

68

133

137 30%

96

178

0,70

138

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E22

E22 Ronneby Ö - Nättraby (5)

509

1 039

509

1 039 15%

887

1 192

2,15

3 031

1 915

5 227

1 970

6 874

<0

-389

190

558

190

582

05-Pågående Pågående Väg

Hela Landet

Blekinge

Blekinge

Lund-Göteborg-Öxnered,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana
Stockholm-Skellefteå,
hastighetsh. 250 km/h på befintlig
bana

Sydostlänken (Älmhult-OlofströmKarlshamn), elektrifiering och ny
bana
Uppsala-Borlänge,
hastighetshöjande åtgärder och
ökad kapacitet etapp 1

7 041 25% 5 281

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

07-Ej bundna
Blekinge
2028-2033 Järnväg
namngivna
Kronoberg

Älmhult Olofström

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna

Dalabanan

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E16

E16 Borlänge-Djurås

29

832

29

845

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

E45/Rv70

E45/Rv70 genom Mora steg 1-3

93

219

156

371

Rv 50

Rv 50 genom Ludvika,
Bergslagsdiagonalen

23

280

113

385

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

170

175

170

175 30%

123

228

<0

-33

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Dalarna
namngivna

Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad
turtäthet och kortare restid

225

272

225

273 30%

191

355

3,30

1 246

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Vattnäs-Trunna

378

403

378

403 20%

324

483

0,80

434

588

<0

-28

9,18

1 218

05-Pågående Pågående Väg

Dalarna

Dalarna

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg

5 287 30% 3 701

Ostkustbanan

Gävle hamn, järnvägsanslutning

301

517

301

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Gävleborg
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp GävleKringlan, kapacitetshöjning (5)

684

7 237

684

7 326 13% 6 390

8 263

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E4

E4 Kongberget-Gnarp (5)

1 504

2 103

1 504

2 103 15% 1 788

2 419

112

115

112

3 281

6 059

3 390

526

730

713

Gävleborg

07-Ej bundna
Gävleborg
2028-2033 Järnväg
namngivna
Dalarna

Godsstråket
Godsstråket, Kapacitetshöjande
genom Bergslagen åtgärder

05-Pågående Pågående Järnväg Halland

Västkustbanan

Varberg, dubbelspår (tunnel)
inklusive resecentrum

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Halland
namngivna

Västkustbanan

Halmstad C/bangård (5)

2028-2033 Järnväg Halland

Västkustbanan

Väröbacka_station

2028-2033 Järnväg Halland

Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred
mötesspår

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater

58

1257

58

115 30%

81

150

922 30%

645

1 198

153

153 30%

107

199

124

124 30%

87

162

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

6 912

SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

6

69

6

E45 Rengsjön-Älvros

208

245

208

245 18%

201

289

4,44

1 314

Ånge-Östersund, Kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder

183

185

183

185 30%

130

241

<0

-26

Objekt

2022-2033
04-Avslut
med smärre
Öppet för trafik
Väg
reståtgärder/
kostnader

Halland Skåne Cykelled

Kattegattleden

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jämtland

E45

07-Ej bundna
Jämtland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Västernorrland
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Total

2022-2033

Total

idu

NNV

189

2022-2024 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Nässjö-Eksjö

339

380

339

380 10%

342

418

2,73

1 651

2025-2027 Väg

Jönköping

Rv 40

Rv 40 förbi Eksjö

280

296

311

327 15%

278

376

1,28

570

Jönköping gbg Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö,
elektrifiering o höjd hast

1 981

2 267

2 528

3 663

0,53

2 348

2028-2033 Järnväg Jönköping

2 818 30% 1 973

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Mullsjö - Slättäng

216

232

216

232 30%

162

301

3,02

1 566

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

E4

E4 Trafikplats Ljungarum,
genomgående körfält

673

677

803

807 12%

710

904

3,08

3 227

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Jönköping

Rv 26

Rv 26 Hedenstorp - Månseryd (5)

102

322

102

322 12%

283

361

1,59

769

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Förbi Bergkvara

400

411

429

440 30%

308

572

0,74

466

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Kalmar

E22

E22 Gladhammar-Verkebäck

342

349

342

349 27%

254

443

1,11

515

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

E4

E4 Ljungby- Toftanäs

244

1 050

244

1 050

05-Pågående Pågående Väg

Kronoberg

Rv 25

139

204

139

224

06-Bundna
Namngivna

Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl
trafikplats)

Kronoberg

Rv 25

Rv 25 Österleden i Växjö

270

303

362

395 6%

371

419

1,57

811

139

295

139

295 30%

207

384

<0

-60

2022-2024 Väg

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Kronoberg
namngivna
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra Stambanan Alvesta, triangelspår

2028-2033 Järnväg Kronoberg

Öppet för
trafik

Väg

Norrbotten

Kust till kustbanan Räppe, ny station

37

37

102

102 30%

E10 Kiruna inklusive Lv 870

0

1

0

854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan,
bangårdsförlängningar m.m.

435

1 307

435

1 314

05-Pågående Pågående Väg

E4

Norrbotten

133

<0

-323

4 116

1,40

5 459

72

268

72

1 389

3 628

E10, Avvakko–Lappeasuando

594

652

594

652

E10

E10, Morjärv - Svartbyn

701

745

701

745 17%

618

871

<0

-234

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Nattavaara
bangårdsförlängning

223

233

223

233 16%

196

270

<0

-148

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Norrbotten
namngivna

Malmbanan

Malmbanan Sikträsk
bangårdsförlängning

174

188

174

188 15%

160

215

<0

-51

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

E10

E10 Kauppinen-Kiruna
mötesseparering (5)

391

396

391

396 30%

277

514

2022-2024 Sjöfart

Norrbotten

2022-2024 Väg

Norrbotten

E10

2022-2024 Väg

Norrbotten

Norrbotten

E4 Salmis - Haparanda

72

1 358

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

E10

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Länkar
SEB

763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd
farled

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Luleå C flytt av
Stambanan genom
personvagnsuppställning (etapp
övre Norrland
1)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Stambanan genom Luleå C ombyggnad av
övre Norrland
personbangård (etapp 2)

268
3 681 12% 3 247

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
88

146

111

170 30%

119

221

<0

-142

106

337

106

337 30%

236

438

<0

-127

SEB.pdf

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen
Stax 32.5 ton

1258

243

405

243

405 30%

284

527

0,29

132

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Total

2022-2033

Total

idu

Länkar
SEB

NNV

SEB.pdf
2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Malmbanan Svappavaara-Kiruna
Stax 32.5 ton

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan Skellefteå Luleå ny järnväg (5)

2028-2033 Järnväg Norrbotten

SgöN Sävastklinten-Norra
Stambanan genom
Sunderbyn ny mötesstation och
övre Norrland
partiellt dubbelspår

2028-2033 Järnväg Norrbotten

Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst
till nya centrum

150

250

150

3 000

23 269

3 000

250 30%

171

286

171

1 352

286 30%

Malmö Fosieby-Trelleborg,
hastighetsanpassning (160
km/tim), mötesstation mm

86

465

86

694

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

Västkustbanan

Tunneln genom Hallandsås

10

11 682

10

11 682

Öppet för
trafik

Väg

E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd Vä; Sätaröd-Vä och förbi
Linderöd

0

1 175

0

1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim

11

54

11

54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Flackarp-Arlöv, utbyggnad till
Södra Stambanan
flerspår

349

3 711

510

4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Skånebanan

82

484

156

684

505

1 136

576

1 274

1 523

2 417

1 594

2 906

85

202

85

219

25

706

35

1 085

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
05-Pågående Pågående Väg

Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Kapacitetsåtgärder i Skåne

Lund (Högevall) - Flackarp,
Södra Stambanan
fyrspår
Ängelholm-Maria,
Västkustbanan
dubbelspårsutbyggnad ( inkl.
Romaresväg)
Superbussar i Skåne, åtgärder i
statlig infrastruktur
Godsstråket
Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och
genom Skåne och
3 och Marieholmsbanan
Marieholmsbanan

200

1 371 15% 1 165

Godsstråket
genom Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

325

0,01

4

SEB.pdf

Järnväg Skåne

Skåne

175

23 269 16% 19 546 26 992

Öppet för
trafik

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

371

<0

-210

1 577

<0

-1 072

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Ideon

311

338

359

393 11%

350

436

-

-

2022-2024 Väg

Skåne

E22

E22 Trafikplats Lund S

367

393

367

393 11%

350

436

1,81

929

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Skåne

E22

E22 Fjälkinge–Gualöv

504

554

504

554 12%

485

623

4,14

3 472

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Skåne

E65

E65 Svedala-Börringe

462

499

462

499 10%

447

551

1,40

1 003

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt
mötesspår och höjd hastighet

859

862

1 039

1 043 30%

730

1 355

<0

-440

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad
av spår 58

393

398

393

398 30%

279

518

<0

-161

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

Västkustbanan

Maria - Helsingborg C,
dubbelspår (5)

898

4 092

898

6 100

<0

-2 842

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Södra stambanan,
Kust till kustbanan
, Skånebanan,
Pågatåg Nordost
Blekingekustbana,
Markarydbanan

110

446

110

752

285

689

285

2 716

9

251

10

436

119

7 834

121

8 856

9

644

46

3 333

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg

Skåne
Kronoberg

Öppet för
trafik

Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station,
snabbspårväg (statlig
medfinansiering)

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E18

E18 Statlig följdinvestering,
Arninge hållplats

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E20

E20 Norra Länken

Öppet för
trafik

Väg

Stockholm

E4

E4 Tomteboda-Haga södra

1259

4 692 30% 3 284

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Mälarbanan

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm

Stockholm övrigt

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E18

E18 Danderyd-Arninge

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4

E4 Förbifart Stockholm

05-Pågående Pågående Väg

Stockholm

E4/E20

E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS

2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms
närområde

2025-2027 Väg

E4/Lv 259

Årstaberg-Flemingsberg,
signalåtgärder optimering
E4/Lv 259 Tvärförbindelse
Södertörn

06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

Barkarby bytespunkt med
anslutning till tunnelbana
Kollektivtrafik Stockholm,
tunnelbaneutbyggnad (statlig
medfinansiering)
Roslagsbanan, dubbelspår etapp
1+2 (statlig medfinsiering)
Stockholm Central och Karlberg,
funktionsanpassningar efter
Citybanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad
kapacitet
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan
(statlig medfinansiering)

Total

2022-2033

Total

182

218

324

459

2 764

4 924

22 991

33 649

426

510

426

3 680

241

1 036

241

1 036

13 248

23 106

15 269

25 489

210

370

429

749

67

355

67

355

883

7 385

16 838

41 668

37

103

65

236

234

274

234

275

13 338

14 613

14 331

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
idu

1,06

15 788 17% 13 104 18 472

Länkar
SEB

NNV

353

0,44 11 399

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Stockholm övrigt

Hagalund, bangårdsombyggnad

192

344

192

349 30%

244

454

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Stockholm
namngivna

Västra stambanan

Västra stambanan, FlemingsbergJärna, upprustning tunnlar

194

199

194

199 30%

139

258

-

-

220

238

270

311 18%

255

367

1,03

400

2 399

2 547

2 399

-

-

580

609

580

609 19%

493

724

0,82

754

682

759

682

759 11%

675

842

2,08

3 155

262

265

262

265 30%

186

345

-

-

07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Stockholm

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E20

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4/E18

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Stockholm

E4

Essingeleden, riskreducerande
åtgärder upprättande av ledverk

Mälarbanan

Stockholm C och Tomteboda
bangård, kapacitet mm

08-NTP nya
kandidater
från
utpekade
brist

511 Farled Södertälje-Landsort
E4/E20 Hallunda-Vårby,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E20 Södertäljebron,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm
E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg,
Kapacitetsförstärkning till följd av
Förbifart Stockholm

2 547 19% 2 063

3 031

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Utredning Järnväg Stockholm

280

280

280 19%

2 848

4 499

2 858

4 990

228

332

-

-

05-Pågående Pågående Sjöfart

Södermanland

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Rv 56 Katrineholm - Bie

123

165

123

173

05-Pågående Pågående Väg

Södermanland Rv 56

Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga),
Räta linjen

452

549

452

549

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår
namngivna

227

248

227

248 13%

216

280

0,54

210

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår
namngivna

240

256

240

256 17%

212

300

<0

-5

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Uppsala

901 Södertälje Sluss, Mälaren

280

Ostkustbanan

Uppsala, Plankorsningar

346

482

474

613 10%

550

675

<0

-599

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Uppsala
namngivna

Dalabanan

Heby Mötesspår

156

165

156

165 30%

116

215

1,80

410

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Uppsala
namngivna

Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala –
länsgränsen Uppsala/Stockholm)

2 279

12 891

2 279

-

-

07-Ej bundna
2022-2024 Väg
namngivna

Rv 56

Rv 56 Sala - Heby 2+1

189

206

247

264 17%

1,38

600

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland

Värmlandsbanan

Laxå – Arvika, ökad kapacitet

404

767

404

783

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

E45

E45 Säffle - Valnäs (5)

652

688

652

689 19%

Värmlandsbanan

Kil-Laxå, mötesstationer

152

465

178

494

E4

E4 Djäkneboda-Bygdeå

6

282

6

282

Uppsala
Västmanland

Värmland

Värmland
05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro
04-Avslut
med smärre
Öppet för
Väg
Västerbotten
reståtgärder/
trafik
kostnader

(5)

1260

13 347 30% 9 343

17 351

220

309

558

819

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny
järnväg
E4 Sikeå-Gumboda
mötesseparering

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten

Norrbotniabanan

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4

05-Pågående Pågående Väg

Västerbotten

E4/E12

E4/E12 Umeå

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västerbotten
namngivna

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) DåvaSkellefteå ny järnväg

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Västerbotten

E4

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna

Västerbotten

07-Ej bundna
2028-2033 Väg
namngivna
10-NTP nya
kandidater
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

2028-2033 Väg

1 018

Total

2022-2033

1 555

1 072

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

293

350

293

355

2 419

145

2 696

10 250

15 467

10 283

E4 Gumboda-Grimsmark
mötesseparering

489

521

489

527 17%

437

617

E4

E4 Broänge-Daglösten
mötesseparering (5)

375

391

375

395 20%

318

473

Västerbotten

E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet
mötesseparering (5)

325

329

325

329 30%

231

428

Västerbotten

E4

E4 förbifart Skellefteå

471

1 429

471

12

71

23

169

5

482

5

607

Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig
medfinansiering

Öppet för
trafik

Väg

E14, Sundsvall–Blåberget

Västernorrland E14

Länkar
SEB

NNV

1 689

-105

Öppet för
trafik

idu

15 748 14% 13 543 17 953

1 429 30% 1 000

< 0 -16 627
0,45

338

1 857

0,98

1 877

3 081

<0

-2 167

-

-

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn,
Tunadalsspåret, Malandstriangeln
m.m.

299

1 125

301

1 191

05-Pågående Pågående Väg

E4 Sundsvall

105

3 710

172

5 313

2 644

2 744

2 644

908

996

908

996 30%

697

1 294

67

67

122

122 30%

85

159

<0

-210

Västernorrland E4

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan
namngivna

Sundsvall C–Dingersjö,
dubbelspårsutbyggnad

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Västernorrland
namngivna

Sundsvall resecentrum,
tillgänglighet och plattformar m.m.

10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater

2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby
vändslinga

2028-2033 Väg

E14 Blåberget-Matfors

364

377

364

381 14%

327

436

1,02

550

07-Ej bundna
Västernorrland
2025-2027 Järnväg
Mittbanan
namngivna
Jämtland

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och
hastighetshöjande åtgärder - inkl
säkerhetshöjande åtg

343

344

343

345 30%

241

448

<0

-189

05-Pågående Pågående Väg

Rv 56

Rv 56 Kvicksund-Västjädra

87

288

87

288

1 211

1 388

1 211

1 388

9

977

9

1 157

230

304

1,41

472

Västernorrland E14

Västmanland

2 744 12% 2 406

05-Pågående Pågående Väg

Västmanland

E18

04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

E18 Köping-Västjädra,
kapacitetsbrister

Västra
Götaland

E20

E20 Alingsås - Vårgårda

Västra
Götaland

Göteborgs
närområde

1 158

3 476

1 158

3 823

Västra
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Järnväg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
Västra
05-Pågående Pågående Väg
Götaland
06-Bundna
Västra
2022-2024 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland
06-Bundna
Västra
2025-2027 Väg
Namngivna
Götaland

Göteborgs
närområde

Göteborgs hamnbana och
Marieholmsbron, ökad kapacitet
och dubbelspår över Göta älv
Olskroken, Planskildhet

1 288

4 349

1 288

4 349

809

2 376

809

2 380

5 905

12 918

9 233

26 381

Öppet för
trafik

Väg

05-Pågående Pågående Järnväg
05-Pågående Pågående Järnväg

Västra stambanan, GöteborgVästra Stambanan
Skövde, kapacitetsförstärkning.
Göteborgs
Västsvenska paketet järnväg
närområde
E20

E20 Förbi Skara

-3

172

82

467

E20

E20 Förbi Vårgårda

50

94

134

280

E20

E20 Tollered-Alingsås

25

688

25

688

E20

E20 Vårgårda - Vara

649

949

649

1 209

E6

E6.20 Hisingsleden, Södra delen

580

972

664

1 176

E6

E6.21 Göteborgs
hamn/Lundbyleden

1 120

1 576

1 936

2 501

Västsvenska paketet väg

2 966

8 746

6 048

16 197

258

266

258

1 785

1 866

1 811

1 892 11% 1 684

2 100

0,32

834

522

587

1 309

1 373 17% 1 140

1 607

0,39

790

Göteborgs
närområde
E45

E45 Tösse-Åmål

E20

E20 Förbi Mariestad

E20

E20 Götene - Mariestad

1261

267 14%

SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

1 528

1 610

1 528

1 610 16% 1 354

1 866

1 077

1 103

2 180

2 207 20% 1 765

2 648

0,62

1 793

198

200

198

200 30%

140

260

4,74

1 316

490

796

490

796 30%

557

1 035

4,41

4 933

5 000

5 395

5 000

-

-

2022-2033
07-Ej bundna
Västra
2025-2027 Järnväg
namngivna
Götaland
07-Ej bundna
2025-2027 Sjöfart
namngivna

Västra stambanan

Västra
Götaland

161

Göteborg och Västsverige
Omloppsnära uppställningsspår
Farleden i Göteborgs hamn,
Kapacitetsåtgärd farled

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Norge/Vänerbana Norge-Vänerbanan, vändspår i
n med Nordlänken Älvängen

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Västra stambanan

07-Ej bundna
2028-2033 Sjöfart
namngivna

Västra
Götaland

10-NTP nya
kandidater

Västra
Götaland

2028-2033 Väg

955
E45

(5)

Västra stambanan Laxå-Alingsås
högre kapacitet
Vänersjöfarten, Trollhätte
kanal/Göta älv (5)

Total

2022-2033

Järnvågen med överdäckning av
E45

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro

Godsstråket
Godsstråket Dunsjögenom Bergslagen Jakobshyttan, dubbelspår

07-Ej bundna
2022-2024 Järnväg Örebro
namngivna

Godsstråket
Godsstråket Hallsberg – Åsbro,
genom Bergslagen dubbelspår

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Örebro
namngivna
07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Örebro
namngivna

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
Total

5 416 19% 4 387

261

263 30%
561

4 431

4 822

4 431

Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad

332

341

332

342 30%

239

444

0,60

273

Godsstråket
Frövi bangårdsombyggnad
genom Bergslagen

105

109

136

141 30%

99

183

-

-

644

847

2,23

2 486

1 971

2,36

4 931

Godsstråket Storvik-Frövi,
Godsstråket
kapacitetspaket 1+2 samt
genom Bergslagen Sandviken-Kungsgården
mötesstation

598

953

598

953

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro
Östergötland

Godsstråket
Hallsberg-Degerön, dubbelspår,
genom Bergslagen etapp 1

124

2 066

124

2 067

07-Ej bundna
2025-2027 Väg
namngivna

Örebro
Östergötland

Rv 50

706

746

706

746 14%

612

865

612

865

1 456

1 525

1 496

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl
Nykyrka)

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

Godsstråket
Godsstråket Jakobshyttangenom Bergslagen Degerön, dubbelspår

06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Väg

E22

10-NTP nya
kandidater

Utredning Järnväg Hela Landet

E22 Förbi Söderköping

varav
- Nya stambaneetapper

5 304

104 000

165 964

104 000

166 006

Nya stambanor, utredning för
kvarstående etapper

3 000

3 000

3 000

3 000

Hässleholm-Lund, del av nya
stambanor (5)

15 900

28 070

15 900

28 070 22% 21 895 34 245

Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya
stambanor (5)

17 300

43 531

17 300

43 572 17% 36 165 50 979

Ostlänken

Ostlänken nytt dubbelspår JärnaLinköping, del av nya stambanor

67 800

91 363

67 800

91 364 17% 75 832 106 896

Hela landet

07-Ej bundna
2028-2033 Järnväg Skåne
namngivna

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland

1 564 26% 1 158

- ERTMS införande

25 986

50 915

25 986

50 915

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Hallsberg Norrköping

4 586

8 835

4 586

8 835

05-Pågående Pågående Järnväg Hela Landet

Hela landet

ERTMS, TC Malmö

7 415

10 790

7 415

10 790

07-Ej bundna
2025-2027 Järnväg Hela Landet
namngivna

Hela landet

ERTMS, TC Göteborg (5)

1 734

8 661

1 734

8 661 15% 7 362

9 960

10-NTP nya
kandidater

Hela landet

ERTMS, TC Stockholm Gävle (5)

4 796

11 655

4 796

11 655 15% 9 907

13 403

Malmbanan

ERTMS, Nord, Malmbanan

3 315

5 258

3 315

2025-2027 Järnväg Hela Landet

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten
10-NTP nya
kandidater

2025-2027 Järnväg Norrbotten

Hela landet

ERTMS, TC Boden Ånge

(5)

- Storstadsförhandling
04-Avslut
med smärre
reståtgärder/
kostnader

Öppet för
trafik

Järnväg Skåne

4 140

5 716

4 140

7 850

11 493

32 870

Spårväg Lund C - ESS

79

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg cykelobjekt

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Helsingborg, Kollektivtrafik

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Lund cykelobjekt (cykelbanor och
cykelgarage)

05-Pågående Pågående Väg

Skåne

Malmö cykelobjekt

1262

5 258
5 716 15% 4 859

41 062
781

66

75

141

292

137

189

311

374

43

44

43

167

149

155

594

619

SEB.pdf
SEB.pdf

342

303

4 822 10% 4 340

SEB.pdf

6 445

561

Örebro
Gävleborg
Dalarna
Västmanland

07-Ej bundna
Västra
2028-2033 Järnväg
namngivna
Götaland

Länkar
SEB

NNV

303

05-Pågående Pågående Järnväg

Östergötland

184

idu

6 573

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

SEB.pdf

SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

2022-2033
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna

Skåne

2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket
genom Skåne

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

2025-2027 Järnväg Stockholm
2028-2033 Järnväg Stockholm

06-Bundna
Namngivna

Stockholms
närområde
Stockholms
närområde

2028-2033 Järnväg Stockholm

05-Pågående Pågående Väg
06-Bundna
Namngivna
06-Bundna
Namngivna

Stockholm

2022-2024 Väg
2022-2024 Väg
2022-2024 Järnväg

Västra
Götaland
Västra
Götaland
Västra
Götaland

Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEXoch EL-bussar)
Malmöpendeln Lommabanan etapp 2

904

2022-2033

1 442

3 014

62

97

192

215

214

557

1 256

Stockholm, cykelobjekt

115

129

352

507

3 245

3 990

13 054

13 641

162

1 590

4 690

7 687

875

1 001

4 244

4 547

63

65

196

257

130

180

399

431

256

316

707

757

1 516

1 928

4 375

6 080

1 194

1 194

643

643

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana
och nya stationer
Roslagsbanan till City,
förlängning och nya stationer
Stockholm, Spårväg syd,
kapacitetsutökning för
kollektivtrafik

Göteborg, Citybuss Backa-stråket
Göteborg, Citybuss Norra
Älvstranden (västra delen)
Göteborg, Spårväg BunnsboLinné (Norra Älvstranden,
centrala delen)
Malmö bangård, planskild
spårkorsning

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår

328

328

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår

148

148

2028-2033 Järnväg Skåne

Malmö närområde

75

75

Svågertorp, förlängning av
förbigångsspår (3)

Summa Planeringsram

799 000

1 129 998

idu

NNV

Länkar
SEB

3 449

127

- Öresundsförbindelsen kapacitet
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
10-NTP nya
kandidater
14-NTP nya
kandidater
trimning>50
mnkr

Total

Hagalund, tunnelbanestation

Göteborg cykelobjekt

Västra
Götaland

Total

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram

920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent
Väg

Dalarna

Rv 71

Väg

Dalarna

E16

Väg

Dalarna

Rv 50

Väg

Gävleborg

Rv 56

Väg

Halland

Rv 26

Väg

Jämtland

E14

Väg

Jönköping

Väg

Jönköping

Väg
Väg

14 608

14 675

15 326

446

457

446

457 24%

349

564

0,05

107

107

107

107 30%

75

139

1,09

189

196 12%

173

219

0,09

1 106

1 120 17%

934

1 307

0,61

949

376

376 30%

263

489

1,82

894

743

725

743 14%

638

847

<0

-509

228

228

228

228 30%

160

296

5,89

274

274

274

274 30%

192

356

1,74

1 432

1 432

1 432

376

376

434

434 30%

80

80

120

486

486

486

438

438

330

330

600

189

191

1 106

1 120

376

376

725

E4

E 16/66 Förbi Yttermalung
E16 Lönnemossa - Klingvägen,
mötesseparering
RV 50 Förbi Grängesberg
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle,
Räta linjen
Väg 26 Halmstad - Oskarström,
2+1-väg
E14 Lockne - Optand/Förbi
Brunflo
E4 Trafikplats Ekhagen

Rv 26

Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved

Jönköping

Rv 40

Rv 40 Skogslid - Haga

Kalmar

Rv 26

Väg

Kalmar

Rv 25

Väg

Kalmar

Rv 40

E22 Genom Mönsterås
Rv 25 Nybro, trafikplats
Glasporten
Rv 40 Toverum - Hyttan

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Kronoberg

Rv 25

Väg

Norrbotten

E10

Rv 25 Förbi Lessebo
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl.
trafikplats
E10 Mertainen-Kauppinen
mötesseparering

Väg

Skåne

E6

Väg

Stockholm

E4

Väg

Stockholm

E4

Väg

Södermanland E20

Sjöfart

Uppsala

Mälaren/Rv 55

Väg

Värmland

E18

E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats
Lomma, additionskörfält
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats
Rotebro, ITS
E4 trafikplats Häggvik- trafikplats
Rotebro, kapacitetsförstärkning till
följd av Förbifart Stockholm
E20 Trafikplats Gröndal Eskilstuna 2+2
Hjulsta ny- eller ombyggnad av
bro (4)
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad
till 2+1

1263

15 400
30 SEB.pdf
SEB.pdf

148

23 SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

1 741 SEB.pdf
SEB.pdf
796

1 862

0,43

304

564

1,64

840 SEB.pdf
955 SEB.pdf

120 30%

84

156

3,67

579

486 30%

340

632

0,14

438

438 30%

307

570

0,36

104 SEB.pdf
225 SEB.pdf

370

370 30%

259

482

0,33

182

600

600

600 30%

420

780

<0

-87

349

349

349

349 30%

245

454

1,40

636

144

144

144

144 30%

101

187

6,24

2 105

206

220

206

220 21%

174

266

6,02

1 429

542

542

542

542 30%

380

705

6,15

4 433

787

787

787

787 24%

598

976

0,41

340

553

553

553

553 30%

387

719

<0

-14

1 432 30% 1 003

SEB.pdf

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Järnvägsstråk /
Vägnummer /
Farled

Objekt

Max (85%
sannolikhet)

Län

Min (15%
sannolikhet)

Planerad Trafikbyggstart slag

773

773

773

773 30%

541

1 005

0,54

582

407

407

407

407 30%

285

530

0,60

339

426

426

426

426 30%

298

554

0,03

19

345

345

345

345 30%

241

448

0,50

243

2 027

2 034

2 607

3 000

0,44

1 500

855

855

855

1 112

1,35

1 503

2022-2033
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp
Töcksfors – Bäckevarv,
ombyggnad till 2+1
E12 Kulla-Norrfors
mötesseparering
E4 Grimsmark-Broänge
mötesseparering
E4 Ljusvattnet-Yttervik
mötesseparering

Väg

Värmland

E18

Väg

Västerbotten

E12

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västerbotten

E4

Väg

Västernorrland E4

E4 Förbi Örnsköldsvik

Väg

Västra
Götaland

E45 Vänersborg - Mellerud,
deletapp Liden – Frändefors,
ombyggnad 2+1

E45

Total

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster
(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030
(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd
(4): Alternativ finansiering ska utredas.
(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare

1264

Osäkerhet
STD AVV (+/- %)

Kategori

Total objektkostnad Osäkerhets-intervall
inklusive
Kostnad Nationell plan
tillkommande
finansieringar utöver
NNKplaneringsram
2022-2033

Total

2 617 15% 2 234
855 30%

599

idu

NNV

Länkar
SEB

SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
SEB.pdf
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REMISS
Ärendenummer

TRV 2021/79143

Motpartens ärendenummer
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Dokumentdatum

Konfidentialitetsnivå

2021-11-30

Ej känslig

I2021/02884
Mottagare

Enligt sändlista

Kopia till

Diariet

Förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033
På uppdrag av regeringen remitteras Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033.
Rapporten publiceras på Trafikverkets hemsida.
Remissyttranden ska ha kommit in till Regeringskansliet
(Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022. Svaren bör lämnas
per e-post till
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se
Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

TMALL 0422 Brev 4.0

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en
inbjudan att lämna synpunkter.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

Lena Erixon
Generaldirektör
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Motpartens ärendenummer

I2021/02884

Pär-Erik Westin
Strategisk planerare
par-erik.westin@trafikverket.se
Direkt: 010-123 61 57
Mobil: 070-316 76 20
Trafikverket
Adress: 781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/79143, Motpartens ärendenummer I2021/02884, Dokumentdatum 2021-11-30, Dokumenttyp BREV.
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Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från
sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet
till digital offentlig service.
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Sändlista
2030-sekretariatet
AB Volvo
Affärsverket svenska kraftnät
Arbetsgivarverket
Arlandabanan Infrastructure AB
BIL Sweden
Bilsportförbundet
Botniska korridoren
Boverket
Byggföretagen
Byggherrarna
Chalmers tekniska högskola
Cykelfrämjandet
Delaktig Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR)
Ekologiska lantbrukarna
Energimyndigheten
European Spallation Source (ESS)
Fackförbundet SEKO
TMALL 0422 Brev 4.0

Fackförbundet ST
FMCK Frivilliga motorcykelkåren
Folkhälsomyndigheten
Fossilfritt Sverige
Fotgängarnas förening
Friluftsfrämjandet
Funktionsrätt Sverige
Fältbiologerna
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Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Föreningen Svenska järnvägsfrämjandet
Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ)
Företagarna
Försvarets materielverk FMV
Försvarets radioanstalt FRA
Försvarsmakten
Global utmaning
Green Cargo AB
Greenpeace
Gröna Bilister
Handelskammaren i Jönköpings län
Handelskammaren i Uppsala län
Handelskammaren Mittsverige
Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Värmland
Havs- och vattenmyndigheten
Hörselskadades riksförbund (HRF)
Inlandsbanan AB
IKEM
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Infranord AB
Infrasweden KTH (strategisk innovations plattform)
Innovationsföretagen
Institutet för framtidsstudier
IQ Samhällsbyggnad
ITS Sweden
Jernhusen AB
Jernkontoret
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Jordbruksverket
Jordens Vänner
Jämtland Härjedalen Turism
Järnvägshistoriska Riksförbundet
KAK Kungliga automobilklubben
Kemikalieinspektionen
Klimatkommunerna
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Kungliga Svenska Seglarsällskapet
Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livsmedelsverket
LO
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
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Luossavaara-Kiirunavaara AB
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Maritimt forum
Mellansvenska handelskammaren
MHF - Motormännens Helnykterhetsförbund
Motormännens Riksförbund
Museibanornas Riksorganisation
Myndigheten för delaktighet
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Mälardalsrådet
Naturskyddsföreningen
Naturturismföretagen
Naturvårdsverket
Norrbotniabanegruppen
Norrbottens Handelskammare
NTF Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
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Nya ostkustbanan
Näringslivets transportråd
Nätverket för Jämställdhet i transportsektorn
Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT)
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
Post- och telestyrelsen
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland/Härjedalen
Region Jönköpings
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala län
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Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Renägarförbundet
Rese- och turistnäringen i Sverige
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Resenärsforum
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet enskilda vägar (REV)
Rikspolisstyrelsen
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
Rymdstyrelsen
SACO
Sametinget
Samferdselsdepartementet (Norge)
Samhällsbyggarna
Samtrafiken
Scania
SJ AB
Sjöfartsverket
Skogsindustrierna
Skogsstyrelsen
Skärgårdsredarna
Skärgårdarnas Riksförbund
SPF Seniorerna
Statens geotekniska institut
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Statens geologiska undersökning
Statens historiska museer
Statens maritima och transporthistoriska museer
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statskontoret
Stockholms handelskammare
Swedavia
Swedish Space Cooperation (SCC)
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Swedtrain

Swedish Lapland
Svemin
Svensk Cykling
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB
Svensk Handel
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Sjöfart
Svensk Turism
Svenska Cykelstäder
Svenska Handelskammarförbundet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Miljöinstitutet IVL
Svenska Motorvagnsklubben
Svenska petroleum och biomedel institutet SPBI
Svenska Privatvagnföreningen
Svenska Regionala Flygplatser (SRF)
Svenska samernas riksförbund
Svenska Taxiförbundet
Svenska Teknik & Designföretagen
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Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Turistföreningen
Svenskt Flyg
Svenskt Näringsliv
Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
Sveriges Hamnar
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Ingenjörer
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Sveriges Motorcyklister
Sveriges Riksidrottsförbundet
Sveriges Skeppsmäklareförening
Sveriges Åkeriföretag
Svevia
Sydsvenska Industri & Handelskammaren
Synskadades Riksförbund
TCO
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Trafikanalys
Transportarbetareförbundet
Transportföretagen
Transportministeriet (Danmark)
Transportministeriet (Finland)
Transportstyrelsen
Tullverket
Tourism in Skåne
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Tågföretagen
Unionen
VINNOVA
Visita
Volvo Cars
WWF Världsnaturfonden
Västerbottens Handelskammare
Västra Götalandsregionen
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Västsvenska Handelskammaren
Östsvenska Handelskammaren

Samtliga kommuner
Ale
Alingsås
Alvesta
Aneby
Arboga
Arjeplog
Arvidsjaur
Arvika
Askersund
Avesta
Bengtsfors
Berg
Bjurholm
Bjuv
Boden
Bollebygd
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Bollnäs
Borgholm
Borlänge
Borås
Botkyrka
Boxholm
Bromölla
Bräcke
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Burlöv
Båstad
Dals-Ed
Danderyd
Degerfors
Dorotea
Eda
Ekerö
Eksjö
Emmaboda
Enköping
Eskilstuna
Eslöv
Essunga
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Filipstad
Finspång
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Flen
Forshaga
Färgelanda
Gagnef
Gislaved
Gnesta
Gnosjö
Gotland
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Grums
Grästorp
Gullspång
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
Habo
Hagfors
Hallsberg

Hallstahammar
Halmstad
Hammarö
Haninge
Haparanda
Heby
Hedemora
Helsingborg
Herrljunga
Hjo
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Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Hultsfred
Hylte
Håbo
Hällefors
Härjedalen
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Härnösand
Härryda
Hässleholm
Höganäs
Högsby
Hörby
Höör
Jokkmokk
Järfälla
Jönköping
Kalix
Kalmar
Karlsborg
Karlshamn
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad

Katrineholm
Kil
Kinda
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Kiruna
Klippan
Knivsta
Kramfors
Kristianstad
Kristinehamn
Krokom
Kumla
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Kungsbacka
Kungsör
Kungälv
Kävlinge
Köping
Laholm
Landskrona
Laxå
Lekeberg
Leksand
Lerum
Lessebo
Lidingö
Lidköping
Lilla Edet
Lindesberg
Linköping
Ljungby
Ljusdal

Ljusnarsberg
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Lomma
Ludvika
Luleå
Lund
Lycksele
Lysekil
Malmö
Malung-Sälen
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Tjänsteutlåtande

2022-01-12
Änr KS 2022/12.510
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Informationsärende gällande Stockholm Nordost remissvar över
Bromma flygplats, förslag till Länsplan och förslag till Nationell plan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta;
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Informationsärendet ämnar till att informera om att Stockholm nordost har lämnat synpunkter över de
följande remisserna: utredningen av Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och
verksamhet, förslag till Länsplan för transportinfrastruktur 2022–2033 i Stockholms län samt förslag till
Nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033.
Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost – Danderyd, Norrtälje, Täby,
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision för 2010–2040
som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem. Samverkan
arbetar mot en ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem, ökad kapacitet i Nordostsektorns
transportsystem och ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa
klimatpåverkande utsläpp. Därtill verkar Stockholm Nordost för:
●
●
●
●
●

Roslagsbanans förlängning till Arlanda
Roslagsbanans förlängning till City
Tvärförbindelser med kollektivtrafik västerut från Täby – Arninge, regional stadskärna och knutpunkt
Danderyd
E18, Norrortsleden, Arningevägen inkl. Arninge station
Sjötrafik – utvecklingen av bl.a. pendelbåtstrafik, trafikupplägg och tonnage

Bedömning
Vaxholm, Norrtälje, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker har tillsammans en stark röst genom
Stockholm Nordost samverkan gentemot andra myndigheter, vilket bidrar till utvecklingen av
transportsystemet.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2022-01-12
STONO remisssvar Avveckling av Bromma
STONO remissvar länsplan för transportinfrastruktur 220119
STONO remissvar nationell plan för transportinfrastruktur 22019

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Adam Hjort, sbf
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Anna Anderman

Dnr 2021.185

Regeringskansliet

Remissvar Bromma flygplats – underlag för avveckling av
drift och verksamhet, Ds 2021:25
Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost dvs Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision
för 2010-2040 som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem.
Stockholm Nordost vill lämna följande synpunkter på utredningen av Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet


Det finns i nuläget inte förutsättningar för att avveckla Bromma flygplats men oavsett
förutsättningar behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att utveckla Arlanda flygplats.



Stockholm Nordost vill se att arbetet med att förbättra hållbara marktransporter och
särskilt Roslagsbanan till Arlanda intensifieras.



Stockholm Nordost ser framemot att delta i arbetet med att förbättra tillgängligheten
till Arlanda flygplats och kunna bidra till att erbjuda en tidseffektiv hela resan upplevelse.

Det finns i nuläget inte förutsättningar för att avveckla Bromma flygplats men oavsett förutsättningar behöver kraftfulla åtgärder vidtas för att utveckla Arlanda flygplats.
En förutsättning för att Bromma ska kunna avvecklas som flygplats är att kapacitet på Arlanda
är säkerställd för olika typer av flygtransporter men också för flygrelaterade verksamheter
som behövs på flygplatsen samt för många fler arbetsplatser och utvecklad service.
Stockholm Nordost anser också att en nedläggning av Bromma flygplats inte får förvärra bullersituationen samt ytterligare försvåra markanvändningen för kommunerna. Om beslut om
en avveckling av Bromma flygplats fattas så är det under förutsättning att utredningar/redovisningar av buller- och markanvändningspåverkan föregår ett sådant beslut. Det
måste finnas tydliga planeringsförutsättningar för berörda kommuner även på lång sikt för att
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ingångna avtal om infrastruktur ska klaras av, men också för att STONO-kommunerna ska
kunna bidra till regionala mål om en flerkärnig utveckling, där Täby centrum-Arninge ska utvecklas till ett nav för resor till och från regiondelen, med fler arbetsplatser och bostäder
samt med mer service för att bidra till att avlasta transportsystemet in och ut från centrala
Stockholm. Undanröjs dessa förutsättningar finns risk att regionala mål inte nås.

Stockholm Nordost vill se att arbetet med att förbättra hållbara marktransporter och särskilt
Roslagsbanan till Arlanda intensifieras.
Transporterna till och från Arlanda har brister redan idag. Med en överflyttning av stora delar
av inrikesflyget ökar behovet av att förbättra marktransporterna på väg och järnväg. En utveckling av Roslagsbanan till Arlanda skapar redundans och kapacitetsökning i systemet och
bör prioriteras genom ett intensifierat arbete. Inte minst för att från Arlanda nå flera målpunkter i regionen och centralt i Stockholm och för att erbjuda olika transportalternativ. För
STONO är Arlanda ett nav för persontransporter. Stockholm Nordosts 250 000 invånare behöver tydliga kopplingar till övriga Mälardalens kommunikationssystem och STONO bedömer
Arlanda inneha en nyckelfunktion.
Stockholm Nordost anser att en förutsättning för nedläggning av Bromma flygplats är att det
genomförs omfattande åtgärder i infrastrukturen till och från Arlanda flygplats i syfte att upprätthålla en god framkomlighet till och från flygplatsen. Åtgärderna ska finansieras av statliga
medel. Stockholm Nordost anser att det finns behov av infrastruktursatsningar redan i nuläget, som vid ett beslut om nedläggning av Bromma flygplats ska påskyndas. Särskilt vill Stockholm Nordost betona vikten av att skapa en mer redundant infrastruktur och effektiva marktransporter genom förlängd Roslagsbana till Arlanda flygplats. Målet behöver vara att kommunikationerna till och från Arlanda flygplats förstärks med utbyggd och avsevärt förbättrad
infrastruktur och att Arlanda flygplats utvecklas som en del av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta.
Stockholm Nordost ser framemot att delta i arbetet med att förbättra tillgängligheten till Arlanda flygplats och kunna bidra till att erbjuda en tidseffektiv hela resan upplevelse.
STONO kan bidra genom planering för många fler arbetstillfällen och bostäder mellan Arlanda
och Stockholm, i anslutning till Roslagsbanan. Det förutsätter dock tydliga spelregler och långsiktiga satsningar från statens sida i utvecklingen av Arlanda som flygplats men också som arbetsplatsnod och kommunikationsnav och med de infrastruktursatsningar som behövs för
detta.
Vid en framtida eventuell avveckling av Bromma flygplats behöver det säkerställas att Arlanda flygplats görs så attraktivt som möjligt för den kundgrupp som i dag föredrar Bromma.
Arlanda flygplats behöver fånga upp de positiva erfarenheter som resenärerna har från
Bromma flygplats – ”Brommafieras”. Det gäller i första hand att erbjuda en tidseffektiv helaresan-upplevelse från det att flygplanet landar tills man tagit sig till sin anslutningsresa (med
tåg, buss eller bil) för att senare ta sig till sin målpunkt.
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I det fall man väljer att utreda en samlokalisering med ambulanshelikoptern för att lösa helikoptertrafiken ska det finnas ett tydligt statligt och regionalt stöd.

Stockholm Nordost

Parisa Liljestrand, Ordförande Stockholm Nordost 2021-2022
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Anna Anderman

Dnr KS 2022.002

Regeringskansliet

Remissvar avseende nationell plan för transportinfrastruktur
2022 - 2033
Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost dvs Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision
för 2010-2040 som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem.
Stockholm Nordost vill särskilt lyfta följande punkter; Otillräcklig finansiering för fortsatt utveckling av Stockholmsregionen, underhåll är inte förhandlingsbart, tilldelad ram är inte tillräcklig ram,
Norrortsleden, E18 och väg 77, viktiga länkar för ett effektivt nyttjande av befintligt transportsystem samt utvecklad samverkan för högre effektivitet
Stockholm Nordost vill lämna följande synpunkter
-

STONO bedömer att detta förslag till nationell plan inte klarar att möta Sveriges behov
av utveckling av transportsystemen. Ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem förutsätter större satsningar i Stockholmsregionen.

-

STONO anser att underhåll av väg- och järnvägsnät är högt prioriterade insatser. Fortsatt otillräckliga medel för underhåll visar att planens omfattning långt ifrån är tillräcklig.

-

STONO bedömer att de nya stambanornas finansiering inte ryms inom föreslagen ram.

-

STONO anser att Sverige behöver en Arlandaförhandling för att kunna hantera behoven
av bland annat utveckling av marktransporterna till och från Arlanda, en förutsättning
för Sveriges konkurrenskraft.

-

STONO är positiva till att genomföra det som är beslutat, men det är inte tillräckligt.

-

STONO vill förtydliga att Norrortsleden, en förlängning av Förbifarten, E18 och väg 77 är
viktiga länkar för ett effektivt nyttjande av transportsystemet.

-

STONO anser att kostnadsutvecklingen för infrastruktur behöver analyseras ytterligare
då stora delar av ramen behöver användas för att täcka kostnadsökningar i projekten.
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-

STONO vill understryka att det fortfarande saknas en fungerande samverkan mellan
stat, region och kommun när det avser både planering och genomförande. Vi har inte
råd att inte samverka effektivt.

Otillräcklig finansiering för fortsatt utveckling av Stockholmsregionen
-

STONO bedömer att detta förslag till nationell plan inte klarar att möta Sveriges behov
av utveckling av transportsystemen. Ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem förutsätter större satsningar i Stockholmsregionen.
Viktiga satsningar på ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och
näringsliv – men det kommer inte märkas för medborgaren i Stockholm Nordost. Våra
260 000 kommuninnevånare och ca 50 000 företag är viktiga för Sveriges framtidstro och
konkurrenskraft. Den redovisade planen skapar inte tillräckliga förutsättningar för utveckling av våra arbetsmarknadsregioners tillgänglighet och därigenom förbättrad
matchning av arbetskraft och kompetens. Det är oftast bristande infrastruktur och kommunikationer som hindrar våra företagares förutsättningar för tillväxt och därigenom
kommunernas utveckling. Det är viktigt att de transportpolitiska målen om samhällsekonomisk effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet även inkluderar Stockholmsregionen. Det är många samhällsekonomiskt lönsamma
investeringar i väginfrastruktur som inte fått plats i denna plan vilket Stockholm Nordost
bedömer särskilt drabbat Stockholmsregionens hårt belastade infrastruktur. Planförslaget
har inte heller tagit hänsyn till väginfrastrukturens betydelse för sista-milen leveranserna
och de förbättringar som hela tiden sker vad avser förnyelse av fordonsflottan och teknikutveckling.
Tillgång till personal med rätt kompetens hindras på grund av att transportsystemet inte
motsvarar behoven. I Stockholmsregionen finns mer infrastruktur än i övriga landet men
det finns också större behov och högre grad av trängsel. När satsningarna begränsas på
väginfrastrukturen så innebär det ett stort hinder för att möjliggöra effektiva transporter.
Det krävs konkurrenskraftig kollektivtrafik och en tydligare plan för persontransporter i
framtiden.
Med den begränsade ramen har även bristbeskrivningarna begränsats men vi gläds åt att
behovet av högvärdig kollektivtrafik i storstadsregionerna nämns. Det är positivt även att
behovet av samverkan mellan väghållare och trafikansvariga lyfts som en nyckelfaktor.
För Stockholm Nordost är väl fungerande kollektivtrafik en förutsättning för utveckling.
De viktiga kollektivtrafiksystem som behöver komma på plats är Roslagsbanan till city och
att befintliga bytespunkter såsom knutpunkt Danderyd hanteras. Stockholm Nordost saknar kapacitetsstark kollektivtrafik västerut för att knyta samman de regionala stadskärnorna Täby centrum-Arninge och Kista-Sollentuna-Häggvik och vidare västerut.
Godsdistribution hindras på grund av att transportsystemet inte motsvarar behoven. När
satsningarna begränsas på väginfrastrukturen så innebär det ett stort hinder för att möjliggöra effektiva transporter. Överflyttning av gods är inte möjlig när inte infrastrukturen
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finns på plats. Ett tydligare helhetsperspektiv behöver användas i arbetet. I de flesta
kommuner kommer alla godstransporter även i framtiden nyttja väginfrastrukturen. En
hela- resan planering behöver användas även för godstransporterna så inte systemet blir
suboptimerat.
Satsningar på Kapellskär har ökat godshanteringen i hamnen men väginfrastrukturen för
att hantera vidare transporter från hamnen är inte åtgärdade såsom väg 77, E18 samt
Norrortsleden. Det är oroande när Holmen i Hallstavik signalerar att det kommer att ske
en överflyttning av gods från sjöfart till väg.
Det saknas ett övergripande perspektiv på transportsystemet där flyget och sjöfarten
även hanteras på ett övergripande sätt. Det går inte att nå full effektivitet i transportsystemet om vi hanterar trafikslagen olika.
30 miljoner kronor per år för en cykelpott, om 600 miljoner fördelas jämnt över länsplanerna, det räcker inte långt. En cykelsträcka i en stadsmiljö kan kosta över 10 mnkr per
kilometer. Cykelsatsningen innebär alltså 3 kilometer cykelväg, per länsplan per år. Det
har inte byggts några regionala cykelstråk i Stockholm Nordost vilket innebär att det saknas cykelförbindelser mellan Täby-Arninge - Stockholm och alla kopplingar från omkringliggande kommuner till den regionala kärnan.

Underhåll är inte förhandlingsbart
-

STONO anser att underhåll av väg- och järnvägsnät är högt prioriterade insatser. Fortsatt otillräckliga medel för underhåll visar att planens omfattning långt ifrån är tillräcklig.

Det kommer bli förödande för både pendlare och företagare om det inte avsätts tillräckligt
med resurser för underhåll av såväl väg- som järnvägsnät. Staten behöver, genom att avsätta
tillräckligt med resurser, ta ansvar för att vårda kapitalet i form av befintligt väg- och järnvägsnät.

Tilldelad ram är inte tillräcklig ram
-

STONO bedömer att de nya stambanornas finansiering inte ryms inom föreslagen ram.

-

STONO anser att Sverige behöver en Arlandaförhandling för att kunna hantera behoven
av utveckling av marktransporterna till och från Arlanda, en förutsättningar för Sveriges
konkurrenskraft.

För att klara de omfattande infrastrukturbehov som Sverige har är det inte möjligt att finansiera de nya stambanorna i den befintliga ramen.
Det är anmärkningsvärt att flygplatsen Arlanda, som är mycket viktig för Sveriges förutsättningar att hävda sig i internationell konkurrens, inte finns omnämnd. Arlanda är ett nav för
persontransporter. Transporterna till och från Arlanda har brister redan idag. En utveckling av
Roslagsbanan till Arlanda skapar redundans och kapacitetsökning i systemet och bör prioriteras genom ett intensifierat arbete. Inte minst för att från Arlanda nå flera målpunkter i reg-
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ionen och för att erbjuda olika transportalternativ. Stockholm Nordost kan bidra genom planering för många fler arbetstillfällen och bostäder mellan Arlanda och Stockholm, i anslutning
till Roslagsbanan. Det förutsätter dock tydliga spelregler och långsiktiga satsningar från statens sida i utvecklingen av Arlanda som flygplats men också som arbetsplatsnod och kommunikationsnav och med de infrastruktursatsningar som behövs för detta.
Stockholm Nordost anser att det är positivt att möjligheten till stadsmiljöavtal fortsatt kommer att finnas inom ramen för Nationell plan. Stockholm Nordost vill dock framföra att de är
förknippade med en relativt stor administrativ arbetsinsats för kommunerna. En förenklad
process vore därför välkommet för framtida ansökningsomgångar.

Norrortsleden, E18 och väg 77, viktiga länkar för ett effektivt nyttjande av befintligt transportsystem
-

STONO vill förtydliga att Norrortsleden, en förlängning av Förbifarten, E18 och väg 77 är
viktiga länkar för ett effektivt nyttjande av transportsystemet.
Väginfrastrukturen är viktig för att hantera såväl person- som godstransporter i Nordost.
Ett objekt som är under byggnation är Förbifart Stockholm. För att alla nyttor ska tillgodogöras när den färdigställs krävs att följdinvesteringar genomförs omgående. Det saknas
bland annat åtgärder på väg 265 Norrortleden som är en förlängning av tvärleden i Nordost. Dessa följdinvesteringar bör hanteras skyndsamt i Nationell plan då Norrortsleden
påverkas kraftigt när Förbifarten öppnar.
Det saknas en övergripande finansieringsöversyn då de olika finansieringsprinciperna bidrar till ett ineffektivt nyttjande av transportsystemet. Det behövs en övergripande analys utifrån Sveriges behov för ett effektivt transportsystem och för att uppnå full konkurrenskraft. Stockholm Nordost saknar en ordentlig utblick och sammanställning över vilka
behov som bör prioriteras och varför. Planeringen förhåller sig hela tiden till en för liten
ram. För att vara konkurrenskraftiga och klara klimatomställningen krävs en ordentlig
genomlysning. Det är ett ineffektivt system när sjöfarten inte nyttjas optimalt. När farledsavgifter motverkar överflyttningen kan planen inte sägas omfatta en trafikslagsövergripande analys. Det är oroande när signaler kommer att Holmen/Hallstavik kommer
flytta gods från sjöfart till väg och därigenom öka belastningen på den redan ansträngda
infrastrukturen.

Utvecklad samverkan för högre effektivitet
-

STONO anser att kostnadsutvecklingen för infrastruktur behöver analyseras ytterligare
då stora delar av ramen behöver användas för att täcka kostnadsökningar i projekten.

-

STONO vill understryka att det fortfarande saknas en fungerande samverkan mellan
stat-region och kommun när det avser både planering och genomförande. Vi har inte
råd att inte samverka effektivt.
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Stockholm Nordost är positiva till att det som är beslutat genomförs men det är inte tillräckligt. Det är ett stort gap mellan redovisade bristanalyser och det som planeras genomföras. Behoven från de redovisade bristanalyserna finns redan idag, medan lösningarna planeras genomföras långt fram i framtiden. Detta är inte en sammanhållen samhällsutveckling. Allt mer komplexa anläggningar och övrig samhällsplanering påverkas i
hög utsträckning både positivt och negativt av anläggningsprojekten. Detta medför ännu
större behov av effektiv samverkan.
Lagstiftning och utformningskrav behöver ses över. Det är alldeles för många små projekt
som behöver vägplan vilket både sinkar projektet och bidrar till höga kostnader i onödan.
Vissa kostnadsdrivande utformningskrav kan behöva ses över för att möjliggöra fler projekt.
Stockholm Nordost anser att kommunerna bör ges bättre möjlighet till dialog och samverkan via arbetet med verksamhetsplaner och utredningsplanering. Kommunerna bör
ges möjlighet att delta fullt ut i både planerings- och genomförandeskedena för att optimera resursanvändning och ett effektivt genomförande. Stockholm Nordost efterfrågar
en kontinuerlig dialog med syfte att hitta samsyn kring prioriteringar och planering inte
enbart reaktivt i samband med remissomgångar för infrastrukturplanerna.
Stockholm Nordost konstaterar återigen att detta förslag till nationell plan inte klarar att
möta Sveriges behov av utveckling av transportsystemen. Ett smidigt, grönt och tryggt
transportsystem förutsätter större satsningar i Stockholmsregionen.

Stockholm Nordost
Parisa Liljestrand, Ordförande Stockholm Nordost 2021-2022
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Anna Anderman

Dnr KS 2022.002

Region Stockholm

Remissvar avseende länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033
Stockholm Nordost är en frivillig sammanslutning av kommunerna i nordost dvs Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Kommunerna har tagit fram en gemensam vision
för 2010-2040 som innebär gemensamma ställningstaganden för sektorns framtida transportsystem.
Stockholm Nordost vill lyfta synpunkter rörande följande områden; Stockholmsregionens konkurrenskraft, saknade satsningar och behoven av en samlad såväl som strukturerad process. Stockholm Nordost vill även lyfta att lagt kort ligger men det saknas kort i kortleken.
Stockholm Nordost lämnar följande synpunkter:


STONO bedömer att den förslagna länsplanen inte är tillräcklig för att säkra fortsatt utveckling av Stockholmsregionens transportsystem och därigenom säkra regionens konkurrenskraft.



STONO noterar att stora betydande brister inte hanteras i denna länsplan. Särskilt saknas satsningar på:
- Sveriges internationella flygplats Arlandas omgivande marktransporter,
- Norrortsleden för att hantera befintlig trängsel och för att kunna hantera konsekvenserna när Förbifarten öppnas
- Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut mellan RUFS utpekade stadskärnor
- Genomförande av stomnätsplanen
- Plan för hantering av regional cykling och särskilt de regionala cykelstråken
- Fortsatt hantering av kapacitetsbristerna på E18 och knutpunkt Danderyd



STONO anser att kommunerna behöver involveras tidigare i processen både vad avser
planering och genomförande. Det krävs en kontinuerlig process med en högre grad av
dialog och samverkan.



STONO anser att det krävs tydligare kopplingar i länsplanen till våra gemensamma planeringsdokument såsom RUFS, Trafikförsörjningsprogram, Kollektivtrafikplan 2050,
Regional cykelplan och Stomnätsplan.

1297

1 (5

2022-01-19



STONO bedömer att det är positivt att de namngivna åtgärder som ligger i länsplanen
sedan tidigare planomgång prioriteras. Det bidrar till förutsägbarhet i planeringen.

Stärk Stockholmregionens konkurrenskraft


STONO bedömer att den förslagna länsplanen inte är tillräcklig för att säkra fortsatt utveckling av Stockholmsregionens transportsystem och därigenom säkra regionens konkurrenskraft.

Stockholmsregionen gemensamma infrastrukturplan bör kunna hantera de utmaningar som
Stockholmsregionen ställs inför och det konstaterar Stockholm Nordost att denna plan inte hanterar.
Det saknas i planen tydliga förbättringar av infrastrukturen för kollektivtrafik och cykel men även
för godset. I förhållande till befolkningsmängd, Stockholmsregionens andel av BNP, bostadsbyggande, investeringar i övrigt i samhällsbyggandet och lägg till det befintlig trängsel är satsningarna
inte tillräckliga.

Saknade satsningar
STONO noterar att stora betydande brister inte hanteras i denna länsplan. Särskilt saknas satsningar på:
 Sveriges internationella flygplats Arlandas omgivande marktransporter
 Norrortsleden för att hantera befintlig trängsel och för att kunna hantera konsekvenserna när Förbifarten öppnas
 Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut mellan RUFS utpekade stadskärnor
 Genomförande av stomnätsplanen
 Plan för hantering av regional cykling och särskilt de regionala cykelstråken
 Fortsatt hantering av kapacitetsbristerna på E18 och knutpunkt Danderyd

Förslaget till länsplan har glädjande nog kunnat hantera de två pågående projekten på väg 274,
som är viktiga för att klara en attraktiv kollektivtrafik och säkra bytespunkter. Det kan dock konstateras att få objekt som lämnats in under remissen i samband med objektsförfrågan återfinns i
förslaget till länsplan. Det är också få objekt som planeras i den norra länshalvan, trots att denna
del av länet redan idag har stora brister och behov i transportsystemet samtidigt som man är inne
i en expansiv fas. Behovet av satsningar på infrastrukturen är stort, främst avseende större transportinfrastruktursatsningar med stor regional nytta som skapar redundans och kapacitetsökning i
systemet och bidrar i enlighet med regionala målsättningar i RUFS och förslag till kollektivtrafikplan 2050:
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Ökad tillgänglighet till Arlanda flygplats genom att påbörja arbetet med förlängning av
Roslagsbanan. Idéstudier, trafikutredningar, samhällsekonomiska analyser mm finns
framtagna sedan en lång tid tillbaka.
Norrortsleden finns inte med som nytt namngivet objekt, trots att det pågår ett prioriterat ÅVS-arbete. Förslaget till länsplan behöver förtydligas vad avser behovet av kapacitetsökningar och framkomlighet på Norrortsleden. Objektet finns heller inte med i nationell plan, vilket är anmärkningsvärt då Norrortleden påverkas kraftigt när Förbifart
Stockholm öppnar.
Utveckling av regional kapacitetsstark kollektivtrafik västerut som en långsiktig kollektivtrafiklösning för nordostsektorn för att knyta samman regionala stadskärnor Täby centrum-Arninge och Kista-Sollentuna-Häggvik och vidare västerut. En betydande förutsättning för fortsatt utveckling av Stockholm Nordost och Stockholmsregionen.
Det är få namngivna stombussobjekt i förslaget till länsplan. Medlen som är avsatta i åtgärdsområdet för kollektivtrafik riskerar att inte räcka till satsningar i både stombussnätet
och övriga objekt, särskilt då finansieringsfrågan kopplad till väghållarskap inte är löst.
Regionen har nyligen uppdaterat den regionala cykelplanen och utbyggnad av det regionala cykelvägnätet är också en av huvudprinciperna för länsplaneförslaget. Förslaget till
länsplan innehåller få objekt för cykel på den norra länshalvan. Stockholm Nordost delar
uppfattningen att stråk för arbetspendling ska prioriteras i cykelplanen för att verka mot
målet om ökad cykelandel. Däremot har en allvarlig konsekvens blivit och kommer fortsatt innebära att mer glesa områden i Stockholms län blir bortprioriterade av Region
Stockholms och Trafikverkets planering av investering för cykelinfrastruktur. Stockholm
Nordost anser att Region Stockholm måste skapa särskilda potter i länsplanen för att säkerställa att det finns medel för cykelinfrastruktur. Detta för att tillgodose behoven av cykelvägar i regionens yttre delar och skapa bättre förutsättningar för att öka tillgängligheten till friluftsområdena i regionen.
Fortsatt hantering av kapacitetsbristerna på E18 och knutpunkt Danderyd behöver hanteras i länsplanen för att få full effekt av tidigare genomförda kapacitetsförbättringar. En
bättre kollektivtrafiknod med tunnelbana, Roslagsbana och bussar ger framtida utvecklingsmöjligheter för knutpunkt Danderyd.

Samlad process
STONO anser att kommunerna behöver involveras tidigare i processen både vad avser
planering och genomförande. Det krävs en kontinuerlig process med en högre grad av
dialog och samverkan.
Generellt saknas återkoppling från tidigare objektsförfrågan och dialog under processen fram till
länsplaneförslaget. Stockholm Nordost efterfrågar en kontinuerlig dialog med syfte att hitta samsyn kring prioriteringar och planering inte enbart reaktivt i samband med remissomgångar för
infrastrukturplanerna. Särskilt viktigt med en stor samsyn när medlen i länsplanen är begränsade.
Alla projekt oavsett finansiering bör genomföras i samverkan för att åstadkomma maximal nytta
och maximal effektivitet vad avser exempelvis planering för masshantering, dialog med medborgare och näringsliv. Det bör även genomföras en översyn av processer och planering gemensamt
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för att minska risk för stillestånd och minimera störningar. Det finns ett stort värde i att nyttja
lokalkännedomen.
Vi kan till exempel konstatera att för väg 77 har länsplaneupprättarna ändrat objektmålet till att
vägen ska dras till Ledinge istället för Rösa, trots att kommunen motsätter sig detta, och de har
inte ens hörts i frågan. Det skapar inte förutsättningar för en effektiv samverkan för att skapa
största möjliga nytta.

Strukturerad process
STONO anser att det krävs tydligare kopplingar i länsplanen till våra gemensamma planeringsdokument såsom RUFS, Trafikförsörjningsprogram, Kollektivtrafikplan 2050,
Regional cykelplan och Stomnätsplan.
Länsplanen innebär att de delmål som RUFS 2050 anger om att kollektivtrafikens andel av de
motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter till år 2030 i jämförelse med år 2015, det vill
säga från 32 till 37 procent, inte kommer att nås. Inte heller målen att minst 70 procent av alla
resor inom länet år 2030 ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Eller att cykelandelen av
resandet i länet ska vara 20 procent år 2030 i enlighet med den regionala cykelplanen. Det är
med andra ord inte tillräckligt.
Under 2021 har förslag till Kollektivtrafikplan 2050 varit på remiss. Planen pekar ut behov till år
2030 och för år 2050. I förslaget till länsplan saknas i nuläget en tydlig koppling mellan behoven i
kollektivtrafikplanen, föreslagna specifika objekt och dess finansiering. Det vore därför önskvärt
om länsplanen, när Kollektivtrafikplan 2050 är antagen, tydligare kan visa på hur kopplingen mellan dessa stärks, såväl efter denna remissomgång som inför kommande planperiod.
De gemensamma regionala planerna och programmen kan vara en del i den gemensamma strukturerade processen. Om kommuner och region står bakom dessa kan de också vara utgångspunkt
i framtagandet av länsplan. På så sätt finns redan samsyn och prioritering och därmed även förståelse för föreslagna objekt.
Kommun och region bör gemensamt utveckla delregionala 10-åriga kollektivtrafikplaner som kan
användas som underlag för prioriteringar utifrån persontransporter som även inkluderar arbetet
med stombussarna.
På sikt bör det även utvecklas delregionala godstransportplaner tillsammans med näringslivet.
Stockholm Nordost anser att det bör tas fram en gemensam handlingsplan för hantering av regional cykelplan för att kunna prioritera och genomföra i gemensamma projekt.
Det saknas fortfarande en fungerande dialog vad avser finansiering av stråk för stombuss med
kommunala väghållare men med regionala nyttor. Länsplanen skulle kunna tydliggöra lösningar
för regional finansiering. Flera regionala stombussar trafikerar det kommunala vägnätet, vilket
gör att en kommun i sin roll som väghållare kan komma att få ta ett orimligt stort ansvar för
finansieringen av dessa objekt. För att säkerställa genomförbarheten av objekten anser Stockholm Nordost att gemensamma nyttor som kan påverka finansieringsprinciperna behöver diskuteras tidigt i planeringsprocesser, till exempel redan i sträckningsstudier.
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Lagt kort ligger men det saknas kort i kortleken
STONO bedömer att det är positivt att de namngivna åtgärder som ligger i länsplanen
sedan tidigare planomgång prioriteras. Det bidrar till förutsägbarhet i planeringen.
Stockholm Nordost vill framhålla vikten av att fullfölja åtagandena vad avser Roslagsbanan till
city. Följdinvesteringar bör även hanteras bland annat för att minska buller- och vibrationsproblem som uppkommer vid utbyggnaden till följd av högre turtäthet och hastigheter. Stockholm
Nordost är nöjd med att prioriteringarna, i form av tidigare utfästelser kopplade till väg 77 och
väg 268, ska genomföras. Det är dock viktigt att de tidigare utfästelserna står fast, det vill säga att
ingen statlig finansiering tas bort från projekten. Stockholm Nordost kan således inte acceptera
den sänkta ramen för projektet gällande väg 268. Det finns i remissen inte någon skrivning om
projektet på väg 276, Sjöbergsvägen- Åkersberga som är finansierad via trängselskatten. Det är
också ett tidigare beslutat projekt som måste fullföljas i enlighet med tidigare överenskommelser.
Stockholm Nordost vill betona vikten av gemensam planering och att kommunerna bereds möjlighet att delta i genomförandefaserna då det är Stockholm Nordosts starka övertygelse att det
medför ytterligare kvalitetssäkring av projektens genomförbarhet. Det är även viktigt att fördelningen av trängselskattemedlen framgår av länsplanen oavsett om objekten har någon finansiering från länsplanen.
Det utpekade cykelstråket mellan Danderyd och Sollentuna är välbehövligt men inte tillräckligt i
förhållande till behoven av cykelstråk.
Stockholm Nordost kan slutligen återigen konstatera att den förslagna länsplanen inte är tillräcklig för att säkra fortsatt utveckling av Stockholmsregionens transportsystem och därigenom säkra
regionens konkurrenskraft.

Stockholm Nordost
Parisa Liljestrand, Ordförande Stockholm Nordost 2021-2022
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/176.001
1 av 1

§ 7 Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens
samhällsbyggande enheter
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med prioriteringar av uppdragen med hänsyn tagen till
resurstillgång, både ekonomiskt och personellt och återkomma med en avrapportering till
planeringsutskottets och kommunstyrelsens sista sammanträden före sommaren 2022.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2021 presenterades på planeringsutskottet och kommunstyrelsen en beskrivning av
pågående och kommande större arbetsuppgifter på stadsbyggnadsförvaltingens samhällsbyggande
enheter, planenheten, exploateringsenheten, tekniska enheten och fastighetsenheten. Beskrivningen är
en del av arbetet med att öka det strategiska fokuset och få större samsyn mellan politik och förvaltning,
i enlighet med den genomlysning som genomfördes under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningen. När
beskrivningen presenterades beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att
vidareutveckla listan för att tydligare beskriva förvaltningens prioriterade arbetsuppgifter utifrån
tillgängliga resurser och återkomma med en bearbetad lista på planeringsutskottet och
kommunstyrelsens första sammanträde 2022. Beskrivningen har nu lagts i ett annat format för att få en
större tydlighet och möjlighet att sortera uppgifterna, beskrivningen har jämförts med beslutad budget
och en preliminär prioritering har skett. Fortfarande återstår att analysera vad tillgängliga resurser
innebär för möjligheter att arbeta med samtliga prioriterade åtgärder.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter
2021-12-15
Stadsbyggnadsförvaltningens pågående och kommande uppgifter 2022-2025, lista

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk

För kännedom:

Kristina Henschen, sbf
Richard Hallman, sbf
Maria Poutamo, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-12-15
Änr KS 2021/176.001
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef

Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens
samhällsbyggande enheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med prioriteringar av uppdragen med hänsyn tagen till
resurstillgång, både ekonomiskt och personellt och återkomma med en avrapportering till
planeringsutskottets och kommunstyrelsens sista sammanträden före sommaren 2022

Ärendebeskrivning
Under hösten 2021 presenterades på planeringsutskottet och kommunstyrelsen en beskrivning av
pågående och kommande större arbetsuppgifter på stadsbyggnadsförvaltingens samhällsbyggande
enheter, planenheten, exploateringsenheten, tekniska enheten och fastighetsenheten. Beskrivningen är
en del av arbetet med att öka det strategiska fokuset och få större samsyn mellan politik och förvaltning,
i enlighet med den genomlysning som genomfördes under 2021 av stadsbyggnadsförvaltningen. När
beskrivningen presenterades beslutade kommunstyrelsen att förvaltningen får i uppdrag att
vidareutveckla listan för att tydligare beskriva förvaltningens prioriterade arbetsuppgifter utifrån
tillgängliga resurser och återkomma med en bearbetad lista på planeringsutskottet och
kommunstyrelsens första sammanträde 2022. Beskrivningen har nu lagts i ett annat format för att få en
större tydlighet och möjlighet att sortera uppgifterna, beskrivningen har jämförts med beslutad budget
och en preliminär prioritering har skett. Fortfarande återstår att analysera vad tillgängliga resurser
innebär för möjligheter att arbeta med samtliga prioriterade åtgärder.

Bedömning
Listan/beskrivningen behöver analyseras utifrån uppgifternas innehåll och komplexitet och tillgängliga
resurser och därefter presenteras på nytt för planeringsutskott och kommunstyrelse.

Måluppfyllelse
En bättre förståelse och samsyn mellan politiken och förvaltningen avseende projekt och uppdrag ger
bättre måluppfyllnad inom både kvalitet, livsmiljö och ekonomi.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-12-15
Änr KS 2021/176.001
2 av 2

Finansiering
Finansiering av framtagande av beskrivning/lista sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Inga övriga konsekvenser

Uppföljning och utvärdering
Återrapport sker på planeringsutskottets och kommunstyrelsens sista sammanträden före sommaren
2022.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Nuvarande uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningens samhällsbyggande enheter
2021-12-15
Stadsbyggnadsförvaltningens pågående och kommande uppgifter 2022-2025, lista

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Susanne Edén, SBF
Marie Wiklund KLK

För kännedom:

Kristina Henschen, sbf
Richard Hallman, sbf
Maria Poutamo, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf

1304

SBF pågående och kommande uppgifter 2022-2025
den 18 januari 2022

15:58

Involverade enheter:
Enhetsnamn

Förkortning

Färgkoder

Exploateringsenheten Explo

= beslutad budget

Planenheten

Plan

= kommande budget - ej beslutad

Tekniska enheten

Tekniska

= projektbudget

Fastighetsenheten

Fastighet

= intäkt
= behov av budget

Prioritetsordning 1-4 (1 är högst prioriterat)
Prio 1 = pågående mycket högt prioriterat projekt, och avslutning av "klara" projekt som därefter kan stängas
Prio 2 = pågående högt prioriterat projekt eller projekt på väg att startas upp som är prioriterat
Prio 3 = pågående något mindre prioriterat projekt eller ännu ej uppstartat och med budget under senare del av perioden
Prio 4 = pågående lägst prioriterat projekt eller ännu ej uppstartat med budget under senare del av perioden

Uppgift/Ärende

Prio Status

2022 2023 2024 2025 Ekonomi

Kommentar



(1-4)

Stadsbyggnadsprojekt

Flera enheter har stor medverkan

Vaxön
Norrberget

1

Genomförande

X

Skutvikshagen, Pålsundsstrand
och Kullö terrass

1

Avslutas

X

Kulan 6

3

Genomförande

X

X

X

Domaren

2

Inför antagande

X

X

X

X

Prästgården

1

Planläggning
pågår

X

X

X

X

Kostnad för
skyfallshantering

Kajen

1

Genomföra
renovering

X

X

X

X

2022: 30 mkr
KS projekt, Tekniska och plan ansvarar för
2023: 90 mkr
att driva projektet
2024: 76 mkr
2025: 96 mkr
2026: 68,6 mkr
Projektets prognos:
380,7 mkr varav
185,8 mkr i bidrag

Lägret parkering, park, skyfalls-o
dagvattenhantering, ny infart

2

Planläggning
pågår

X

X

2022

2023

2024

Rindö
Vasallen/Tornstadens exploatör för
etapp 1, 3, 4 och 5

Prio
(1-4)

Status

X

X

X

2022: 20 mkr
Allmän platsmark
214 mkr i intäkt

Explo har huvudansvar, tekniskas
medverkan central.
I slutfas av genomförande. Explo ansvarar
för bland annat kontakt med byggherre

Explo i kontakt med fastighetsägare- följa
upp exploateringsavtal, tekniska berörs av
byggande.

2025


Motprestation i stadsmiljöavtal
Plan o explo: Detaljplan antas och
exploateringsavtal tecknas under 2022
Detaljplan antas och exploateringsavtal
tecknas, medför troligen kostnader för
bland annat skyfallshantering för
kommunen (tekniska)

2022: 50 tkr
2023: 3 mkr

Tekniska ansvarar för anläggning och
konsult. (Projektet är beroende av DP
Lägret o Prästgården) - Ny infart krävs då
utfart mot väg 274 ej är möjlig längre

Ekonomi

Kommentar

Rindö hamn etapp 1

1

Genomförande

X

X

X

Explo ansvarar, större delen av allmänna
anläggningar överlämnad till drift

Rindö hamn etapp 3,
Grenadjären, småhus

1

Inför antagande

X

X

X

X

Plan o explo: Detaljplan antas och
exploateringsavtal tecknas. Genomförandeexplo o tekniska

Rindö hamn etapp 4,
flerfamiljsbostäder

2

Planläggning i
tidigt skede

X

X

X

X

Plan o explo: Detaljplan antas och
exploateringsavtal tecknas

Rindö hamn etapp 5,
Udden

3

Planläggning i
tidigt skede

X

X

X

X

Plan o explo: Detaljplan antas och
exploateringsavtal tecknas

Rindö smedja program

3

Godkännande

X

Enligt VA-plan ska utbyggnad av VA vara
avslutad 2028. Plan och explo ansvariga.
Kalkyl för väg upphandlas. Tekniska
medverkar.
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Rindö smedja detaljplan

4

Inför eventuell
planstart

X

X

X

Stor insats från plan och explo, DP-arbete
behöver starta 2022-23 för att VA ska hinna
byggas enligt VA-plan.

Karlshill, Rindöbaden och
Annedal

3

Inför eventuell
planstart

X

X

X

Fritidshusområde planeras för
permanentboende.
Detaljplanering påbörjas senast 2023 för att
hinna påbörja VA-utbyggnad mellan 2025
och 2030, annars behöver VA-plan justeras.

Rindö hamn etapp 2
(skolfastigheten)

1

Marksanering
Avslutas

Resarö
Resarö mitt

Storäng östra

Storäng västra
Övriga öar

Prio
(1-4)
1

Status
Genomförande

2

Genomförande
Avslutas

4

Vilande

Prio
(1-4)

Status

Stegesund

4

GC-väg Bogesund

2

X

Marksanering under bevakning. Explo
huvudansvar. Avvakta Tornstadens
utredningar på intilliggande fastighet för
vetskap om sanering erfordras

2022

2023

2024

2025


X

X

X

X

Ekonomi

Kommentar

2022: 300 tkr
2023: 4,2 mkr
2024: 20 mkr
Planerad intäkt
för markförsäljning
för mark avsedd för
bostadsändamål
38 mkr

2022: oklar budget för projektledare,
projektering och granskning av Trafikverket.
Explo huvudansvariga för genomförande.
Medborgardialog - plan ansvarar.
Projektering och bygg av allmänna
anläggningar (gång/cykelväg,
cirkulationsplats m.m.) - tekniska ansvarar.
Explo har huvudansvar

X

X

X

2023

2024

2025


X

X

X

X

X

2022

2023

2024

X

X

2022

Inför eventuell
planstart

Avvakta ÖP
Ekonomi

Kommentar
Fritidshusområde planeras för bevarande
av kulturvärden och utbyggnad av VA.
Detaljplanering påbörjas senast 2023 för att
hinna påbörja VA-utbyggnad mellan 2025
och 2030, annars behöver VA-plan justeras.

2023: 10 mkr
2024: 10 mkr

Saknas utredningsmedel 2022.
Länsstyrelsen och Trafikverket kräver
fördjupad utredning av fornlämningar. Om
vägen ska planeras för annan standard
behöver detta utredas/projekteras.

Ekonomi

Kommentar

100 tkr

Önskemål om ändrad plan från
fastighetsägare - särskilda omständigheter

Planenheten
Övriga detaljplaner
Ändring av mindre område inom
Skarpö etapp 1
Digitalisering detaljplaner

Prio
(1-4)
4

Status
Inför eventuell
planstart

X

X

X

Prio
(1-4)

Status

2022

2023

2024

ÖP 2040

4

Vilande

X

X

X

Bostadsförsörjningsprogram

2

Pågår

X

X

X

X

Kulturmiljöprogram/arkitekturpol
icy

2

Påbörjad

X

X

X

X

Handelsutredning

2

Påbörjad

X

Trafikstrategi

3

Ej påbörjad

X

X

X

Översiktlig planering

VA-plan ev. justering
Utredningar

3

2025


3
Prio
(1-4)

Ej påbörjad
Status

Placering av sjömackar

3

Slutföra PM

Resvaneundersökning

2

Ej påbörjad

2

Ej påbörjad

Hastighetsplan
Projekt genomförande

Prio
(1-4)

Engarns vägskäl

1

Status
Inför beslut om
genomförande

X

X

2022

2023

Lagkrav för nya detaljplaner från 2022
2025


X

X
2023

X

X
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Kommentar
Kostnad för konsultstöd, bland annat för
MKB
Löpande

1,8 mkr på fyra år

Planering av arbetet pågår.

2022: 200 tkr

Inom ram - kostnad för konsultstöd

400 tkr

Stadsmiljöavtal
Kostnad för konsultstöd

Kostnad för konsultstöd
2024

2025


X

2022

Ekonomi

Ekonomi

Kommentar

100 tkr

Stadsmiljöavtal
Kostnad för konsultstöd
Stadsmiljöavtal

2024

2025


Ekonomi

Kommentar

2022: 2,0 mkr
2023: 2,0 mkr
2024: 2,1 mkr
Projektbudget:
6,7 mkr

I länsplanen, beslut erfordras.

Engarn infartsparkering norr

3

Planering

X

X

X

2025: 2,3 mkr
Projektbudget:
2,3 mkr

Projekteras 2022
Utföras 2025

ÅVS stombuss framkomlighet

2

Planering för
åtgärd

X

X

2024: 500 tkr

Trafikverket ansvarig för genomförande.
Kommunen medfinansierar 2022/23.
Investeringsbudget finns hos TFK

ÅVS Vaxön - Rindö väg 274

1

Pågår

X

Vaxholmsbron

4

Åtgärd planeras

Trafiksäkerhet väg
274/Pålsundsvägen

2

Inför åtgärd

X

Trafikantvecka

2

Genomförs i
sept varje år

X

X

X

X

Medverka i kollektivtrafikplanering

2

Löpande

X

X

X

X

Svar på remisser

2

Löpande

X

X

X

X

Medverka i arbete med
Grönplan/gröna kilar

2

Löpande

X

X

X

X

Hjälp till bygglov/tekniska med
gröna frågor

2

Löpande

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025


X

Trafikverkets projekt. Stor medverkan från
trafikstrateg.
X

Trafikverket planerar renovering 2024
Trafikverkets projekt. Åtgärder i korsningen
för att öka säkerheten.
I samarbete med hållbarhetsenheten,
stadsmiljöavtal

Annat

Exploateringsenheten
Byggprojekt

Prio
(1-4)

Status

Ekonomi

Kommentar

2022: 17 mkr
2023: 10,1 mkr
Projektbudget:
33 mkr

Planerat idrifttagande 2023. Fastighet tar
över därefter

Vaxö skola, ny skolbyggnad

1

X

X

X

Resarö skola, ny skolbyggnad

3

X

X

X

X

2022: drift 200-300
tkr
2023: 12 mkr
2024: 15 mkr
2025: 9,7 mkr
Projektbudget:
40 mkr

Rivning, tillfälliga lokaler, nybyggnad och
ombyggnad av befintlig byggnad
Planerat idrifttagande 2023. Fastighet tar
över därefter

SÄBO Norrberget

1

X

X

X

X

2022: 57 mkr
2023: 57 mkr
2024: 55 mkr
2025: 76,6 mkr
Projektbudget:
250 mkr

Planerat idrifttagande 2025
Fastighet tar över därefter

Förskola Norrberget

3

X

X

X

X

2022: 0 kr
2023: 21,5 mkr
2024: 20 mkr
Projektbudget:
42 mkr

Förskolan i drift tidigast 2024 enligt lokalförsörjningsplan. Fastighet tar därefter över

Avveckling av Blynäsvikens
förskola

4

X

Ishallen

1

X

X

1-2

X

X

Renovering av rådhuset

Rindö skola, ny skolbyggnad

Stöd till fastighetsenheten

X

X

4

Prio
(1-4)

Vaxö skola invändigt i befintlig
lokal

1

Resarö skola färdigställande av
skolsköterskelokal

3

Status

2022

2023

Avslutat

2024

2025


Explo ansvarar för utredning om avveckling
ska ske etappvis.
Fastighet och tekniska medverkar i
avveckling.
2022: drift ca
200-300 tkr
2023: 30 mkr
2024: 60 mkr
Projektbudget:
90 mkr

Utrednings- och bygguppdrag, ev behövs
ett investeringsbeslut redan 2022

2022: 3,0 mkr
2023: 2,0 mkr

Uppdrag från KS/PLU

2027: 38,3 mkr
2028: 38,3 mkr

2027 budgeterat 76,5 mkr

Ekonomi

Kommentar
Projektet slutförs under höstlov 2021
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Resarö skola, övrig invändig
renovering och solceller

1

Pågår

X

Överby förskola

2

Pågår

X

VA-ledningsnätsproblem då marken
sjunker.

ÅVC

1

Utbyggnad
pågår

X

Samordningsansvar på explo, fastighet
medverkar

Hembygdsgården

4

Avslutas

Annat

X

Avslutas

Prio
(1-4)

Status

2022

2023

2024

2025


Implementering av
projektverktyg

1

Pågår

X

Implementering av
byggprocessmodellen

1

Pågår

X

Utveckla finansieringsprocessen
för projekt

1

Pågår

X

X

Förvalta projektverktyg

1

Löpande

X

X

X

X

Förvalta projektmodell – Bygg

1

Löpande

X

X

X

X

Förvalta projektmodell –
stadsbyggnadsprojekt

1

Löpande

X

X

X

X

Exploateringsprogram

4

Ej påbörjat

X

X

Upphandlingar konsulter

1

Löpande

X

X

X

X

Markköpsfrågor

3

Löpande

X

X

X

X

Allmänna explo-frågor

3

Löpande

X

X

X

X

Administration/OH

1

Löpande

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025


Ekonomi

Kommentar

Kräver samverkan med ekonomienheten

Tekniska enheten
Grunduppdrag att förvalta och
underhålla mark och befintliga
anläggningar

Drift & underhåll
av befintligt bestånd samt
upphandlingar och interna
underhållsprojekt

Prio
(1-4)

Status

Ekonomi

Kommentar
Beskrivs närmare i underhållsplan

Gata/trafik

1

X

X

X

X

2022: 6,8 mkr
2023: 6,8 mkr
2024: 6,8 mkr

Tekniska/konsult

Belysning

1

X

X

X

X

2022: 3,0 mkr

Tekniska/konsult. Underhåll är kraftigt
eftersatt, saknar budget från och med 2023

Parker och marker

1

X

X

X

X

2022: 1,0 mkr
2023: 1,0 mkr
2024: 1,0 mkr

Utveckling av parker samt återplantering av
träd Tekniska/konsult

Lekplatser underhåll +
nyinvesteringar

1

X

X

X

X

2023: 2,0 mkr
2024: 4,0 mkr

Upprustning samt nybyggnation. Tekniska
/konsult

Strandskoningar

2

X

X

X

X

2023: 500 tkr
2024: 1,0 mkr

Mindre upprustningar, konsult

Broar

2

X

X

X

X

2023: 500 tkr
2024: 500 tkr

Mindre upprustningar, konsult

Fritid

2

X

X

X

X

2022: 500 tkr
2023: 1,0 mkr
2024: 1,0 mkr

Mindre upprustningar

Hamnar/kajer

2

X

X

X

X

2022: 1,0 mkr
2023: 1,0 mkr
2024: 1,0 mkr

Mindre upprustningar

Ekonomisk förvaltning

1

X

X

X

X

+ 8,5 mkr/år

Intäkter inom markförvaltning samt trafik

2022

2023

2024

2025


Ekonomi

Kommentar

100 tkr

Rivning - Osäker budget- ev riva 4 solgrottor

2022: 5,0 mkr
Projektbudget:
7 mkr

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Tekniska/konsult
Stadsmiljöavtal- personalparkering och
övergångställe. Fortsatt utredning
(anläggningsingenjör)- utvärdera befintlig
åtgärd under senvåren

2022: 1,0 mkr

Förutsättningar behöver klarläggas

2023: 1,0 mkr

Kan göras med driftsentreprenör

Projekt

Prio
(1-4)

Status

Solgrottor

2

X

Söderfjärdsskolan

1

X

Eget bredband

1

X

Bredband sjökabel Rindö för
egen verksamhet

2

X

X
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Brygga Fredriksberg
stadsmiljöavtal

1-2

X

2

X

Cykelräknare

1

X

2022: 200 tkr

Stadsmiljöavtal (klart till juni)

Cykelparkering Lägret

1

X

2022: 500 tkr

Stadsmiljöavtal (till hösten)

GC-väg Rindö etapp 3,2

1

Förberedelse för
upphandling

X

2022: 8,4 mkr
Projektbudget:
19,2 mkr

Kostnad för konsultstöd och byggnation.

Gräsplan Resarö

2

Förberedelse för
upphandling

X

2022: 2,5 mkr

Utegym, Lägret

1-2

X

2022: 800 tkr

Ett förslag tas fram för förankring.

Parkering Eriksö (Scoutstugan)

1-2

X

2022: 1,0 mkr

I samverkan med fastighetsenheten

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

2-3

x

2022: 3,6 mkr
Projektbudget:
6 mkr

Investeringsmedel inom KS

Ekonomi

Kommentar

Kostnad för
konsultstöd

För projektet Resarö mitt krävs
konsultmedel för projektering.

Större utredningar t.ex.
dagvatten
Säkra skolvägar
(samverkansprojekt)

Prio
(1-4)

Status

X

Stadsmiljöavtal (elanslutning, belysning och
väderkur, cykelparkering)
Endast cykelparkering nämns i budget

Laddstolpar

Utredningar

X

2023: 1,2 mkr

På allmän mark (tekniska) fastighetsmark
(fastighet) Utreda om det finns intresse från
bolag att investera på allmän mark.

X

2022

2023

2024

2025


2

X

X

1-2

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025


Investeringsbudget om 3,6 mkr KS Långsiktiga investeringar, se 2 rader upp.

Fastighetsenheten
Grunduppdrag förvalta befintliga
fastigheter, byggnader och
tomtmark samt upplåtelse.
Drift & underhåll
av befintligt bestånd samt
upphandlingar, interna
underhållsprojekt, interna
förbättringsåtgärder

Prio
(1-4)

Status

Ekonomi

Allmän drift fastighetsenheten

1

Löpande

X

X

X

X

- 40 mkr/år

Fastighetsunderhåll och
ombyggnad

1

Löpande

X

X

X

X

2022: 15 mkr
2023: 15 mkr
2024: 15 mkr

1

Löpande

+ 15 mkr/år

Extern ekonomisk förvaltning
Utvecklingsprojekt
Förbättra skalskydd och installera
passersystem

Energibesparing
Nyinvestering i teknisk utrustning
inom fastighetsautomation
Digitalisering av SBA

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025


2

X

X

1-2

X

X

Prio
(1-4)

Status

1

X

X

X
X

E-tjänst för socialförvaltningen

2

X

Miljöhus förpackningssortering

3

0,5

0,5

0,5

0,5

2022

2023

2024

2025


X

X

Ny internhyra socialförvaltningen

Intäkter för lokaluthyrning
Krävs internt/externt stöd

Kostnad för
konsultstöd för
utredning

Många kommunala lokaler saknar
passersystem.
Krävs inventering av dagsläge, policybeslut,
upphandling av åtgärd samt driftavtal.

Skall ge
besparingar

Utredningar kring effektoptimering utförd.
Åtgärdsplan tas fram.

Kommer långsiktigt Skall vara utfört 2025-01-01 enligt Plan- och
ge besparing
byggförordning (2011:338) 3 kap 15§

1-2

Utredningar

Kommentar

X

Kostnad för
konsultstöd

Krävs draghjälp från verksamheterna samt
säkerhetschef

Internt IT-stöd

Behov av att förenkla beställningar av
bostadskontrakt

Ej beslutad budget, Åtgärdsförslag relaterat till ny Avfallsplan,
önskemål från BUN bygglov krävs
2,0 mkr

1-2
Prio
(1-4)

Status

Ekonomi

Kommentar

Konsultstöd

Lagkrav för fastigheter med en
energiförbrukning över en viss nivå

Behov av åtgärder kring
fastighetsautomation

1

Montessoriskolan paviljong som
saknar bygglov

3

Eventuell flytt av brandstation

4

Morfarsstugan

3

X

Avtalsförslag godkänt på novembernämnd,
frågor med SFV behöver lösas

Campingen

1

X

Ny intresseförfrågan genomförd, beslut
planeras på TFK:s feb nämnd

Utreds om det är aktuellt
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Projekt

Prio
(1-4)

Solceller

1

Åtgärdsplan till energiplan

2

Tillgänglighetsanpassning
seniorbostäder

Status

2022

2023

2024

2025


X
Åtgärdsplan ska
tas fram

Kommentar

2022: 1,0 mkr

Installation av solceller på kommunala
fastigheter, åtgärd i energiplan

2022: 1,0 mkr

Konsultstöd krävs

2022: 500 tkr
2023: 500 tkr
2024: 500 tkr

Utfall beroende på omsättning av
lägenheter.

X

X

X

2

X

X

X

BUNs lokalönskemål

2

X

2022: 800 tkr

Scoutstugan, markarbeten

2

X

2022: 2,0 mkr

Förbättring Rindö idrottshall

2

X

2022: 1,8 mkr

Utredning pågår
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Ekonomi

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2020/179.141
1 av 1

§ 8 Utvärdering av handlingsplan för näringslivsutveckling 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Utvärderingen av handlingsplanen för näringslivsutveckling år 2021 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Den 22 mars 2021 godkände kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för åren 2021 - 2025. Enligt
strategin ska näringslivsansvarig årligen ta fram en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin. En
utvärdering av handlingsplanen ska göras och redovisas för kommunstyrelsen. Utvärderingen av
handlingsplanen har presenterats för näringslivsberedningen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 20221-12-15
Utvärdering av handlingsplan näringsliv 2021

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Mikaela Lodén, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-12-15
Änr KS 2020/179.141
1 av 1
Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig

Utvärdering av handlingsplan för näringslivsutveckling 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Utvärderingen av handlingsplanen för näringslivsutveckling år 2021 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Den 22 mars 2021 godkände kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för åren 2021 - 2025. Enligt
strategin ska näringslivsansvarig årligen ta fram en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin. En
utvärdering av handlingsplanen ska göras och redovisas för kommunstyrelsen. Utvärderingen av
handlingsplanen har presenterats för näringslivsberedningen.

Förslagets konsekvenser
Utvärderingen av handlingsplanen kommer att användas vid framtagandet av en handlingsplan för
näringsutveckling år 2022.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 20221-12-15
Utvärdering av handlingsplan näringsliv 2021

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, Vaxholms stad
mikaela.loden@vaxholm.se

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Bankgiro: 5302-9435

UTVÄRDERING AV:
Handlingsplan för näringslivsutveckling 2021

2021-05-04

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 5302-9435
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Utvärderingen av handlingsplanen har gjorts av näringslivsansvarig den 13 - 16
december 2021. Utvärderingens kommentarer står med röd fet text i dokumentet.
Inledning
Denna handlingsplan för näringslivsutveckling är en plan för hur förvaltningen ska genomföra näringslivsstrategin
(Näringslivsstrategi 2021-2025 godkänd i KF 23/3-2021). Handlingsplanen är en konkretisering av strategin genom
utpekande av aktiviteter. En handlingsplan tas upp för beslut i näringslivsberedningen årligen. Denna
handlingsplan avser år 2021. Planen är indelad i aktiviteter per fokusområde . Näringslivsansvarig redovisar till
näringslivsberedningen två gånger per termin, dvs fyra gånger årligen. Näringslivsarbetet i Vaxholms stad utförs
av den näringslivsansvariga tjänstepersonen som är anställd på 50%.

Vision 2025
”Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och att det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag
i vår stad”

Bakgrund
Vaxholm ska vara en kommun med gott företagsklimat och goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla
företag. Kommunens näringslivsarbete ska vara inriktat på att skapa förutsättningar för utveckling av Vaxholms
näringsliv och ett företagsvänligt klimat där företag upplever att de får god service på ett rättssäkert sätt från
kommunen. De lokala företagen har en stor betydelse för kommunens finansiering och utveckling. Tillsammans
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med företagen vill Vaxholms stad skapa ett företagsklimat som bidrar till och stärker Vaxholm som Skärgårdens
huvudstad.
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Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så genomfördes olika undersökningar, workshops och
möten med företag, organisationer, politiker och tjänstepersoner. Resultatet från dessa dialoger presenteras
nedan under ”områden att utveckla” och ”områden att bibehålla”.

Lokala förutsättningar - nuläge och nyläge
I Vaxholms kommun finns idag 2056 arbetsställen. Dessa har sammanlagt 2790 anställda.
Den 14 december 2021 har Vaxholm 2122 arbetsställen. Antal arbetsställen har ökat med 66 stycken under
året.
Den 14 december 2021 finns 3056 anställda. Antal anställda har ökat med 266 personer under året.
Nio av tio av Vaxholms företag är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla har färre
än 50 anställda. Under 2018 startades 66 750 nya företag i Sverige, varav 107 i Vaxholm. Därmed hamnar
kommunens etableringsfrekvens (antal nystartade företag per 1 000 invånare) på 15,6 vilket kan jämföras med
10,8 för riket. De tre största branscherna är (med avseende på antal företag):
1. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
2. Byggverksamhet
3. Handel

1315

Rapport
4 av 16

Figur 1 Antal arbetstillfällen (Källa: Företagarna)

Figur 2 Utveckling antal jobb i Vaxholms kommun 1990-2019 (Källa: Företagarna)
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Hösten 2019 genomförde organisationen Företagarna en undersökning som mäter omsättningstillväxten mätt som nettotal i omkring
235 000 småföretag under perioden 2010–2018. Generellt sett har tillväxten i omsättningen utvecklats väl i de svenska småföretagen
sedan finanskrisen. Tillväxten sker främst i och nära storstäderna. Dock har tillväxten i Vaxholm visat en svagare utvecklingstrend.

Figur 3 - Omsättningstillväxt 2010-2018 (Källa: Företagarna)

Områden att utveckla
Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så visade olika undersökningar att Vaxholms företag
önskar förbättring inom framförallt kommunikation, attityd, arbetssätt och handläggningstider. Man önskar att
kortare ledtider och uppföljning av ärenden ska prioriteras. Det fanns också önskemål om ett forum där företag kan
träffa olika tjänstepersoner en gång i månaden – för att få kontakt, kunna ställa frågor etc.
Vidare så utryckte många företag att den marina näringen är viktig för Vaxholm. Man påtalade att det har varit
utmanande för flera företag inom den marina sektorn i Vaxholm, svårt att expandera, få tillstånd, svar från
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kommunen etc. Den marina näringen i Vaxholm måste prioriteras i högre grad, då denna är en viktig del av
Vaxholms historia, identitet och framtid, med stort värde för lokal arbetsmarknad och turistnäring
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Det påpekades också att om företag ska kunna växa och finnas kvar eller om nya företag vill etablera sig så måste
kommunen våga peka ut och detaljplanera mark för näringslivet. Det arbetet måste börja redan nu.
Områden att bibehålla
Undersökningarna visade att företagen är nöjda med näringslivsfrukostarna som hålls två gånger per termin och
önskade att detta skulle fortsätta och bibehållas.
Man tyckte även att Destination Vaxholm är väldigt positivt och har stärkt besöksnäringen. Företagen hjälps åt och
jobbar mot samma mål samtidigt som man bygger starka nätverk. Önskemål fanns att det skulle skapas liknande
kluster inom andra branscher.
En fördel är att det är korta kontaktvägar till tjänstepersoner och politiker i Vaxholm. Det är exempelvis väldigt
enkelt att få tag på KSO, NLB:s ordförande och näringslivsansvarig.
Styrkor och svagheter
Styrkor:
•

Läget nära Stockholm och Arlanda med goda kommunikationer

•

Del av en expansiv region

•

God tillgänglighet till välutbildad arbetskraft

•

Närhet till universitet, högskolor och forskning

•

Attraktiv skärgårdsmiljö och boendemiljö
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•

Välutbildade innevånare

•

Högt företagande och nyföretagande i kommunen

•

Marint företagskluster med brett yrkeskunnande inom marina området

•

Väl utbyggd digital infrastruktur

Svagheter:
•

Detaljhandel som utarmas av ett stort utflöde av köpkraft

•

Kommunens engagemang och servicenivå uppfattas som bristfällig

•

Brist på parkeringsplatser

•

Brist på mark

•

Brist på hyresbostäder till personal för existerande och nya företag

Utmaningar och möjligheter
Utmaningar:
•

Att öka antalet året-runt-öppna butiker

•

Detaljhandelns konkurrens från Arninge handelsplats och ökande e-handel
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•

Hållbarhetsfrågor

•

Långa ledtider på nya detaljprogram

•

Parkeringsplatser är flaskhals för fler arbetstillfällen och ökad besöksnäring under sommaren

Möjligheter:
•

Att skapa bättre lokal arbetsmarknad som säkrar basen av utbud och service.

•

Att bättre ta tillvara på läget nära Stockholm

•

Att verka för att bibehålla och förbättra snabba båtförbindelser till Stockholm

•

Att förbättra samarbetet med näringslivet och vidareutveckla Vaxholmsandan

•

Att verka för åretrunttrafik till Kastellet för att öka nyttjandegraden av lokaler

•

Att påverka SL att starta en busslinje mellan Arninge och Arlanda

•

Att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen

Näringslivsstrategins fokusområden:
* Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som tex marina näringar, handel och besöksnäring
som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår stad
* Ha närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, tydligare kommunikation, ökad tillgänglighet och
samverkan samt ha en tydlig strävan i att möta företagens behov
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* Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost m.fl.
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* Långsiktigt arbeta för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler arbetstillfällen

Fokusområden 2021
Följande områden är särskilt prioriterade under 2021:
Relationer
Skapa fler kontaktytor mellan beslutsfattare, tjänstepersoner och företagare för att mötas och öka kunskap,
förtroende och dialog.
Under första delen av året skedde många av våra möten digitalt pga pandemin. Under hösten 2021 kunde
vi återigen börja med fysiska företagsbesök, näringslivsfrukostar och andra typer av möten. På grund av
restriktioner har det varit svårt att arrangera nya typer av möten. Men det var positivt att kunna börja
träffas fysiskt igen under hösten.
Under året har tjänstepersoner och politiker träffat 12 företag vid företagsbesök. Kommunens
representanter får en bättre inblick och förståelse för företagens vardag och utmaningar. Företagen har en
chans att ställa frågor och lyfta aktuella saker.
Fyra näringslivsfrukostar har anordnats under 2021. Mötenas syfte är framförallt att informera företagen
om aktuella kommunala frågor, händelser och beslut. Företagen har möjlighet att ställa frågor. Det är
också en viktig kontaktyta där nätverk skapas.
En ny typ av möte som arrangerades under året var en träff för fastighetsägare i stadskärnan. Syftet var att
lyfta frågor som att hålla stadskärnan levande och attraktiv. Från kommunen deltog både politiker och
tjänstepersoner. En föredragshållare berättade om förutsättningar för en levande småstad. De inbjudna
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uppskattade mötet och ser gärna att fler möten inom denna grupp hålls. Träffarna med fastighetsägarna
kommer att fortsätta under 2022.
I mars 2022 kommer företag att bjudas in till ett möte om upphandling. Vaxholms stad kommer att
arrangera det tillsammans med Företagarna Vaxholm.
Service
Förenkla, tillgängliggöra och minska tid för handläggning av tillstånd och andra myndighetsbeslut. Förbättra
svarstiden och uppföljningen av ärenden.

Hösten 2021 hölls ett seminarium för flera tjänstepersoner i kommunen om ett förbättrat samspel med det
lokala näringslivet. Företaget ”Tillväxt och tillsyn” föreläste utifrån den s.k. Rättviksmodellen om hur man
som kommunal tjänsteperson kan förbättra dialogen och samarbetet med företagen. Vi kommer att
fortsätta att arbeta med ett förbättrat samspel med de lokala företagen utifrån Rättviksmodellen under
2022.
Under året har regelbundna avstämningsmöten hållits mellan näringslivsenheten och
stadsbyggnadsförvaltningen. Frågor som handlar om näringslivet tas upp och följs upp.
Utveckling

Vara aktiv i planeringen av mark för företagsetableringar, bevaka näringslivets behov.
Vara aktiv i att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen.
Näringslivsansvarig lämnade in synpunkter på ÖP 2040 under våren 2021. Därefter har det varit mer
begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och näringslivsansvarig har
inte kunnat delta i de frågorna som planerat.
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Mål 2021
* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet
i Vaxholm”. Mål 2021: 3,1 (betyg 2020: 2,9).
Resultat 2021: 3,2
Resultatet överträffade målet.
* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Kommunens service och bemötande”.
Mål 2021: 3 (betyg 2020: 2,5).
Resultat 2021: 2,5
Resultatet nådde inte upp till målet.
* Bibehålla Nöjd Kund Index på minst 70.
Resultat 2021: 77
Resultatet överträffade målet.
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Aktiviteter 2021
Näringslivsansvarig i förvaltningen kommer under 2021 att genomföra följande aktiviteter:

* Utveckla och formalisera avstämningsmötena mellan näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen för att
effektivt följa upp näringslivets frågor.
Under året har regelbundna avstämningsmöten hållits mellan näringslivsenheten och
stadsbyggnadsförvaltningen. Frågor som handlar om näringslivet tas upp och följs upp.
Näringslivsansvarig ansvarar för listan med ärenden samt uppdaterar listan och bjuder in till möten.
* Arbeta för att behålla och skapa fysiska ytor för näringslivets behov, delta i ÖP-arbetet exempelvis.
Näringslivsansvarig lämnade in synpunkter på ÖP 2040 under våren 2021. Därefter har det varit mer
begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och näringslivsansvarig har
inte kunnat delta i de frågorna som planerat.
* Genomföra minst 10 stycken företagsbesök per år med deltagande av Kommunstyrelsens ordförande,
kommunchef, näringslivsberedningen och näringslivsansvarig.
Via digitala möten träffade kommunens representanter 7 företag våren 2021. Under hösten gjordes 5
fysiska företagsbesök.
* Frukostmöten för lokala företagare 4 gånger per år.
2 digitala frukostmöten hölls under våren, 1 digitalt frukostmöte hölls i oktober och 1 fysiskt frukostmöte
hölls på Waxholms hotell i november.
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* Genomföra utskick till nystartade företag en gång i kvartalet
Välkomstbrev till nystartade företag har skickats ut en gång per kvartal. I breven informerar vi om
kommunens näringslivsarbete och tipsar om nyföretagarcentrums kostnadsfria rådgivningar. Den nye
företagaren får också info om att den kan skicka sin mejladress till kommunens näringslivsansvarige för
att finnas med på dennes kontaktlista.
* Träffar med nystartade företag 2 gånger per år
Har inte kunnat genomföras. Dels pga pandemin, dels pga tidsbrist.
* Skapa informationsmöten för företag ihop med kommunens bygglovsenhet 2 gånger per år
Har inte kunnat genomföras. Dels pga pandemin, dels pga tidsbrist.
* Ha avstämningsmöten med representanter för styrelsen för Företagarna Vaxholm 2 gånger per termin
2 avstämningsmöten hölls under våren och 2 under hösten med delar av styrelsen Företagarna Vaxholm.
Vi lyfter aktuella näringslivsfrågor.
* Skapa möte/träff för företag ihop med representanter för Företagarna Vaxholm 1 gång per termin där
tjänstepersoner från kommunen deltar
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Har inte kunnat genomföras pga pandemin. Möte om upphandling kommer att genom föras ihop med
Företagarna Vaxholm i mars 2022.Vaxholms stads upphandlingschef kommer att informera om
upphandling.
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* Arbeta aktivt med NKI. Utfall, analys, förbättringsområden, handlingsplan och uppföljning.
Näringslivsansvarig har gått igenom utfallet med berörda enhetschefer. Dessa kommer att ta fram
fokusområden som de ska arbeta med.
* Medverka i relevanta lokala, regionala och nationella möten.
Medverkat i Stockholm Archipelagos styrgrupp, STONO:s näringslivsgrupp, Destination Vaxholms
styrgrupp, Nyföretagarcentrums styrelse, kulturrådet, Kastellets utvecklingsgrupp och trygghetsgruppen.
* Verka för att kommunen aktivt agerar för att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen där anspråk på
mark och större lokaler inte är nödvändiga. (”Digital coworking space” på tex Kastellet, Swedbank lokalen, SHB
lokalen etc)
Har inte genomförts, pga tidsbrist.

SLUTSATS:
Utvärderingen av handlingsplanen visar att arbetet med fokusområdena relationer och service har utvecklats och tagit
steg framåt. Däremot har det varit mer begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och
näringslivsansvarig har inte kunnat delta i de frågorna som planerat.
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Två av tre mål har uppnåtts, dels betyget gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Vaxholm” i Svenskt
näringslivs undersökning, dels NKI. Det visar på att vi är på rätt väg i vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i
Vaxholm.
Målet gällande ”Kommunens service och bemötande” i svenskt näringslivs undersökning har inte uppnåtts. Det visar på
att det är viktigt att fortsätta arbeta fokuserat med kommunens service och bemötande mot företagen. Det är även
viktigt att fortsätta arbeta aktivt för att skapa möten och kontaktytor mellan tjänstepersoner, politiker och företagare.
Det gör att vi lär känna varandra och får en större förståelse samt förtroende för varandra. Vilket i sin tur påverkar att vi
får ett bättre företagsklimat i Vaxholm.
Både antalet arbetsställen och antal anställda har ökat under året, vilket är positivt.
Näringslivsberedningen har uttryckt att man önskar att handlingsplanen 2022 innehåller samma fokusområden som 2021,
dvs relationer, service och utveckling. Man ser gärna att arbetet inom fokusområdena relationer och service fortsätter på
påbörjad väg och utvecklas vidare. Dock ser man från näringslivsberedningens håll att fokusområdet utveckling framåt
ska innehålla ett arbete med att utveckla och fokusera på en levande stadskärna. Näringslivsberedningen önskar arbeta
med att ta fram ett förslag för utveckling av Vaxholms stadskärna i dialog med näringslivet.
Utvärderingen visar på att det har varit svårt att hinna med alla inplanerade aktiviteter. Det har också visat sig att det tar
längre tid att planera och genomföra nya aktiviteter än vad som det funnits utrymme för. Det har också visat sig att
många aktiviteter kräver mer tid för sammanställning, utvärdering etc än vad som planerats för. Slutsatsen blir att det
kommer bli ett bättre resultat och utfall om antalet aktiviteter dras ner år 2022. Det kommer ge en mer realistisk
aktivitetsplan och ge bättre kvalitet i de aktiviteter som ska genomföras år 2022. Med tid för både planering,
genomförande och sammanställning/utvärdering/återkoppling.
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AKTIVITETSPLAN 2021
1. Relationer
Aktivitet
Anordna näringslivsfrukost för företag
Infomöten om bygglovs-regler
Välkomstmöten för nystartade företag
Göra företagsbesök

Målvärde 2021
2 frukostar per termin
1 ggr per termin
1 ggr per termin
5 besök per termin

Anordna seminarier/föredrag för företagare
Skicka välkomstbrev till nya företag
Medverka i Destination Vaxholm

1 seminarium per termin
1 välkomstbrev per kvartal
4 ggr per termin

Anordna träffar för företag ihop med Företagarna

1 ggr per termin

Utfall 2021
26/3, 21/5, 7/10, 26/11
2 st 9/2, 4 st 24/2, 1 st 26/5,
7/10, 21/10, 8/11, 19/11, 14/12
23-nov
januari, april, juli, oktober
12/1, 9/2, 23/3, 21/4, 16/6,
11/8, 18/8, 13/10, 10/11,
-

Ansvar
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.

Delaktiga
Aktuell tjänsteperson/politiker
Bygglov
Jobbcoach, NFC:s rådgivare, SRMH, Tekniska, Bygglov, NLB
Politiker och tjänstepersoner

Utfall 2021
14/1, 2/2, 23/2, 18/3, 31/3, 22/4,
8/6, 19/8, 16/9, 28/9, 14/10, 24/11
x
x
21/1, 24/3, 17/5, 8/6, 17/8, 20/9, 16/11
10/2, 21/4, 2/9, 10/11
26/2, 16/4, 7/5, 22/6, 10/9, 20/10, 3/12
Mejl- och telefonkontakt

Ansvar
M.L.

Delaktiga
Stadbyggnadsförvaltningen

M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.
M.L.

Österåker
Företagarna

M.L.
M.L.
M.L.
M.L.

2. Service
Aktiviteter
Avstämningsmöten mellan näringsliv och stadsbyggnad

Nyckeltal 2021
5 ggr per termin

Arbeta med NKI och Sv. Näringslivs ranking
Uppdatera info om näringsliv på webben
Medverka i nyföretagarcentrum
Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna
Medverka i Stockholm Archipelago
Medverka i STONO

1 gång i månaden
Uppdatering 1 ggr per månad
4 ggr per termin
2 ggr per termin
2 ggr per termin
2 ggr per termin

Österåker, Norrtälje, Vallentuna. Täby, Danderyd

3. Utveckling
Aktiviteter
Målvärde 2021
Lyfta näringslivets behov i långsiktigt arbete med detaljplaner, ÖP mm.
Verka för att kommunen aktivt agerar för att attrahera kunskapsintensiva företag

Utfall 2021
Ansvar
Lämnade in synpunkter på ÖP 2040 våren 2021 M.L.
M.L.

1328

Delaktiga

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/235.141
1 av 1

§ 9 Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för
utveckling av stadskärnan samt utvidga beredningen med
företagsrepresentanter
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Näringslivsberedningen får i uppdrag:
1. Ett förslag för utveckling av stadskärnan i dialog med näringslivet ska tas fram.
2. Utöka sin beredning med representanter från de lokala företagarföreningarna, exempelvis
Företagarna Vaxholm och Destination Vaxholm.

Ärendebeskrivning
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att
arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i
samarbete med Vaxholms näringsliv.
Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-12-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Schelwander, Näringslivsberedningens ordförande
ulrika@schelwander.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig
mikaela.loden@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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1 av 2
Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Turistchef o Näringslivsansvarig

Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för
utveckling av stadskärnan samt utvidga beredningen med
företagsrepresentanter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt
näringslivsberedningen:
1. Ett förslag för utveckling av stadskärnan i dialog med näringslivet ska tas fram.
2. Utöka sin beredning med representanter från de lokala företagarföreningarna, exempelvis
Företagarna Vaxholm och Destination Vaxholm.

Sammanfattning
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att
arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i
samarbete med Vaxholms näringsliv.
Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten.

Ärendebeskrivning
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Det kan exempelvis handla om att det bör finnas året
runt öppna butiker och restauranger, att vi inte ska ha tomma butikslokaler, att det finns ett blandat
utbud av produkter, service och tjänster i centrum, att det finns tillräckligt med parkeringsplatser på
lämpliga ställen, belysning, trygghetsfrågor mm. Många har utryckt intresse av att vara med i ett sådant
arbete, men flera har uttryckt att det skulle vara lämpligt om kommunen höll ihop ett sådant arbete.
Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta
fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i samarbete med Vaxholms näringsliv.
Det är ett omfattande arbete med behov av tydliga ramar och avgränsningar, vilket behöver definieras
av kommunen. Detta arbete skulle kunna ledas av en resursförstärkning, vilket är möjligt genom det
tillskjutna medel om 250 000 kr som beslutades i mål och budget år 2022.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten. Det
skulle i första hand handla om representanter från Företagarna Vaxholm och Destination Vaxholm. En
inventering kommer att göras för att se om det finns något mer intresseorganisation som borde finnas
representerad.

Måluppfyllelse
Målet Livsmiljö – nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö.
Målet Kvalitet – nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och
service.

Finansiering
Att arbeta med att stärka och utveckla stadskärnan kommer att innebära en större arbetsinsats och
kostnad. Det finansieras inom det extra tillskottet till näringslivsenheten på 250 000 kr år 2022.
Att välja in representanter för företagarföreningarna innebär ingen kostnad för staden.

Uppföljning och utvärdering
Arbetet med utveckling av stadskärnan kommer att presenteras för KS i slutet av 2022.
Resultatet av att bjuda in företagarföreningarnas representanter till näringslivsberedningens möten
kommer att utvärderas och redovisas för KS i slutet av 2022.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-12-15

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Ulrika Schelwander, Näringslivsberedningens ordförande
ulrika@schelwander.se
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig
mikaela.loden@vaxholm.se
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/194.429
1 av 1

§ 10 Klimatkartläggning för Vaxholms stad, redovisning av uppdrag KF
2021-06-14 § 46
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
•
•
•

Klimatkartläggningen godkänns.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i
föreningen Klimatkommunerna.
Väsentliga delar av klimatkartläggningen ska följas upp och redovisas årligen i
hållbarhetsredovisningen.

Ärendebeskrivning
Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. Klimatfrågan
kan inte hanteras separat utan behöver vara en del av beslut och åtgärder inom många olika områden i
Vaxholms stad för att kunna bidra till de nationella och globala mål som är beslutade. På samma sätt
finns det inte bara en lösning eller ett prioriterat område som på ett avgörande sätt kan minska
klimatpåverkan från Vaxholms stad. Som ett resultat av kartläggningen föreslås följande övergripande
åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i uppdrag,
planering och åtgärder
Upphandla med klimatkrav
Planera för mobilitet
Arbeta för hållbart byggande och markanvändning
Värna kolsänkor i naturen och i havet
Öka kunskapen inom kommunorganisationen och hos boende och verksamma i kommunen
Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ

Kartläggningen är indelad i områdena transport, byggande och boende, inköp och konsumtion, måltider
och livsmedel, samt avfall och avlopp. Kartläggningen baseras på tillgänglig nationell och lokal statistik.
Som ett sätt att öka kunskapen inom kommunorganisationen, följa goda exempel och medverka i ett
nätverk med andra kommuner föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna för ett
medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. I den årliga hållbarhetsredovisningen ska åtgärder och
klimatpåverkande utsläpp fortsättningsvis följas upp på ett tydligt sätt.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, klimatkartläggning 2022-01-03
Klimatkartläggning för Vaxholms stad 2022-01-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristina Eriksson, klk/hållbarhetsenheten

För kännedom:

Marie Wiklund, klk

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg

Klimatkartläggning för Vaxholms stad, redovisning av uppdrag KF
beslut 2021-06-14, § 46
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
•
•
•

godkänna klimatkartläggningen
ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i
föreningen Klimatkommunerna
väsentliga delar av klimatkartläggningen ska följas upp och redovisas årligen i
hållbarhetsredovisningen

Ärendebeskrivning
Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. Klimatfrågan
kan inte hanteras separat utan behöver vara en del av beslut och åtgärder inom många olika områden i
Vaxholms stad för att kunna bidra till de nationella och globala mål som är beslutade. På samma sätt
finns det inte bara en lösning eller ett prioriterat område som på ett avgörande sätt kan minska
klimatpåverkan från Vaxholms stad. Som ett resultat av kartläggningen föreslås följande övergripande
åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i uppdrag,
planering och åtgärder
Upphandla med klimatkrav
Planera för mobilitet
Arbeta för hållbart byggande och markanvändning
Värna kolsänkor i naturen och i havet
Öka kunskapen inom kommunorganisationen och hos boende och verksamma i kommunen
Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ

Kartläggningen är indelad i områdena transport, byggande och boende, inköp och konsumtion, måltider
och livsmedel, samt avfall och avlopp. Kartläggningen baseras på tillgänglig nationell och lokal statistik.
Som ett sätt att öka kunskapen inom kommunorganisationen, följa goda exempel och medverka i ett
nätverk med andra kommuner föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna för ett
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medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. I den årliga hållbarhetsredovisningen ska åtgärder och
klimatpåverkande utsläpp fortsättningsvis följas upp på ett tydligt sätt.

Bakgrund
I samband med att Hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad 2021–2030 antogs av kommunfullmäktige (KF
2021-06-14, § 46) gavs ett uppdrag till kommunledningskontoret att genomföra en klimatkartläggning.
Uppgifter från olika nationella statistikkällor har sammanställts för att ge en bild av klimatpåverkan från
kommunens verksamhet och från kommunen som geografiskt område.

Bedömning
Kartläggningen har genomförts av hållbarhetsenheten under andra halvåret 2021. Under arbetets gång
har ett flertal åtgärder på global och nationell nivå införts, regeländringar och ny statistik har
presenterats. Klimatfrågan får ett allt större utrymme inom politiken, mediabevakningen och med ett
ökat intresse från allmänheten. Det är ett kunskapsområde som förändras snabbt och det är angeläget
att kunna följa med i utvecklingen. Ett medlemskap i Klimatkommunerna skulle innebära att
kommunens klimatarbete tydliggörs och att kommunen kan delta i ett nätverk med andra kommuner.
En regelbunden uppföljning av nationell och lokal statistik samt sammanställning av vidtagna eller
pågående åtgärder för att minska klimatpåverkan, motiverar till ett fortsatt arbete och ger en grund för
prioriteringar.

Måluppfyllelse
Det övergripande målet, Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser
mänskliga behov inom ramen för jordens resurser kopplar till klimatfrågan. Ett tydligt klimatarbete
kopplar också till målet att Vaxholms stads verksamheter ska ha en god kvalitet i enlighet med nationella
styrdokument. Klimatkartläggningen ska kunna vara ett underlag för planering och prioritering av
fortsatt arbete och leda till en kostnadseffektiv verksamhet med sikte på en långsiktigt hållbar
utveckling.
Det globala hållbarhetsmålet 13, bekämpa klimatförändringarna är prioriterat i Vaxholms stad. Delmål
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering samt delmål 13.3 Öka kunskap och
kapacitet för att hantera klimatförändringarna beskriver väl innehållet i klimatkartläggningen. Mål och
åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan finns också i flera andra beslutade styrdokument.

Finansiering
Klimatkartläggningen innehåller inte en handlingsplan eller förslag på tillkommande kostnadsdrivande
åtgärder. Kartläggningen ska kunna vara ett underlag för planering och prioritering av klimatåtgärder
inom kommunorganisationen tillsammans med mål och åtgärder i redan beslutade styrdokument. Ett
medlemskap i föreningen klimatkommunerna medför en årlig kostnad på ca 7000 kr per år.

Förslagets konsekvenser
Klimatkartläggningen ska kunna vara en nulägesbeskrivning och ett planeringsunderlag för fortsatt
arbete med att begränsa klimatpåverkan.

Uppföljning och utvärdering
Arbetet ska följas upp i hållbarhetsredovisningen.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, klimatkartläggning 2022-01-03
Klimatkartläggning för Vaxholms stad 2022-01-03

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristina Eriksson hållbarhetsenheten

För kännedom:

Marie Wiklund, kommunchef
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Klimatkartläggning
för Vaxholms stad
Kristina Eriksson
2022-01-03

Foto Lars Brundin DN
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1. Sammanfattning
Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen.
Användningen av fossila bränslen, resursförbrukning för produktion och konsumtion, vår livsstil
och ökade ekonomiska krav driver direkt eller indirekt utsläppen av klimatpåverkande gaser
som rubbar balansen och påverkar livsmiljön. Det leder till stora risker för livet på jorden nu och
i framtiden. Att ställa om samhället för att minskad klimatpåverkan behöver inte betyda att väl
måendet, tryggheten och friheten försämras. Men det krävs att vi ändrar livsstil, öppnar upp för
nytänkande, fattar modiga beslut och samarbetar för att åstadkomma den förändring som är
nödvändig. Klimatfrågan är global, men beslut som vi tar lokalt har betydelse.
Klimatfrågan kan inte hanteras separat och för sig utan behöver ingå som en del av beslut och
åtgärder inom många olika områden för att målen ska kunna nås. Det finns inte en lösning på
klimatproblemen, utan många. Åtgärder för att minska klimatpåverkan får inte heller medföra
allvarlig försämring inom andra områden, som människors hälsa eller biologisk mångfald.
Däremot går det att hitta lösningar som minskar klimatpåverkan och samtidigt förbättrar vår
livskvalitet och motståndskraft.

Klimatfrågan är komplex och i ständig utveckling. Vi lär oss mera, teknik och goda exempel växer
fram både i Sverige och internationellt. Lagstiftning, överenskommelser och olika styrmedel
visar riktningen och fördelar ett ansvar för åtgärder. I den här kartläggningen speglas det
globala perspektivet, nationell kunskap bryts ned på lokal nivå.
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Kartläggningen visar att många olika delar av kommunens verksamhet och övriga verksamheter
inom det geografiska området medför en påverkan på klimatet. Det krävs en kombination av
tekniska lösningar, planering och beräkningsmodeller samt beteendeförändringar för att
klara omställningen och uppställda klimatmål.

Det handlar också om att öka kunskapen om vad som har en påverkan och inse att vi har ett
globalt ansvar. De beslut och val som vi gör i Vaxholm har betydelse i ett större perspektiv.
Det finns goda förutsättningar att kunna bidra till arbetet med att minska klimatpåverkan i ett
väl fungerande och ekonomiskt stabilt samhälle. Samarbete och engagemang i kommunens alla
verksamheter men också hos kommuninvånare, föreningar och företag är en förutsättning för
att nå resultat.
Klimatfrågan bör finnas med i beslut och planering i ett brett perspektiv för att det ska bli en
märkbar förändring. Även om det inte alltid går att räkna på en besparing av koldioxidekvivalenter behöver alla åtgärder som är rimliga ändå genomföras. Tiden som återstår för att
vända utvecklingen håller på att rinna ut.

Som ett resultat av kartläggningen kan kommunen fortsätta och tydliggöra
arbetet med följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i
uppdrag, planering och åtgärder.
Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning, tjänster, transporter,
förbrukningsmaterial.
Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen.
Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt markanvändning.
Värna kolsänkor i naturen och i havet.
Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom organisationen, hos boende
och verksamma, hos barn och unga.
Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ för att få ett brett
engagemang.

2. Om kartläggningen
2.1 Politiskt uppdrag

I samband med antagandet av hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad beslutades (KF2021-0614, §46) att en klimatkartläggning ska arbetas fram. Hållbarhetsenheten på
kommunledningskontoret ansvarar för uppdraget.

2.2 Framtagandet

Syftet med kartläggningen är att visa vad som bidrar till klimatpåverkan lokalt och vad som är
viktigt att arbeta med i Vaxholm. I många fall finns beräkningar och utsläppssiffror bara på
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nationell eller regional nivå. Vissa slutsatser kan ändå dras utifrån nationell statistik och de
lokala förutsättningarna.
Prioritering av klimatarbetet kan göras utifrån olika perspektiv: det som är lätt att åtgärda, det
som ger mest effekt med avseende på minskade utsläpp, det som ger effekt även inom andra
viktiga områden som hälsa eller biologisk mångfald eller det som även ger en ekonomisk
besparing på kort eller lång sikt.
Kartläggningen har delats in i följande områden; transporter, byggande och boende, inköp och
konsumtion, måltider och livsmedel samt avfall och avlopp. Därefter följer avsnitt som beskriver
naturens betydelse, kunskapsspridning samt hur klimatarbetet är integrerat i våra
styrdokument.
Uppgifter hämtade från rapporter, andra kommuner, nationell och lokal statisk har
sammanställts. Syftet är att ge en bild av den klimatpåverkan som kan kopplas till kommunens
verksamhet och ansvar. Men kartläggningen ger också en översiktlig bild av klimatpåverkan från
kommunen som geografiskt område.
Att minska klimatpåverkan är ett långsiktigt arbete, inom många olika områden. Det finns inte
metoder att räkna på en utsläppsminskning för alla åtgärder. Det går heller inte att med
säkerhet säga hur mycket vi behöver minska klimatpåverkan lokalt för att klara de globala
målen. Det är snarast så att alla åtgärder som minskar vår klimatpåverkan behöver vidtas för att
klara omställningen i tid.

2.3 Metoder för att beräkna klimatpåverkan

Nationellt används tre olika sätt att beräkna klimatpåverkan, med olika avgränsningar.
Koldioxidekvivalenter är den gemensamma måttenhet som anger den växthusdrivande
effekten hos koldioxid och några ytterligare gaser.
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2.3.1 Territoriella utsläpp
Huvudsakligt mått för att beräkna utsläpp inom Sveriges gränser som baseras på detaljerade
data om aktiviteter som utförs inom landet och används för att följa upp klimatmålen som
satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.

2.3.2 Produktionsbaserade utsläpp
Kompletterande mått för utsläpp från svenska företag och verksamheter som baseras på
detaljerad statistik om bränsleanvändning i kombination med de territoriella utsläppen.
Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och invånare som skett både utanför och
innanför Sveriges gränser och följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk
statistik - nationalräkenskaperna.

Produktionsbaserade utsläpp 2019-2020
hela Sverige kton CO2-ekv

EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER,...
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG...
JORDBRUK, TOTALT
UTRIKES TRANSPORTER, TOTALT
INRIKES TRANSPORTER, TOTALT
INDUSTRI, TOTALT
EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT
AVFALL, TOTALT
ARBETSMASKINER, TOTALT
2020

2019

Källa Naturvårdsverket, SCB
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2.3.3 Konsumtionsbaserade utsläpp
Konsumtionsbaserade utsläpp är ett kompletterande mått som tar hänsyn till den
klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Utsläppen i
Sverige till följd av konsumtion baseras på utsläppen från svensk industri, det vill säga de
produktionsbaserade utsläppen. Utsläppen i andra länder är beräknade med hjälp av en
modell och baseras på statistik om produktionen i andra länder samt import och export.
Det finns idag ingen metod att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp nedbrutet på
kommunnivå.

2.4 Lokal statistik för utsläpp

För att bryta ned den nationella statistiken för de territoriella utsläppen av växthusgaser till
lokal nivå används principen ”top-down”. Detta innebär att utsläppen bryts ner och fördelas
över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av
kompletterande statistik och geografiska data, till exempel vägnät, markanvändning,
avverkad skog, befolkningsuppgifter. (RUS, SMHI)

Territoriella utsläpp RUS, SCB, beräknat utifrån kommunens yta och befolkning

De territoriella utsläppen finns också nedbrutna på lokal nivå och efter olika sektorer. För
Vaxholm kan följande sektorer redovisas:
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Totala utsläpp av växthusgaser i Vaxholm
uppdelat på sektorer (2019)
Transporter
Industri (energi + processer)
Jordbruk
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler
Arbetsmaskiner
Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)
Avfall (inkl.avlopp)

Utsläpp i Vaxholm fördelat på sektorer SCB

2.5 Kompletterande metoder för att beräkna miljö- och klimatpåverkan
2.5.1 Spendanalys

Genom att analysera en organisations samtliga inköp kan en miljöspendanalys göras. Med
utgångspunkt från inköp, leverantörer och efter uppdelning i kategorier kan miljö- och
klimatpåverkan beräknas. Metoden är framtagen av IVL och Upphandlingsmyndigheten.
I verktyget hämtas uppgifter om livscykelbaserad miljöbelastning från databaser och
kopplas till inköpsvolymer. Miljöbelastningsvärdet är satt per krona för olika typer av inköp.
Analyserna möjliggör styrning av inköp av olika kategorier av varor och tjänster. Exempelvis
genom att se vilka kategorier och leverantörer som är viktigast att lägga ned tid och
resurser på.
Ungefär tre fjärdedelar av de klimatpåverkande utsläpp som är en följd av offentlig
konsumtion och investeringarna sker i andra länder än Sverige.
I Vaxholm stad finns ännu inte något gemensamt inköpssystem med fördelning på
inköpskategorier. Metoden kan ändå användas för att granska några specifika inköp och
göra en beräkning för just den varugruppen.
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2.5.2 Livscykelperspektiv

Schematisk illustration av ett livscykelperspektiv, Boverket

LCA livscykelanalys är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela
livscykel, från vaggan till graven. Det kan vara användbart till exempel för val av material i
byggande.
LCC Livscykelkostnad är en metod för att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut.
Att ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela
nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.
När man bara utgår från inköpspriset kan det ge en missvisande bild av den faktiska
kostnaden. Verktyget kan användas både i början av en upphandling eller inköpsprocess
eller vid utvärdering av anbud och alternativ.

2.5.3 Koldioxidbudget

Koldioxidbudget är ett pedagogiskt sätt visa hur stort utsläppsutrymme
som finns kvar för en kommun eller region för att klara Parisavtalets
temperaturmål. I beräkningen görs också en avvägning för att fördela
det återstående utsläppsutrymmet rättvist mellan länder och i olika
delar av världen. De fattiga ländernas rätt till utveckling och de rika
ländernas ansvar att möjliggöra den utvecklingen.
Beräkningen sker utifrån de territoriella utsläppen och omfattar inte de
konsumtionsbaserade utsläppen. Metoden kan användas nationellt,
regionalt och lokalt, men bygger i grunden på samma statistiska
underlag. För en liten kommun blir det underlaget relativt osäkert. För
att visa på förändring krävs en ny budgetberäkning. Metoden är inte
allmänt tillgänglig utan genomförs av experter.

2.5.5 Klimatpåverkan på individnivå

För att räkna på vilken klimatbelastning som en enskild person eller ett
hushåll har, finns en rad olika verktyg: www.climatehero.se, www.svalna.se,
Klimatkalkylatorn - Beräkna din miljöpåverkan - Världsnaturfonden WWF,
Klimatkontot
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3. Klimatmål globala, nationella, regionala och lokala
3.1 Globala mål och internationellt arbete

Vaxholms stad har beslutat att de globala målen i Agenda 2030 ska vara en del av kommunens
verksamhet och målstyrning. Den här kartläggningen handlar i huvudsak om Mål 13 Bekämpa
klimatförändringen. Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och
planering samt delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringarna är
relevanta för klimatkartläggningen.

Parisavtalet
Sverige har undertecknat FN:s Parisavtal med mål och åtaganden för att begränsa de
klimatpåverkande utsläppen och den globala uppvärmningen. Målet är att hålla den globala
temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att begränsa
uppvärmningen till 1,5 grader. Alla länder som har skrivit under ska redovisa sina klimatåtgärder
vart femte år.
IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel med 194 anslutna länder som arbetar för att ta fram ett
gemensamt faktaunderlag som beskriver klimatförändringarna. Panelen förser världen med
kunskapsunderlag och utvärderingar utifrån ett stort antal forskningsrapporter. SMHI
representerar Sverige i panelen.
Rapporten från IPPC som redovisades i augusti 2021 slår fast att pågående förändringar är
omfattande, snabba och saknar motstycke i ett mycket långt historiskt perspektiv. Forskarna har
nu också konstaterat att det finns en tydlig koppling mellan klimatpåverkan och ökningen av
antalet extrema väderhändelser.

EU:s klimatmål
EU målet är att till år 2030 minska utsläppen med 55 procent jämfört med år 1990. Målen banar
väg för det långsiktiga målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.

3.2 Nationella mål och lagstiftning

Sveriges riksdag beslutade 2017 att anta ett klimatpolitiskt ramverk som beskriver hur vi ska
leva upp till Parisavtalet.
Klimatlagen är en del av ramverket och innebär att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt
arbete som:
1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet
2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga
effekter av klimatförändring,
3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och
skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter,
4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och
miljömässiga överväganden
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Senast 2045 ska Sverige ha netto-noll utsläpp av växthusgaser
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser var 2019 50,9 miljoner ton
De territoriella utsläppen har minskat med 29 procent mellan 1990–2020
Mer än 50 procents utsläppsminskning återstår fram till 2045

En stor utsläppsminskning har skett mellan år 2003 och 2014, främst beroende på
uppvärmning av bostäder med förnybar fjärrvärme samt användning av biobränslen inom
industrin. Effektivare bilar och ökad användning av biodrivmedel har bidragit till minskade
utsläpp inom transportsektorn. Biobränslen, tillsammans med ökad förbränning av avfall, har
lett till minskade utsläpp inom el- och fjärrvärmeproduktionen.
Inom avfallssektorn har de klimatpåverkande utsläppen minskat på grund av förbudet mot att
deponera organiskt avfall. Den ökade användningen av biobränsle baseras i huvudsak på
restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin. Skogens upptag av koldioxid ligger ungefär
på samma nivå som 19901.

Fossilfritt Sverige
Det är ett nationellt initiativ som ger näringslivet och
olika branscher en möjlighet att sätta upp mål för
klimatarbetet och visa hur de kan bidra till
omställningen. De tre viktiga delarna i färdplanerna är
att visa på möjligheterna, identifiera nuvarande hinder
och ge förslag på lösningar. Målet för initiativet är att
Sverige ska bli världens första fossilfria värdfärdsland.
För närvarande deltar över 500 aktörer i Fossilfritt
Sverige.

3.3 Regionala mål

Länsstyrelsen har antagit en klimat- och energistrategi 2019. Den är rådgivande och anger
riktningen för arbetet med att minska klimatutsläppen och ställa om energisektorn. Målen i
strategin är i huvudsak samma som de nationella målen.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och tillhörande
klimatfärdplan beskrivs förutsättningarna för regionen att nå målet om nettonollutsläpp till
2045. Ett regionalt mål är att de direkta utsläppen av växthusgaser 2045 ska vara mindre än 1,5
ton per invånare och år. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras.

1

NV rapport fördjupad analys av den svenska klimatomställningen
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Länsstyrelsen har tagit fram en koldioxidbudget för länet 2020–2040. Den visar att en
minskning med 16 procent per år från och med 2020 är nödvändig för att klara Parisavtalets
mål på 1,5 grader. Även internationella flygresor är inkluderade i länets koldioxidbudget. Det
finns ingen handlingsplan kopplad till länets koldioxidbudget och det har ännu inte redovisats
någon uppföljande beräkning.

Beräknade utsläpp fram till 2045 med 16 procent minskning per år i enlighet med länets klimatbudget
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Det finns beslut om ett regionalt klimatsamarbete, en klimatarena. Det är Region Stockholm
och Länsstyrelsen i Stockholms län som går samman kring en plattform och samverkansyta för
länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Tanken är att öka kunskapen, få stöd
och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen.
Klimatarenan kan bli en pådrivande och samlande kraft för klimatomställningen i regionen.
Men samverkan har försenats och har ännu inte riktigt kommit i gång. Likande samarbeten
finns i Västra Götaland och Skåne.

4. Nuläget i Vaxholms stad
4.1 Klimatpåverkan totalt

Vaxholms stad har en måttlig tillväxt med avseende på inflyttning till kommunen, nya företag
och tillkommande bebyggelse.
Vaxholm är en utpräglad pendlarkommun där flertalet i arbetsför ålder har sin arbetsplats
utanför kommunen. Service och handel finns i begränsad utsträckning. Det finns goda
förbindelser med kollektivtrafik, men bilberoendet är ändå stort.
Turism och besöksnäringen är viktig. Under framför allt sommaren kommer ett stort antal
besökare med bil, Vaxholmsbåt eller egen båt. Intresset för att ha fritidsbåt är stort och marin
service är en viktig del av näringslivet.

•
•
•
•
•

Regionen har målet att utsläppen ska minska till 1,5 ton/person till 2045.
För boende i Vaxholm beräknas utsläppen vara 1,87 ton/person 2019.
De totala utsläppen i Vaxholm uppgår till 22 401 ton (2019).
Energiplanen för Vaxholms stad har målet att minska klimatpåverkande
utsläppen med 12 procent per år till 2030.
Det innebär en minskning med 2300–2500 ton per år de första åren.

När de territoriella utsläppen bryts ned till Vaxholm och fördelas på sektorer blir det tydligt att
det är transporterna som står för de största utsläppen inom kommunen som geografiskt
område. De territoriella utsläppen omfattar inte en redovisning av klimatpåverkan från
konsumtionen.
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SCB, Regional utsläppstatistik
Sveriges kommuner och regioner, SKR sammanställer årligen ett antal nyckeltal som också kan
jämföras med andra kommuner. Ett sådant nyckeltal är utsläpp till luft av växthusgaser totalt,
ton CO2-ekv/invånare.
I jämförelse med andra kommuner i landet har Vaxholm låga territoriella utsläpp. Det beror
främst på att det inte finns processindustri, avfallsförbränning, motorvägstrafik eller andra
större utsläppskällor inom kommunens gränser.

RKA, utsläpp av koldioxidekvivalenter ton/inv och per år, jämförelse inom landet, blå pil är Vaxholm

Högst ligger Oxelösund och Lysekil med utsläpp från stålverk och petroleumindustrin. Lägst
ligger ett antal Stockholms-kommuner Sundbyberg, Järfälla, Lidingö, Tyresö.
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Men boende och verksamheter inom kommunen bidrar till trafiken på motorvägarna i regionen
och i landet, avfall från kommunen transporteras och förbränns i värmeverket utanför
kommunen. Livsmedel och varor som produceras i andra delar av landet och utomlands
konsumeras inom kommunen. Den totala klimatpåverkan som kommunens verksamhet,
boende och verksamma i kommunen orsakar syns inte fullt ut i den här statistiken.

RKA, kolada, kommuner i Stockholms län. Den lilla blå pilen visar Vaxholms plats i statistiken.

I länet ligger Nynäshamn högst pga Nynäs Petroleum och därefter Sigtuna med trafiken kring
Arlanda. Vaxholm ligger på 15:e plats bland länets kommuner.

4.2 Transporter
Fakta och siffror

Förbrukningen av fossila bränslen till transporter är den mest uppenbara och direkta källan till
koldioxidutsläpp. Utsläppen från transportsektorn måste minska för att vi ska nå klimatmålen.
Det behöver ske både genom teknikutveckling av fordon och bränslen, flera som går och cyklar,
men också ett minskat transportbehov.
Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Det nationella målet för
transportsektorn är att minska klimatpåverkan med 70 procent till 2030 jämfört med 2010
(omfattar inte flyget). Ökningen av biodrivmedel och minskad bränsleåtgång per mil minskar
utsläppen samtidigt som statistiken visar att antalet körda mil ökar. Minskningstakten är för
närvarande för låg för att kunna nå målen.
I Stockholms län står transporterna för drygt 50 procent av växthusgasutsläppen. Fossila
drivmedel står fortfarande för mer än 75 procent av den totala energianvändningen inom
transportsektorn.
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Byggande, drift och underhåll av infrastruktur för trafiken innebär också en stor miljö- och
klimatpåverkan som en indirekt är följd av ökande trafikflöden. Just nu pågår flera stora
regionala infrastrukturprojekt, till exempel förbifart Stockholm.
Hårdgjorda ytor som anläggs med asfalt, en fossil råvara, tränger undan naturlig mark och
vegetation som kan bidra till kolinlagring och klimatanpassning.
Produktionen av nya personbilar innebär också en klimatbelastning. I ett livscykelperspektiv
vinner elbilen över en fossilbränsledriven bil. Men för att minska klimatpåverkan från
transportsektorn så räcker det inte med att ställa om till eldrift. Vi måste också minska
transportbehovet och antalet fordon.

Personbilar

Antal personbilar registrerade i kommunen 2020 uppgick till 5269 samt 512 lätta lastbilar. Det
är 367 bilar/1000 invånare i jämförelse med genomsnittet i länet som är 273 bilar/1000
invånare.
Personbilar registrerade i Vaxholm
totalt 2019 efter drivmedel

Nyregistrerade personbilar i Vaxholm
under 2020 efter drivmedel

Bensin
Diesel
El

Bensin

Hybrid

Diesel

Ladd...

El
Hybrid

Etanol

Laddhybrid

Gas
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Transporter står för 19 procent av hushållens klimatpåverkan från
konsumtion, men då är inte utrikes flygresor medräknade.
Körsträckan i genomsnitt per bil i Vaxholm är 600 mil/år.
För alla registrerade personbilar i Vaxholm innebär det 3758 ton per år.
I genomsnitt flyger vi och släpper ut 1 ton/år och person i Sverige.
För Vaxholm innebär det ett utsläpp på ca 12 000 ton/år från flygresor.

Av nyregistrerade personbilarna i Vaxholm under 2020 var hela 34 procent så kallade
klimatbonusbilar som är elbilar, laddhybrider eller gasbilar som släpper ut max 70 g CO2/km.
Omställningen till fossilfria fordon går snabbt.
Fossila bränslen dominerar fortfarande inom transportsektorn. Men på grund av
reduktionsplikten och inblandningen av förnybart minskar ändå växthusgasutsläppen per liter
bränsle.
Biogas framställs av rötgaser från avloppsreningsverk och matavfallsanläggningar. Tillgången är
begränsad och i stockholmsregionen används biogas framför allt i kollektivtrafiken. Vätgas
förutspås bli nästa stora tekniksprång inom fordonsindustrin.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Vaxholm utgörs till stor del av bussar som drivs på biodiesel, utan direkta
klimatutsläpp. Sedan februari 2021 är resor med SL märkta med Bra Miljöval. Det innebär att
det finns krav på energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln för det
drivmedel som används. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Vaxholm är viktig för att kunna
minska utsläppen från persontransporter. Nu finns också beslut om att utöka kapaciteten i
busstrafiken och försöket med pendelbåt till Strömkajen är förlängt.
Waxholmsbolaget har en drivmedelsplan som innebär att 90 procent av alla båtar ska drivas
med förnybar energi. Regionen har ännu inte fattat beslut om vilka fartyg som ska upphandlas
för fortsatt trafik, men klimatpåverkan från regionens båttrafik förväntas minska inom den
närmaste tioårsperioden. Idag drivs trafiken med 50 procent andel förnybara bränslen.
Region Stockholm genomförde 2019
en resvaneundersökning, baserat på
mätningar och enkäter. I svaren syns
en tydlig en övergång från
biltransport till kollektivtrafik, gångoch cykeltrafik.

Resvaneundersökningen för Vaxholm
andel resor med olika färdmedel
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Underlaget från Vaxholm är relativt
litet och får tolkas med försiktighet,
men även här syns förändrade
resvanor, att flera cyklar och går och
att bilkörningen minskar.
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Färjerederiet ansvarar för trafiken på tre färjelinjer i kommunen. Det är en viktig del av
infrastrukturen och samtidigt en del av klimatbelastningen från våra dagliga transporter.
Färjetrafiken på de här tre linjerna förbrukade ca 938 kubikmeter diesel (2020) med ett
koldioxidutsläpp på 2944 ton koldioxid.
Färjerederiet har en vision att vara fossilfria 2045 och planerar att trafikera Vaxholm-Rindö med
hybridfärja inom de närmaste åren. Kaptenerna inom färjerederiet utbildas också i eco-shipping
vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen.

Båtar

Båtlivet är en stor del av transportsektorn och friluftslivet i kommunen, med både yrkestrafik
och fritidsbåtar. Än så länge dominerar fossila bränslen för båtar. Tankstationerna i Vaxholm
säljer också relativt stora bränslevolymer till förbipasserande och besökare.
I ett nationellt perspektiv står båtlivet i Sverige för förhållandevis små utsläpp, drygt tre promille
av landets totala utsläpp. (Naturvårdsverket 2018), men lokalt är det en betydande
utsläppskälla. Uppskattningsvis går ca 40 procent av den totala drivmedelsförsäljningen i
Vaxholm till båtar.
Förnybar diesel finns att tanka på en del sjömackar, bland annat i Österåker. Det utvecklas också
allt fler båtmotorer med eldrift. Användningen av fossila bränslen till båtar medför också en
belastning på vattenmiljön som är betydande på platser med en omfattande båttrafik.

Flyget

En studie som Stockholms stad har genomfört visar att ungefär 75 procent av
växthusgasutsläppen från invånarnas flygresor kommer från privatresor. Ett skäl till att
privatresor står för en stor andel av utsläppen är att dessa ofta är längre än de som görs i
tjänsten. 2
Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka
10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp
som för hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläppen är cirka 1 ton per person och år, vilket
motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det
globala genomsnittet. Den internationella turismen leder också till annan konsumtion och
klimatpåverkan på resmålen, samtidigt som turismen är en viktig inkomstkälla för många länder.
Under pandemin har det internationella resandet minskat kraftigt men ökar nu igen när
restriktionerna släpper. Inrikes tjänsteresor förväntas dock minska permanent på grund av flera
digitala möten och nya arbetssätt.

2

Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor? Stockholms stad, 2017
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-och-miljoarbete/Klimatpaverkan-fran- stockholmarnasflygresor/
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Ekoturism är en växande sektor, men framför allt inom landet. Trenden att semestra i
närområdet har vuxit under pandemin. Vaxholm ett sådant resmål för stockholmsregionen. Att
arbeta med att öka länets upplevelsekvalitet och på så sätt öka den lokala turismen under hela
året kan därmed ses som en klimatåtgärd. Attraktiva grönytor och stadsmiljöer, kulturella
upplevelser och goda möjligheter att nå dessa platser med cykel eller kollektivtrafik kan öka det
lokala värdet och kan vara ett led i en beteendeförändring för att minska långväga flygresor och
klimatbelastningen från turismen.

Cykel
I Vaxholm finns 12,7 km cykelväg. Det finns goda möjligheter att ta sig fram med cykel som ett
alternativ till bilen i de centrala delarna av Vaxholm, men det är inte ett säkert alternativ för att
pendla utanför kommunen. Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det regionala cykelstråket,
”Vaxholmstråket”, mellan Arninge och Engarn. Vaxholmstråket är utpekat i den regionala
cykelplanen, men arbetet har hittills inte prioriterats.

Kommunens verksamhet

Av kommunens fordon för tjänsteresor är ca 70 procent klimatbonusbilar (2020). Över 80
procent av körda mil med tjänstebil i kommunen sker inom hemtjänsten. I den verksamheten
används framför allt små bränslesnåla bilar, laddhybrider, elbil samt cyklar.
Vi inköp av nya fordon eller tecknande av leasingavtal bör både transportbehovet och
miljökraven på fordonen utredas. Tillgången till laddplatser vid kommunens verksamheter och
på allmänna parkeringar begränsar omställningen.
Kommunen har en viktig roll i omställningen av transportsektorn genom att se till att det finns
möjlighet att ladda personbilar på allmänna parkeringsplatser. För att laddplatser på allmänna
parkeringar ska upplevas som tillgängliga krävs tydlig skyltning, gemensamma och enkla
betallösningar samt övervakning så att platserna inte upptas av fordon som inte laddar.
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Det genomfördes en enkät om våra resvanor inom kommunen i september 2021. Svaren visar
att bilen är det dominerande transportslaget för resor till och från arbetet. Det som är
avgörande för valet av färdmedel, är att bilen ger kortast restid. 73 procent av de svarande
tycker att arbetsgivaren ska arbeta med frågan, hur vi tar oss till och från jobbet, vilket är
positivt för att kunna arbete med en förändring av resvanorna.

Jämfört med andra kommuner

I Vaxholm är körsträckan 600 mil/bil och per invånare och år, högre än genomsnittet för länet
som ligger på 571 mil/bil, invånare och år men lägre än genomsnittet i landet som är 651 mil/bil.
Vaxholm har en stor andel miljöbilar som är registrerade i kommunen, ca 17 procent, jämfört
med 14 procent i hela landet och 16 procent som medel i länet. (2020).
Enligt SKR bor 79 procent av kommunens befolkning i kollektivtrafiknära läge, dvs inom 500
meter från bostaden. Det är relativt lågt i jämförelse med andra kommuner i länet. I Solna och
Stockholms stad är andelen kommuninvånare som bor kollektivtrafiknära 100 procent.
Andel miljöbilar i kommunorganisationen är 61 procent (2020) Vilket är en bra placering
nationellt och även som fjärde bästa kommun i länet. Stockholms stad är ledande med 90
procent miljöbilar.
Stockholms län har flest laddplatser i landet, men i övrigt är laddinfrastrukturen ojämnt fördelad
mellan kommunerna. I Vaxholm finns fem laddplatser.

Vad kommunen kan göra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsatt samarbete med SL och Trafikförvaltningen för att utveckla kollektivtrafiken.
Påverka Trafikverket att prioritera cykelstråken mot Arninge och Österåker.
Uppmuntra medarbetare i Vaxholms stad att cykla och gå eller resa kollektivt till jobbet.
Upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader.
Arbeta för en effektiv logistik till kommunens verksamheter.
Bygga ut laddinfrastruktur för anställda och för besökare på kommunens parkeringar.
Utveckla en lokal ekoturism och Vaxholm som besöksmål.
Underlätta för cykel på Rindö och Resarö.
Verka för att etablera fossilfria bränslealternativ för yrkesbåtar och fritidsbåtar.
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Vad kommuninvånare kan göra
•
•
•
•
•
•

Cykla, gå och åka kollektivt till jobbet, till skola och aktiviteter
Arbeta på distans och samåk till jobb och aktiviteter
Minska transportbehovet genom att väga in transporter i beslut kring arbete och fritid
Vid byte av fordon och båt, gå över till laddbart och förnybart
Testa att åka kollektivt under en vecka eller månad för att jämföra med bilen.
Lägg upp en flerårsplan för semesterresor med flyg, att resa långt och vara borta länge
är bättre än många korta resor per år.
Klimatberäkna din flygresa www.icao.int/environmentalprotection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

•

4.3 Byggande och boende
Fakta och siffror

Klimatutsläppen som är kopplade till boende och drift av bostäder har minskat mycket under
det senaste decenniet och sektorn står nu endast för ca 2 procent av de totala utsläppen. Det
beror på utfasning av oljeeldning, investeringar i fjärrvärme och styrmedel för att producera
förnybar el.
Samtidigt har intresset för inredning och ombyggnation ökat. Vi har flera elektriska
installationer, konsumtionen till boendet har ökat.

•
•
•
•

Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges
klimatpåverkan.
I nya, energieffektiva byggnader utgör klimatpåverkan under
byggskedet hela 70 procent av byggnadens totala klimatavtryck.
Driften av nya byggnader, under hela livslängden, är mindre än
klimatpåverkan från själva byggfasen.
I Vaxholm finns 73 solcellsanläggningar (2020).

I byggsektorns färdplan mot ett fossilfritt Sverige föreslås följande för att nå netto-noll utsläpp:
•
•
•
•
•

Minskad materialanvändning, materialval med mindre klimatpåverkan och ökad
materialåtervinning vid byggproduktion.
Färre transporter inom byggsektorn, överflyttning till transportslag med mindre
klimatpåverkan.
Energieffektivisering vid renovering.
Design av byggnader för ökad flexibilitet och möjlighet till ombyggnad och demontering
Minskat behov av lokalyta genom exempelvis delningsekonomi, aktivitetsbaserade och
flexibla kontor, högre grad av flexibilitet i bostadsmarknaden.
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Äldre bostäder och framför allt flerbostadshus från 1960- och 1970-talen har ett stort
renoveringsbehov och kommer att utgöra en stor del av byggverksamheten i Sverige under en
lång tid framöver. Antalet lägenheter i äldre flerbostadshus i Vaxholm är begränsat, men där
finns det troligen ett behov av renovering och energiåtgärder.
Byggandet i kommunen består till stor del av enfamiljshus, ombyggnation och permanentning
av fritidshus. Nu tillkommer flerbostadshus på Norrberget. Planer finns också för ytterligare
några mindre områden på Vaxön. Under 2020 lämnades 5 bygglov för enbostadshus, men
normalt tillkommer ca 10–20 enfamiljshus varje år, beroende på om någon ny detaljplan har
antagits. Boende i småhus är den vanligaste boendeformen för 54 procent av Vaxholmsborna
(2018).
Antalet solenergi-installationer ökar då det är lönsamt inom en rimlig avskrivningstid. En ökad
lokal elproduktion minskar elberoendet och frigör effekt i elnätet som behövs till omställningen
inom industrin och transportsektorn i Sverige.
Det finns inga uppgifter om den el som hushållen köper i Vaxholm är förnybar eller producerad
med fossila bränslen. Men målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040
ligger inom räckhåll. Så oavsett vilken el-leverantör man väljer kommer det att kunna vara
förnybart.
Den stora användningen av betong och utsläppen från cementproduktion medför att enbart
detta står för cirka 8 procent av världens CO2-utsläpp. Flera studier visar att trä som
byggmaterial har betydligt lägre klimatpåverkan än andra material. Det kräver också mindre
energi vid utvinning och tillverkning än stål och betong. En viktig faktor för att trä ska vara ett
klimatsmart byggmaterial är att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Det innebär bland
annat att avverkningen av skog inte överstiger skogstillväxten.

Jämförelse av CO2-belastning från trä- respektive betongstomme, Upphandlingsmyndigheten

Miljövarudeklaration (EPD) Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva
miljöegenskaper hos produkter eller tjänster och ett sätt att redovisa resultatet från en
livscykelanalys för en definierad produkt. Detta möjliggör jämförelse mellan olika byggmaterial,
miljö och ekonomi. Alla registrerade EPD:er finns att ladda ner.
Från och med den 1 januari 2022 införs en lag om klimatdeklaration. Den ska lämnas in till
Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i
bruk. (ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen).

1357

22 av 40

Det uppkommer cirka 10 miljoner ton avfall från byggande och rivning i Sverige varje år. Det är
mer än dubbelt så mycket jämfört med mängden hushållsavfall, och mest av alla branscher om
man bortser från gruvindustrin. Från 1 augusti 2020 gäller krav på att den som producerar byggoch rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag.

Kommunens verksamhet

Vaxholms stad står inför byggandet av ett nytt äldreboende. Planer finns också på en ny ishall.
Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till
följd av offentliga inköp, i ett nationellt perspektiv. I Vaxholm är byggtakten lägre, vi äger mark
för offentlig verksamhet och det handlar mera om att bygga om och renovera än att bygga nytt.
Kommunens energianvändning till uppvärmning och fastighetsdrift är baserad på fjärrvärme och
inköp av 100 procent förnybar el och bidrar därmed inte till någon betydande klimatpåverkan.
All energiproduktion medför dock en miljöpåverkan, även förnybar energi. En effektiv
energianvändning och styrning av system för drift av fläktar, värmepumpar och belysning i
kommunens fastigheter bidrar till minskat energibehovet, frigör effekt i elnätet och minskar
kostnaderna.
Med solceller på kommunens byggnader ökar den lokala energiproduktionen, sårbarheten
minskar och driftkostnaderna minskar i ett långsiktigt perspektiv.

Jämfört med andra kommuner
-

Enligt SKR har Vaxholm 0.9 färdigställda bostäder i småhus/1000 invånare 2020, vilket
ligger under medel i landet och även i länet.
Antal fritidshus/1000 invånare ligger över medel i landet och på tredje plats i länet
efter Norrtälje och Värmdö.
Antal bostäder med hyresrätt/1000 invånare ligger Vaxholm på femte sista plats vid en
jämförelse i länet, tillsammans med Danderyd, Ekerö, Vallentuna och Täby.
(Kolada/jämföraren/bostadsförsörjning)

Vad kommunen kan göra
•
•

•

•
•
•
•
•

Utreda lokalbehovet och möjligheter att använda/anpassa befintliga lokaler till flera
verksamheter under olika tider under dagen.
Beräkna klimatpåverkan från olika alternativa byggnadsmaterial och energilösningar
inför ett beslut om en större nybyggnation.
Ställa krav på minskad materialanvändning, spill, återbruk, effektiva transporter och
sortering av avfall för återvinning och masshantering i byggentreprenader.
Diskutera klimat och energifrågor tidigt i plan- och byggprocessen med avseende på val
av byggnadsmaterial, placering i terrängen, tillgång till grönska och skugga, egen
energiproduktion.
Ställa krav på återvunnen plast i förpackningar till produkter och emballage i
byggprocessens alla skeden
Hantera natursten så att den går att återbruka. Natursten har ett stort klimatavtryck
och är ofta en långväga import.
Använda en andel återvunnen asfalt i anläggningsprojekt
Använda Upphandlingsmyndighetens vägledning för att ställa klimatkrav vid byggande:
Klimatkrav för nybyggnad av hus | Upphandlingsmyndigheten
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Vad kommuninvånare kan göra
•
•

•
•
•
•

Välj byggmaterial med liten klimatpåverkan, svenskt trä, återbruk
Tänk igenom placering av en ny byggnad med avseende på solinstrålning,
energieffektivitet, klimatanpassning.
Planera för markarbeten så att behovet av sprängning och masshantering minskar
Vid renovering, ställ krav på entreprenörer att återbruka, sortera avfallet och att
transportera till en godkänd mottagningsanläggning
Återbruka mera, helt nytt kök eller bevara delar?
Bygg in smarta lösningar till exempel närvarostyrd belysning, timer på energikrävande
maskiner och laddare till bilen.

4.6 Inköp och konsumtion
Fakta och siffror

Klimatpåverkan från konsumtionen i Sverige är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år.
Den privata konsumtionen uppgår till ca 5,4 ton/år och person och resten är offentlig
konsumtion. Ett genomsnitt för I-länder är 16 ton/person. För att kunna nå målen i Parisavtalet
ska de globala utsläppen minska till ett ton per person till 2050.

•
•
•
•
•

Totala utsläppen i Sverige från konsumtionen uppgår till 93 miljoner ton,
varav 40 procent är offentlig konsumtion och investeringar
Hela 63 procent av utsläppen från konsumtion uppstår i andra länder
Det finns ännu inget nationellt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen.
I genomsnitt har varje person i Sverige ett konsumtionsrelaterat utsläpp på 8
ton per år.
I Vaxholm innebär det ett totalt klimatutsläpp på 64 892 ton från privat
konsumtion och 43 747 ton från offentlig konsumtion och investeringar.

Dagens linjära affärsmodeller är uppbyggda runt varje produkt specifikt, utan någon analys av
hur produkten eller materialet i produkten kan nyttjas i nästa led, eller användas effektivare
under produktens livstid. I de flesta fall köper konsumenter varor som används mycket
begränsat. En borrmaskin används till exempel i genomsnitt tre gånger under maskinens livstid.
Nu utvecklas andra, cirkulära modeller där produkter blir tillgängliga genom leasing och
delningsplattformar eller second-handförsäljning och återbruk. Det är ett effektivt sätt att
minska klimatpåverkan från ett konsumtionen i alla led från produktion, transport och
avfallshantering.
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De konsumtionsbaserade utsläppen är statistik som är framtaget som en del av
miljöräkenskaperna för Sverige. Det är uppbyggt med nationalräkenskaperna som grund, och
redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system.
Med investeringar avses här inköp som näringsliv och offentlig sektor gör av till exempel
maskiner, byggnader och vägar.
Semesterresor med flyg kan ses som en del av vår konsumtion snarare än en transport.
Produktionen av textilier orsakar inte bara utsläpp av växthusgaser utan även miljöpåverkan
genom användning av stora mängder råvaror, kemikalier och vatten.
Naturvårdsverket har med en livscykelanalys visat att den totala klimatpåverkan av svenskarnas
textilkonsumtion är cirka 4,2 miljoner ton vilket motsvarar 0,4 ton per person och år. Utsläppen
har ökat sedan år 2000 främst på grund av att konsumtionen av importerade textilier har ökat.

•
•

Varje svensk köper i genomsnitt ca 14 kg textil per år
som medför ett klimatutsläpp på 0,4 ton/person och år.
För Vaxholms befolkning skulle det innebära 168 ton
textil/år med ett utsläpp på 4800 ton CO2/år.
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Naturvårdsverket konsumtion och klimat
En stor del av de varor vi köper, textilier, livsmedel elektronik importeras från hela världen.
Komponenter, råvaror kommer från olika delar av världen för att sedan monteras, förädlas och
sys ihop i länder med låga löner och i många fall dåliga arbetsförhållanden. Det är svårt att som
inköpare eller konsument få kunskap om miljö- och klimatpåverkan i alla led.
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Kommunens verksamhet

Upphandlingsmyndigheten har beräknat att de offentliga inköpens klimatpåverkan uppgår till
23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter för hela Sverige (2019). Det finns ingen beräkning av den
faktiska klimatpåverkan från inköpen i Vaxholms stad.

Inköp i en kommun fördelat på olika kategorier
efter klimatpåverkan
Byggnad, fastighet, mark
Utrustning och material
Drift av verksamheter och
entreprenader
Material och tjänster för den
egna organisationen
Tjänster och material till
brukare
Stödjande tjänster

Upphandlingsmyndighetens beräkning för en typisk kommun i Sverige
Störst klimatpåverkan från kommunernas inköp, baserat på den nationella statistiken, är
kategorin byggnad, fastighet och mark. Därefter följer utrustning och material som till exempel
byggmaterial, fordonsbränslen, möbler och kontorsmaterial, förbrukningsmaterial med mera.
Drift av verksamheter och driftentreprenader har också stor miljöpåverkan och därefter
kommer kategorin tjänster och material till brukare.
I kategorin material och tjänster till den egna organisationen finns IT- och
telekommunikationsutrustning med anknutna tjänster. Här finns också tjänsteresor,
resebyråtjänster, konferenser och hotell, skolskjutsar med mera.
Upphandling och inköp är ett strategiskt viktigt verktyg och en nyckel till att styra kommunens
klimatpåverkan från inköp till kommunens verksamhet. De juridiska kraven på
upphandlingsprocessen och utbudet av anbudsgivare för en liten kommun kan begränsa
möjligheterna att använda upphandling som en klimatåtgärd. Genom anslutning till
upphandlingstjänster som Adda och STIC kan kommunen ta del av redan utarbetade
hållbarhetskrav.
Vid upphandling kan också funktionskrav ställas som fokuserar på hur något ska uppnås istället
för vad som ska uppnås, en tjänst i stället för en vara. Ett exempel är tjänsten ”rena
entrémattor” i stället för att köpa in egna mattor och upphandla transport och tvätt av
mattorna.
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Många kommuner arbetar aktivt med hållbar konsumtion. Detta görs främst inom områden
som lokalt resande, minskade avfallsmängder, återbruk, energianvändning samt livsmedel. Få
kommuner arbetar för att minska invånarnas konsumtionsrelaterade klimatpåverkan. Det ligger
inte självklart inom kommunens ansvarsområde eller rådighet.
Inom kommunorganisationen finns ett mål att arbeta för att ha resurs- och klimatsmarta
medarbetare. Det är en viktig del av det interna miljöarbetet som också finns med i
introduktionen av nyanställda. På externa webbsidan finns också information om hållbar livsstil.

Jämfört med andra kommuner
Det finns ingen statistik som visar hur konsumtionen ser ut i Vaxholm eller i jämförelse med
andra kommuner. Privatpersoners inköp varierar naturligtvis över landet och för varje person,
men är också tydligt kopplat till hushållens inkomstnivå.

Olika konsumentmarknader och deras klimatpåverkan, ton CO2e/år, SCB
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Vad kommunen kan göra
•
•
•
•
•
•
•

Ställa klimatkrav i avtal och upphandling av varor och tjänster
Ta fram vägledning för klimatsmarta val inom ramavtalen
Följa upp klimatpåverkan från avtal och inköp
Minska förbrukningen av plast i varor och förpackningar
Återbruk av kontorsmaterial och möbler inom kommunens verksamhet
Informera om klimat och konsumtion vid kampanjer och via kommunikationskanaler
Arbeta för att kommunen ska ha resurs- och klimatsmarta medarbetare

Vad kommuninvånare kan göra
•
•
•
•

Hitta alternativ till plastprodukter och inplastade varor
Ge bort upplevelser eller biljetter till evenemang i stället för saker
Köp och sälj second-hand
Semestra utan att flyga

4.5 Måltider och livsmedel
Fakta och siffror

Vilka livsmedel vi väljer att köpa hem och äta har stor betydelse för klimatet. I Sverige äter vi ca 70
procent mera kött än för 60 år sedan, 84 kg/invånare. Konsumtionen av kött har ändå minskat de tre
senaste åren på grund av en ökad medvetenhet om matens miljöpåverkan, hälsoaspekter, trender,
köttpriser och djuretik.
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Det finns många olika aspekter att ta tänka på i matbutiken. Valet står mellan närodlat-importerat,
vegetariskt-animaliskt, ekologiskt, rättvisemärkt, nyckelhål, KRAV osv.
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Det finns nu exempel på klimatmärkning av livsmedel som förutom klimatpåverkan också ska
fånga in andra aspekter av hållbarhet som biologisk mångfald och arbetsvillkor.
Annan miljömärkning som t ex KRAV kan också ge vägledning men det är inte alltid som en
beräknad klimatpåverkan ingår i bedömningen.

•
•
•
•

Av hushållens klimatpåverkan från konsumtion kommer 16 procent från
maten eller ca 860 kg CO2 per person och år.
För Vaxholm innebär det 10 380 ton CO2/år
I genomsnitt slänger varje hushåll i Sverige 19 kilo ätbar mat per person
I Vaxholm skulle det innebära att vi slänger 228 ton mat/år.

Matsvinn
En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Matsvinn är livsmedel som producerats
men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan men
den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen.
Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030
att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan. Om det inte
fanns något matsvinn i världen skulle ytterligare tre miljarder människor få mat svälten skulle minska.
Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt,
grönsaker, bröd och matrester. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per
person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

Kommunens verksamhet

Måltidsenheten ansvarar för alla måltider inom skola och förskola i kommunen. Det finns fem
tillagningskök på skolor och förskolor i kommunen. Måltidsenheten arbetar medvetet med att
minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. Det är allt från livsmedelsinköp till val av
menyer och minskat svinn. Livmedelsinköp görs utifrån en lista på hållbara livsmedel. För
uppföljning finns ett antal indikatorer varav CO2-ekvivalenter per kg livsmedel är en.
Mängden mat som slängs mäts kontinuerligt både som tallrikssvinn och produktionssvinn i
köken. Det finns också en medveten tanke att ge barn och unga kunskap om goda matvanor och
miljöpåverkan samt att laga en stor andel av maten från grunden och undvika halvfabrikat.
(Måltidspolicy 2020).

Jämfört med andra kommuner:

Andelen ekologiska livsmedel i Vaxholm var 34 procent (2021). Målet är 38 procent men
variationen mellan åren beror också på tillgången på ekologiska varor. Jämfört med andra
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kommuner i länet ligger Vaxholm på medel där Södertälje toppar med 63 procent. Landets
kommuner rankas av Ekomatcentrum och vinnare 2021 var Lunds kommun med 75 procent
ekologiska inköp. Lika viktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan är att välja svenskt,
råvaror med liten klimatpåverkan samt att arbeta medvetet med att minska svinnet.

Vad kommunen kan göra:
•
•
•
•

Erbjuda måltider till äldre som är tillagade lokalt. Det minskar transportbehovet och
möjliggör val av förpackningsmaterial och val av råvaror med liten klimatpåverkan.
Välja ekologiska, vegetariska alternativ vid inköp och beställning av måltider, dryck och
fika till kommunens verksamheter.
Välja bort engångsmaterial vid servering eller i annat fall plastfria förpackningar och
engångsmaterial.
Utveckla odlingsprojekten i skola och förskola som ger kunskap om närodlat och
respekt för råvaror.

Vad kommuninvånare kan göra:
•
•
•
•
•
•

Välj råvaror till matlagningen med omsorg, vegetariskt, närodlat, efter säsong och
ekologiskt kött som bidrar till öppna landskap.
Minska mängden plastförpackningar och tänk återvinning redan i butiken.
Gå och cykla till butiken om du inte ska storhandla
Vissa restauranger säljer överbliven mat i en svinn-app i stället för att slänga maten
Öka kunskapen om rätt förvaring och leta inspiration för att ta hand om rester.
Var en nyfiken konsument, utmana invanda matvanor, testa nya livsmedel och recept
och sök information om miljö- och klimatpåverkan.

4.7 Avfall och avlopp
Fakta och siffror

Klimatpåverkan från avfallssektorn har minskat med 71 procent sedan 1990 och står nu endast
för 2 procent av de totala utsläppen. Minskningen beror till stor del på förbudet att deponera
biologiskt avfall, täckning av gamla deponier med uppsamling av metangas samt ökad
återvinning och matavfallsinsamling.
Avfallsmängden per person kan vara ett indirekt mått på konsumtionen och matsvinnet.
En plockanalys av det avfall som lämnats som restavfall/ brännbart i Vaxholm visar att
sorteringen kan förbättras framför allt när det gäller matavfall och förpackningsavfall.
Restavfallet går till värmeverket i Brista, Sigtuna kommun. De fossila utsläppen från
fjärrvärmeproduktionen i Brista-verket kommer i huvudsak från plast som inte har sorterats ut.
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•
•
•
•
•

Det utsorterade matavfall i Vaxholm håller hög kvalitet och består till stor del just av
matavfall
Varje hushåll i Vaxholm slänger ca 4 kg restavfall och 2 kg matavfall per vecka.
Kvar i restavfallet finns 34 procent tidningar och förpackningar som skulle ha kunna
ha sorterats ut
Restavfallet innehåller fortfarande 28 procent matavfall som skulle kunna bli till
biogas
Restavfallet består till 20 procent av plastförpackningar som bidrar till
klimatutsläppen vid förbränning

Plast är en fossil råvara
Plast är ett användbart material med många bra egenskaper. Men det är oftast tillverkad av
råolja och därmed en fossil råvara. Biobaserad plast är tillverkad av en förnybar råvara.
Engångsplastdirektivet3 är infört i Sverige och har hittills medfört skatt på plastpåsar.
Regelverket syftar till att minska användningen av produkter som ofta bara används en gång och
som bidrar till nedskräpning och plastföroreningar i haven. Reglerna införs succesivt i Sverige
under kommande år och handlar om bestick, sugrör, tops cigarrettfilter, plastmuggar mm. Det
kan också bli aktuellt att reglera konstgräsytor och andra plastade ytor. En nedskräpningsavgift
införs nu för vissa produkter. Intäkterna ska fördelas till kommunerna och bidra till städning och
förebyggande åtgärder.
Det är bara 15 procent av den plast vi slänger som går till återvinning. Det innebär att det finns
en stor potential att förbättra utsorteringen av plast från hushållen. Men producenterna måste
också arbeta för att förpackningarna ska vara lätta att sortera ut från annat material och för att
kvaliteten är tillräckligt bra för att kunna bli till ny
plastråvara. Att använda återvunnen plast medför
en betydligt mindre klimatpåverkan än ”ny” plast.

Cirkulär ekonomi
Med cirkulär ekonomi avses affärsmodeller som
bidrar till effektiv resursanvändning och minskade
avfallsmängder. Det kan till exempel vara:
• Verksamheter som integreras för att dra nytta av
varandras restprodukter och energi.
• Leasing och delningstjänster i stället för att köpa
produkter.
• Reparation, uppgradering och återförsäljning av
varor.

3

Naturvårdsverket Engångsplast (naturvardsverket.se)
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Kommunens verksamhet

Vaxholms stad har beslutat att gå samman med Österåkers kommun för att bygga om och
utveckla ett gemensamt avloppsreningsverk. Det ska bli ett helt slamfritt reningsverk som i
stället producerar biokol. Den traditionella slamhanteringen medför utsläpp av växthusgaser i
samband med avvattning, lagring, transport och slutanvändning. Biokolen är en torr, steril
biobaserad kolprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel eller som bränsle.
I kommunens antagna avfallsplan finns mål för ökat återbruk, ökad återvinning och minskad
klimatpåverkan. Kommande bestämmelser om fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial
syftar till att öka återvinningen.

Skräpplockardagarna är ett
årligt återkommande
evenemang där många barn
och unga i Vaxholm deltar,
samlar skräp i närområdet
kring sin skola eller förskola
och pratar om konsekvenserna
av nedskräpning.

Jämfört med andra kommuner

Andel avfall som samlas in för materialåtervinning eller matavfall för biologisk behandling är 35
procent (2020) och därmed ligger Vaxholm bland de bättre kommunerna i länet. Vaxholm har
också i jämförelse mindre avfallsmängd per invånare jämfört med många kommuner i landet.
Håll Sverige rent sammanställer årligen ett kommun-index4 där kommunernas arbete med
skräpplockning, Grön flagg och förebyggande arbete rankas. Vaxholm hamnar på 21:a plats av
290 kommuner (2021), vilket visar att vi har ett brett och starkt engagemang i frågorna framför
allt hos barn och unga i skola- och förskola.

Vad kommunen kan göra
•
•
•
•

•

4

Förbättra sorteringen i kommunens verksamheter
Utred kapacitet och sorteringsmöjligheter för papperskorgar på välbesökta platser
Se över inköp och emballage för att minska avfallsmängderna
Minska mängden engångsartiklar i plast, med undantag för det som behövs inom vård
och omsorg för att klara hygieniska krav och smittrisker
Följa upp sortering på byggarbetsplatser så att regelverket efterlevs

Håll Sverige rent Håll Sverige Rents kommunindex | Håll Sverige Rent (hsr.se)
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Vad kommuninvånare kan göra
•
•
•
•
•
•

Sortera ut alla plastförpackningar från hushållsavfallet
Minska matsvinnet och sortera ut det som behöver slängas till matavfallsinsamlingen
Släng inte avfall i avloppet eller i havet
Undvik plastprodukter om det finns alternativ
Starta eller gå med i skräpplockargrupper
Tacka nej till engångsprodukter och gör om förpackningar till flergångs-emballage

5. Upptag i växtlighet och i havet
Det sker ett upptag av koldioxid i mark, växtlighet och vatten som är större än avgången från
naturen. De här naturliga processerna är beroende av tillväxten i skogen och sättet vi brukar
marken på. Även havet och vattenområden är viktiga som en naturlig kolsänka.

Det största nettoupptaget sker på skogsmark samtidigt som utdikad torv- och skogsmark står
för de största utsläppen. Bebyggd mark ger ett nettoutsläpp av koldioxid, beroende av
avverkning och exploatering av åkermark i samband med anläggande av infrastruktur och
bebyggelse.
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När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träd och mark. Efter
avverkning släpps koldioxid åter ut till atmosfären i takt med att kvarlämnade träddelar bryts
ner och de olika produkterna efterhand bränns eller ruttnar. En del av markens växter dör och
nya kommer till på hygget. Hur vi bedriver skogsbruk har betydelse för upptaget och utsläppen.
Ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar ett kretslopp som åter binder koldioxid genom tillväxten
av nya träd.
Lant- och skogsbruk samt djurhållning är också en betydande utsläppskälla genom
användningen av energi och drivmedel samt metan och lustgasutsläpp från djurhållning och
gödselhantering.

Markanvändningen i Vaxholm
2%

skogsmark
våtmark

22%

övrig mark
åkermark

5%
7%

bebyggd mark

64%

betesmark

0,15%

Markanvändningen i Vaxholm, källa SCB och förslaget till grönplan

Våtmarker har en särskilt stor förmåga att fastlägga koldioxid. Vid utdikning och torrläggning
avgår i stället koldioxid och metangas. En åtgärd som relativt snabbt kan bidra till att minska
utsläppen och öka kolsänkan är återvätning och restaurering av våtmarker. Även strandnära
undervattensvegetation har betydelse för kolinlagringen.
Skogsbrukets betydelse för klimatet diskuteras för närvarande livligt, nationellt och inom EU.
Genom ändrade brukningsmetoder i både skog och jordbruk kan kolupptaget troligen öka
betydligt. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag för att utveckla metoder
som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbruket samt öka kolinlagringen.
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Vad kommunen kan göra
•
•
•
•
•
•

Bibehåll och restaurera våtmarker i kommunen
Skydda grunda vattenområden och stränder med vegetation
Bedriva hållbart skogsbruk
Använd biokol i planteringar och anläggningsarbeten
Bevara stora träd och grönområden i staden
Planera och sköta grönområden med syftet att det ska gynna upptaget av koldioxid,
klimatanpassning, biologisk mångfald och människors välbefinnande

Vad kommuninvånare kan göra
•
•

Använd tomtmark till odling för ätbart, för klimatet, för pollinerande insekter och
biologisk mångfald
Bevara stora träd och växtligheten vid stränder för att bidra till upptaget av koldioxid

6. Kunskap om omställningen
Nedan beskrivs olika källor till kunskap om hur vi kan minska klimatpåverkan.
Naturvårdsverket undersöker årligen allmänhetens inställning till olika klimatfrågor:

•
•
•
•
•

95 procent av befolkningen tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen
86 procent tycker att det är viktigt med samhållsåtgärder mot klimatförändringen
78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen
70 procent kan tänka sig att betala mera för en vara eller en tjänst från ett företag som
arbetar med att begränsa klimatpåverkan.
Det finns fortsatt stöd för extra skatter och avgifter, men stödet har minskat sedan 2015.

1371

I verktyget Panorama (climateview.global) som Klimatpolitiska rådet har tagit fram
sammanfattas utredningar, uppdrag och åtgärder som pågår eller har genomförts inom olika
sektorer. Där visas också hur stora utsläppsminskningar som behövs inom olika områden i
Sverige för att nå målen. Det ger en bra bild över hur det går med omställningen.

Glokala Sverige
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Det är ett kommunikation- och utbildningsprojekt, med syfte att stärka kunskap och engagemang för
Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Vaxholms deltar sedan 2019.
Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner och
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Projektet finansieras av Sida, totalt deltar 163 kommuner
och 18 regioner. Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet

Skola och förskola

Många skolor och förskolor i Vaxholm arbetar
med Grön flagg. Det är ett verktyg från Håll
Sverige rent, riktat till de verksamheter som
vill arbeta med miljö, klimat och hållbarhet.
Det ger ett tydligt hållbarhetsarbete i
verksamheterna som i sin tur sprider kunskap
och engagemang till barn och unga och deras
föräldrar. Välkommen till Grön Flagg | Grön
Flagg (hsr.se)

Energi och klimatrådgivningen

Det är en kostnadsfri och opartisk tjänst som Energimyndigheten finansierar. Verksamheten är
nu organiserad lokalt i samarbete med våra grannkommuner och med två anställda rådgivare.
De närmaste åren planeras särskilda insatser inom hållbara transporter och resurseffektiva
byggnader. Energirådgivningen - Opartisk och kostnadsfri service (energiradgivningen.se)
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Klimatkommunerna

Är en förening för kommuner som har ambitionen att öka takten i det lokala klimatarbetet. Föreningen
har ett nätverk, gemensamma projekt samt är remissinstans och uppvaktar nationella instanser i olika
klimatrelaterade frågor. Föreningen delar med sig av utredningar och informationsmaterial som är
användbart för kommunens arbete. Ett medlemskap skulle innebära att kommunens ambitioner blir
tydliga, men det innebär också samtidigt ett åtagande att bidra till föreningens arbete.
Klimatkommunerna

Myndigheternas hemsidor
Det finns lätt tillgänglig och saklig information på många myndigheters hemsidor som kan användas
både i kommunens verksamheter och för de personer som vill veta mera.
•
•
•
•
•
•

Klimat & miljö (energimyndigheten.se)
Klimatomställningen (naturvardsverket.se)
Miljö och hållbarhet | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se)
Minskad klimatpåverkan - PBL kunskapsbanken - Boverket
Energi och klimat - Trafikverket
Klimatkalkyl – infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett
livscykelperspektiv - Trafikverket

•

IVL har vidareutvecklat beräkningsverktyg för klimatpåverkan - Dagens PS
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7. Styrning för minskad klimatpåverkan

•

Vaxholms stad har ett pågående klimatarbete inom olika delar av organisationen. Vi har ett
övergripande mål om en god livsmiljö, men också ett specifikt mål om minskad klimatpåverkan för
kommunledningskontoret. Genom att fördela ansvaret för klimatfrågor i olika styrdokument för olika
verksamheter och att konkretisera vad som behöver göras kan kommunen bedriva ett framgångsrikt och
brett klimatarbete. Mål och åtgärder finns i ett antal styrdokument som illustreras nedan:

Klimataspekt

Styrdokument
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Kunskap och
kompetens

x

Kolsänka i
naturen

x

Avfall

x

Livsmedel

x

Konsumtion

Byggande

x

Energi

x
x

Transporter

Övergripande

Hållbarhetsstrategi
Mål 4 god utbildning
Mål 7 hållbar energi
Mål 8 hållbar ekonomisk tillväxt
Mål 11 hållbara städer
Mål 12 hållbar konsumtion
Mål 13 bekämpa klimatförändringen
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 15 Ekosystem biologisk
mångfald
Energiplan
Mål 1 öka andelen förnybart
Mål 2 effektivare energianvändning
Mål 3 minska klimatpåverkan
Avfallsplan
Målområde 1 förebygga uppkomsten
av avfall
Målområde 2 matsvinn ska
minimeras och matavfall ska nyttjas
som resurs
Målområde 3 material ska cirkulera
Måltidspolicy
Riktlinje för hållbart byggande
Blåplan
Riktlinje för skogsbruket
Riktlinje för hållbart resande
Upphandlings- och inköpspolicy
Näringslivspolicy
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x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
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Uppföljning

Styrdokumenten och klimatarbetet följs upp dels årligen och ibland med längre intervall och redovisas i
årsredovisning och hållbarhetsredovisning. I kommunens styrmodell finns hållbarhetsmålen med. Det
ska också finnas en koppling mellan styrdokument och mål och budget för respektive förvaltning och
berörda enheter.
Redovisningsmodeller, analyser och nyckeltal behöver ständigt utvecklas för att se var vi står och vad
som behöver göras. Det finns en utmaning i att följa upp storskaliga och långsamma förändringar i
klimatet lokalt och årsvis. Det kan vara tydligare att i stället följa upp åtgärder och arbetsinsatser som
speglar kommunens inriktning, faktiska arbete och engagemang i klimatfrågan.
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/207.005
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§ 12 Myndigheten för digital förvaltnings granskning av Vaxholms
stads webbplats
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Digital tillgänglighet
innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Kravet
finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet och ansvarar för att lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag och utför varje år övervakning av ett stort antal
digitala offentliga tjänster. Det är bakgrunden till att Vaxholms stads webbplats i november 2021
granskats. DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser granskningsresultatet som en tillgång
i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsen och även ta höjd för kommande skärpningar i
lagen
DIGGs granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som verktyget upptäckt.
Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven. Vaxholms
stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade
tillgänglighetsbristerna. På de slumpvis utvalda sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats.
Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler
sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom. Även Vaxholms stads
supportleverantör går igenom granskningsresultatet och säkerställer att inga brister finns i webbens
inbyggda koder.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2021-12-28
Tillgänglighetsrapport, förenklad övervakning, 17 november 2021, Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-12-28
Änr KS 2021/207.005
1 av 3
Kommunledningskontoret
Elisabeth Larsen Brolin
Kommunikationschef

Myndigheten för digital förvaltnings granskning av Vaxholms stads
webbplats
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Digital tillgänglighet
innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Kravet
finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet och ansvarar för att lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag och utför varje år övervakning av ett stort antal
digitala offentliga tjänster. Det är bakgrunden till att Vaxholms stads webbplats i november 2021
granskats. DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser granskningsresultatet som en tillgång
i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsen och även ta höjd för kommande skärpningar i
lagen
DIGGs granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som verktyget upptäckt.
Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven. Vaxholms
stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade
tillgänglighetsbristerna. På de slumpvis utvalda sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats.
Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler
sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom. Även Vaxholms stads
supportleverantör går igenom granskningsresultatet och säkerställer att inga brister finns i webbens
inbyggda koder.

Bakgrund
Ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Lagen om tillgänglighet till digital
offentlig service innehåller bestämmelser om att tjänster och information som en offentlig aktör
tillhandahåller genom en webbplats eller applikation ska vara tillgänglig.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-12-28
Änr KS 2021/207.005
2 av 3

Därför är digital tillgänglighet viktigt
Ungefär 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. En god tillgänglighet på en
offentlig webbplats kan vara avgörande för möjligheten att utföra ett ärende. Tillgänglig service är även
en fördel för alla målgrupper, då tillgängliga webbplatser och appar är enklare att använda för alla.
Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet är att innehåll ska gå att zooma utan att
hamnar utanför skärmen, navigering och användning av funktioner ska vara möjlig via tangentbord eller
röststyrning, det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel och texter ska vara lätta
att läsa och förstå. Texten behöver vara uppmärkt ordentligt så att det blir tydligt för skärmläsare till
exempel vad som är huvudrubrik, underrubrik, text, punktlista eller en tabell. När webbsidor och mobila
applikationer skapas på rätt sätt sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.
Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad
tillgänglighetsredogörelse, som beskriver hur webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.
Ny webb sedan 2020
Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1,
kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.
I september 2020 lanserades den nya www.vaxholm.se - en webbplats med ökad tillgänglighet som
lever upp till skärpta krav som trädde i kraft 23 september 2020. Stadens webbredaktörer utbildades i
tillgänglighet, allt innehåll på samtliga webbsidor bearbetades och en tillgänglighetsredogörelse togs
fram, uppdateras därefter kontinuerligt och återfinns på webbplatsen.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har granskat vaxholm.se med anledning av lagen (2018:1937)
om tillgänglighet till digital offentlig service. DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser
granskningsresultatet som en tillgång i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsens innehåll
och även ta höjd för kommande skärpningar i lagen.

Ärendebeskrivning
DIGGs granskning av webbplatsen i november 2021
Den övervakning som DIGG utför av offentliga myndigheters tillgänglighet kan vara antingen förenklad
eller ingående. Den förenklad övervakningen innebär att ett automatiskt granskningsverktyg analyserar
ett slumpmässigt urval av sidor på webbplatsen.
Den 17 november 2021 fick Vaxholms stad en rapport där DIGG redovisar resultatet i en förenklad
granskning av www.vaxholm.se som myndigheten genomfört med det automatiska
granskningsverktyget.

Bedömning
DIGGs granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som verktyget upptäckt.
Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven. Vaxholms
stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade
tillgänglighetsbristerna. På de slumpvis utvalda sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats.
Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler
sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom.
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Tjänsteutlåtande

2021-12-28
Änr KS 2021/207.005
3 av 3

Exempel på identifierade brister är att rubrikhierarkin på några ställen inte följs konsekvent
(webbplatsen har tre rubriknivåer i de redaktionella delarna), alla radbrytningar i redaktionell text har
inte gjorts på rätt sätt, några av länkarna saknar tydliga länktexter och på vissa håll har listor inte skapats
på ett tillgängligt sätt. Dessa är alla exempel på brister som påverkar möjligheten för läshjälpsverktyg att
uppfatta texten rätt.
Även Vaxholms stads supportleverantör går igenom granskningsresultatet och söker eventuella brister i
inbyggda koder för att åtgärda dem.

Finansiering
Finansiering av åtgärderna utifrån granskningen sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Kommunikationsenheten fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassa www.vaxholm.se och tar även
höjd för kommande skärpningar av lagen.

Uppföljning och utvärdering
DIGG kräver ingen återkoppling. Kommunikationsenheten betraktar dock granskningsrapporten som ett
underlag där allt ska åtgärdas och har inlett arbetet. Åtgärderna beräknas vara slutförda i början av
2022.
I granskningen ingick inte pdf-dokument. Att ytterligare minska antalet dokument på webbplatsen och
att framåt öka kunskaperna i att skapa tillgängliga digitala dokument är ett fokusområde för
kommunikationsenheten 2022. För detta har enheten fått ett tillskott i budgeten för 2022, och
planeringen för den delen av tillgänglighetsarbetet har inletts och pågår under hela kommande året.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larssen Brolin, 2021-12-28
Tillgänglighetsrapport, förenklad övervakning, 17 november 2021, Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef, KLK, Vaxholms stad
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TILLGÄNGLIGHETSRAPPORT
FÖRENKLAD ÖVERVAKNING
EN 301 549

VAXHOLMS STAD (2021-2201)
https://www.vaxholm.se

Resultatsammanfattningen i denna rapport är en UPPSKATTNING av ett
stickprovsurval. En manuell expertgranskning krävs ALLTID för att kontrollera
överensstämmelsen med EN 301 549. Detta dokument är INTE en tllräcklig utvärdering
av det slag som ska redovisas i tillgänglighetsredogörelsen.
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1. INTRODUKTION
Den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft för att genomföra

direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila
applikationer i Sverige.
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ett uppdrag att övervaka digital offentlig service i Sverige.
EU-kommissionen har i genomförandebeslut (EU) 2018/1524 fastställt två metoder för övervakning: en
förenklad och en ingående.
Detta dokument beskriver en granskning som DIGG gjort genom förenklad övervakning som ger er möjlighet att
uppskatta hur väl er webbplats uppfyller lagkraven.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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2. URVAL AV SIDOR
Utifrån webbplatsens uppskattade komplexitet har följande sidor ingått i analysen.
Sida

URL

Sida 1

https://www.vaxholm.se

Sida 2

https://www.vaxholm.se/kommun--politik/kontakter-vaxholms-stad

Sida 3

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning

Sida 4

https://www.vaxholm.se/omsorg--stod

Sida 5

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo

Sida 6

https://www.vaxholm.se/uppleva--gora

Sida 7

https://www.vaxholm.se/trafik--infrastruktur

Sida 8

https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete

Sida 9

https://www.vaxholm.se/kommun--politik

Sida 10

https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen/sok

Sida 11

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg

Sida 12

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem

Sida 13

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/gymnasium

Sida 14

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/styrdokument

Sida 15

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/sarskola-specialskola

Sida 16

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/kulturskolan

Sida 17

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/ungdomsverksamhet

Sida 18

https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen

Sida 19

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/campus-vaxholm

Sida 20

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/maltider

Sida 21

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/vuxenutbildning

Sida 22

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/stod-till-elever

Sida 23

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/elevhalsa-och-halsovard

Sida 24

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolfranvaro

Sida 25

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts

Sida 26

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/studie--och-yrkesvagledning

Sida 27

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forsakringar

Sida 28

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/modersmalsundervisning

Sida 29

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/hallbar-utveckling

Sida 30

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/verksamhetsforlagd-utbildning

Sida 31

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/nyanlanda-barn-och-ungdomar-i-sverige

Sida 32

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/synpunkter-och-klagomal

Sida 33

https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/akut-hjalp

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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3. RESULTAT PER KONTROLL
Detta avsnitt visar värde och status för varje utförd kontroll och för varje granskad sida.
Sista raden i varje tabell visar dessutom den uppskattade överensstämmelsen på webbplatsnivå för varje
kontroll.
Du får alltså en snabb visuell överblick över vilka sidor du behöver fokusera åtgärder för att förbättra resultatet
(de med underkänt eller noll poäng).
En sida med värde "0" och status "godkänt" har mindre allvarliga tillgänglighetsproblem. Det betyder att det
finns saker som behöver rättas, men de är inte så allvarliga att det blir ett underkännande. Får att förbättra
tillgängligheten bör du i första hand fokusera på att åtgärda de problem som orsakar "underkänt".

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

3

1387

3.1. TABELL MED SAMMANFATTNING AV RESULTAT PER KONTROLL OCH
SIDA.A
Sida

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Sida 1

1G

0U

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

0U

1G

1G

Sida 2

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 3

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 4

1G

0U

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 5

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 6

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 7

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 8

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 9

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 10

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 11

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 12

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 13

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 14

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 15

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 16

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 17

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 18

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 19

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 20

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 21

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 22

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 23

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 24

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 25

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 26

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 27

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 28

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 29

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 30

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 31

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 32

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Sida 33

1G

1G

0U

-G

0U

1G

1G

1G

0U

1G

1G

1G

1G

1G

Webbplats

HF

HF

IF

IF

IF

HF

HF

HF

IF

HF

HF

HF

HF

HF
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Kontrollstatus per sida
-: Värde saknas
1: Värde 1
0: Värde 0
G: Status GODKÄNT
U: Status UNDERKÄNT

Webbplatsens följsamhet
HF: Helt förenlig
IF: Inte förenlig
IT: Inte tillämpligt

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

Kontroller
1.1 Textalternativ
1.2 Användning av rubriker
1.3 Användning av listor
1.4 Datatabeller
1.5 Strukturell gruppering
1.6 Separera innehåll från
presentation
1.7 Ange språk
1.8 Tillgänglig navigering med
JavaScript
1.9 Formulär och ledtexter
1.10 Relationer och struktur
1.11 Sidtitel
1.12 Beskrivande länktexter
1.13 Oväntat beteende
1.14 Kompatibilitet
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3.2. TABELL MED SAMMANFATTNING AV RESULTAT PER KONTROLL OCH
SIDA.AA
Sida

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Sida 1

1G

1G

1G

1G

0U

1G

Sida 2

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 3

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 4

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 5

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 6

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 7

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 8

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 9

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 10

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 11

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 12

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 13

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 14

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 15

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 16

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 17

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 18

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 19

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 20

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 21

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 22

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 23

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 24

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 25

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 26

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 27

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 28

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 29

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 30

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 31

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 32

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Sida 33

1G

1G

1G

1G

0U

0U

Webbplats

HF

HF

HF

HF

IF

IF
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Kontrollstatus per sida
-: Värde saknas
1: Värde 1
0: Värde 0
G: Status GODKÄNT
U: Status UNDERKÄNT

Webbplatsens följsamhet
HF: Helt förenlig
IF: Inte förenlig
IT: Inte tillämpligt

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

Kontroller
2.1 Språkändringar
2.2 Kontrast
2.3 Flimrande innehåll
2.4 Flera sätt att navigera
2.5 Enhetsoberoende
2.6 Konsekvent navigering

7

1391

4. RESULTAT: SIDA 1
Sidtitel Vaxholms stad - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

0

Underkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

0

Underkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

1

Godkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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4.1. BRISTER - NIVÅ A
1.2 Användning av rubriker
Varning

H1-rubrik saknas

Alla sidor ska ha en H1-rubrik som beskriver sidans ämne eller syfte.
1.2 Användning av rubriker
Problem

Det finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem

1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
1.12 Beskrivande länktexter
Problem

Det finns länkar som bara består av en bild och bilden har ett tomt alt-attribut

Länktexten måste vara tillräckligt beskrivande för att bli begriplig även utan omkringliggande
sammanhang.
En länkad bild ska ha ett textalternativ som beskriver länkens mål.
Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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1.12 Beskrivande länktexter
Problem

Det finns länkar som inte har något textinnehåll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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4.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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5. RESULTAT: SIDA 2
Sidtitel Kontakter Vaxholms stad - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/kommun--politik/kontakter-vaxholms-stad
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

12

1396

5.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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5.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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6. RESULTAT: SIDA 3
Sidtitel Barn & utbildning - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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6.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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6.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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7. RESULTAT: SIDA 4
Sidtitel Omsorg & stöd - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/omsorg--stod
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

0

Underkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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7.1. BRISTER - NIVÅ A
1.2 Användning av rubriker
Problem

Det finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem

1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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7.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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8. RESULTAT: SIDA 5
Sidtitel Bygga, bo & miljö - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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8.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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8.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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9. RESULTAT: SIDA 6
Sidtitel Uppleva & göra - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/uppleva--gora
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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9.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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9.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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10. RESULTAT: SIDA 7
Sidtitel Trafik & infrastruktur - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/trafik--infrastruktur
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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10.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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10.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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11. RESULTAT: SIDA 8
Sidtitel Näringsliv & arbete - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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11.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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11.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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12. RESULTAT: SIDA 9
Sidtitel Kommun & politik - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/kommun--politik
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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12.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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12.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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13. RESULTAT: SIDA 10
Sidtitel Sök - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen/sok
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

36

1420

13.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

37

1421

13.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

38

1422

14. RESULTAT: SIDA 11
Sidtitel Förskola och pedagogisk omsorg - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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14.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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14.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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15. RESULTAT: SIDA 12
Sidtitel Grundskola och fritidshem - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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15.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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15.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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16. RESULTAT: SIDA 13
Sidtitel Gymnasium - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/gymnasium
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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16.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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16.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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17. RESULTAT: SIDA 14
Sidtitel Styrdokument - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/styrdokument
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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17.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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17.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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18. RESULTAT: SIDA 15
Sidtitel Särskola, specialskola - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/sarskola-specialskola
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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18.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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18.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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19. RESULTAT: SIDA 16
Sidtitel Kulturskolan - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/kulturskolan
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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19.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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19.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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20. RESULTAT: SIDA 17
Sidtitel Ungdomsverksamhet - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/ungdomsverksamhet
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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20.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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20.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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21. RESULTAT: SIDA 18
Sidtitel Om webbplatsen - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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21.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

61

1445

21.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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22. RESULTAT: SIDA 19
Sidtitel Campus Vaxholm - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/campus-vaxholm
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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22.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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22.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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23. RESULTAT: SIDA 20
Sidtitel Måltider - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/maltider
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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23.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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23.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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24. RESULTAT: SIDA 21
Sidtitel Vuxenutbildning - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/vuxenutbildning
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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24.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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24.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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25. RESULTAT: SIDA 22
Sidtitel Stöd till elever - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/stod-till-elever
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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25.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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25.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

74

1458

26. RESULTAT: SIDA 23
Sidtitel Elevhälsa och hälsovård - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/elevhalsa-och-halsovard
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

75

1459

26.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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26.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)

77

1461

27. RESULTAT: SIDA 24
Sidtitel Skolfrånvaro - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolfranvaro
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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27.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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27.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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28. RESULTAT: SIDA 25
Sidtitel Skolskjuts - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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28.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Ordnade listor simuleras genom att använda radbrytningar som börjar med en siffra istället för
att använda UL

Listelement ska användas för att märka upp uppräkningar av relaterade element. Menyer på
webbsidor är exempelvis ofta listor av länkar. En ordnad lista består av ett OL-element som
innehåller ett eller flera LI-element.
Kontrollera att listor används korrekt.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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28.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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29. RESULTAT: SIDA 26
Sidtitel Studie- och yrkesvägledning - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/studie--och-yrkesvagledning
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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29.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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29.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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30. RESULTAT: SIDA 27
Sidtitel Försäkringar - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forsakringar
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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30.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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30.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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31. RESULTAT: SIDA 28
Sidtitel Modersmålsundervisning - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/modersmalsundervisning
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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31.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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31.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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32. RESULTAT: SIDA 29
Sidtitel Hållbar utveckling - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/hallbar-utveckling
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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32.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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32.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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33. RESULTAT: SIDA 30
Sidtitel Verksamhetsförlagd utbildning - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/verksamhetsforlagd-utbildning
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll
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33.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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33.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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34. RESULTAT: SIDA 31
Sidtitel Nyanlända barn och ungdomar i Sverige - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/nyanlanda-barn-och-ungdomar-i-sverige
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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34.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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34.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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35. RESULTAT: SIDA 32
Sidtitel Synpunkter och klagomål - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/synpunkter-och-klagomal
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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35.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.5 Strukturell gruppering
Varning

Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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35.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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36. RESULTAT: SIDA 33
Sidtitel Akut hjälp - Vaxholms stad
URL https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/akut-hjalp
Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt
Kontroller, nivå A
Kontroll

Värde

Resultat

1.1 Textalternativ

1

Godkänt

1.2 Användning av rubriker

1

Godkänt

1.3 Användning av listor

0

Underkänt

Inte tillämpligt

Godkänt

1.5 Strukturell gruppering

0

Underkänt

1.6 Separera innehåll från presentation

1

Godkänt

1.7 Ange språk

1

Godkänt

1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript

1

Godkänt

1.9 Formulär och ledtexter

0

Underkänt

1.10 Relationer och struktur

1

Godkänt

1.11 Sidtitel

1

Godkänt

1.12 Beskrivande länktexter

1

Godkänt

1.13 Oväntat beteende

1

Godkänt

1.14 Kompatibilitet

1

Godkänt

Värde

Resultat

2.1 Språkändringar

1

Godkänt

2.2 Kontrast

1

Godkänt

2.3 Flimrande innehåll

1

Godkänt

2.4 Flera sätt att navigera

1

Godkänt

2.5 Enhetsoberoende

0

Underkänt

2.6 Konsekvent navigering

0

Underkänt

1.4 Datatabeller

Kontroller, nivå AA
Kontroll

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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36.1. BRISTER - NIVÅ A
1.3 Användning av listor
Problem

Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.
Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.
1.3 Användning av listor
Problem

Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.
1.5 Strukturell gruppering
Problem

Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.
1.9 Formulär och ledtexter
Problem

Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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36.2. BRISTER - NIVÅ AA
2.5 Enhetsoberoende
Problem

Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
2.6 Konsekvent navigering
Problem

Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021)
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/124.040
1 av 2

§ 2 Översyn av bokslutsprocessen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen.
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer
omfattande arbete.
Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år;
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort
utifrån kommunens behov.

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.
-

-

-

-

Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.
Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning,
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.
Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.
Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i
augusti är tillräckligt.

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2022-01-19
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.
Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller
kommunstyrelsenivå.
Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning
till att införa fler bokslut.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK.
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Tjänsteutlåtande

2021-12-25
Änr KS 2021/124.040
1 av 2
Koray Kahruman
Ekonomichef

Översyn av bokslutsprocessen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen.
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer
omfattande arbete.
Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år;
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort
utifrån kommunens behov.

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.
-

-

Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.
Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning,
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.
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Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.
Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i
augusti är tillräckligt.

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre
bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.
Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller
kommunstyrelsenivå.
Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning
till att införa fler bokslut.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK.
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2022-01-19
Änr KS 2021/241.107
1 av 2

§ 3 Fusion av kommunens helägda bolag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Rapport från KPMG tas bort från underlaget till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Ekonomichefen får i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av
kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och
Rindö skoltomt AB
Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom
lägenheter också en mataffär.
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.
Rindö skoltomt AB för värvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som
Rindö skola står på.
Kommunen har vid två tillfällen beställt rapporter som belyser olika aspekter av ett gemensamt
fastighetsbolag. Den första rapporten heter ’’Utredning framtida bostadsbyggande’’ och har tagits fram
av KPMG. Rapporten utreder framförallt skillnader med att driva fastighetsverksamhet i kommunal
respektive privat regi. Den andra rapporten heter ’’Fusion m.m.’’ och har tagits fram av PWC som
utreder skattemässiga konsekvenserna av att slå ihop bolagen till ett bolag. Dessa två rapporter finns
som bilagor till ärendet.
Det PWC:s rapport kommer fram till är att en fusion av bolagen inte kommer att trigga några
skattemässiga konsekvenser. För att veta exakt behöver detta utredas vidare mer i detalj.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar att rapport från KPMG tas bort från underlaget till kommunstyrelsen.
Peter Lindqvist (-), Anders Garstål (S) samt Michael Baumgarten (L) instämmer i Lars Lindgrens (M)
yrkande.
Michael Baumgarten (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
”Ekonomichefen får i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av
kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag”.
Lars Lindgren (M) instämmer i Michael Baumgartens (L) yrkande.
Ordföranden finner bifall till lagda yrkanden.

……………………….
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Koray Kahruman
Ekonomichef

Fusion av kommunens helägda bolag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1) Ekonomichefen får i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av
kommunens tre helägda bolag.
2) Ekonomichefen får efter samråd med kommunstyrelsens presidium besluta om att fusionera
bolagen om inte stora skattemässiga konsekvenser föreligger.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och
Rindö skoltomt AB
Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom
lägenheter också en mataffär.
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.
Rindö skoltomt AB för värvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som
Rindö skola står på.
Kommunen har vid två tillfällen beställt rapporter som belyser olika aspekter av ett gemensamt
fastighetsbolag. Den första rapporten heter ’’Utredning framtida bostadsbyggande’’ och har tagits fram
av KPMG. Rapporten utreder framförallt skillnader med att driva fastighetsverksamhet i kommunal
respektive privat regi. Den andra rapporten heter ’’Fusion m.m.’’ och har tagits fram av PWC som
utreder skattemässiga konsekvenserna av att slå ihop bolagen till ett bolag. Dessa två rapporter finns
som bilagor till ärendet.
Det PWC:s rapport kommer fram till är att en fusion av bolagen inte kommer att trigga några
skattemässiga konsekvenser. För att veta exakt behöver detta utredas vidare mer i detalj.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Fusion av kommunens helägda bolag, 2021-12-23
Rapport, Utredning om Vaxholms stads framtida bostadsbyggande KPMG
Rapport, Rapport om fusion PwC.
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Vaxholms kommun
Att. Koray Kahruman
Via mail

Hej,

Constantina Boberg
Director
+46 725 80 06 64
constantina.boberg@pwc.com
Emma Eriksson
Senior Associate
+46 0725 80 06 88
emma.x.eriksson@pwc.com

I enlighet med vår överenskommelse bifogar vi här en översiktlig redogörelse av de skattemässiga regelverket kring fusion
respektive verksamhetsöverlåtelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s ansvar gentemot er regleras i avtalet mellan oss (“Avtalet”), daterat den 11 januari
2021.
Rapporten har upprättats på grundval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s uppfattning om den riktiga tolkningen av
skattelagstiftningen, domstolsavgöranden, föreskrifter och tolkningar av lag som är i kraft vid datumet för leverans av detta
dokument.
Dokumentet får inte göras tillgänglig för andra än dem som anges i Avtalet och endast under de förutsättningar som beskrivs
där. Vi accepterar inte något ansvar (varken i avtal, åtalbar handling inklusive vårdslöshet eller på annat sätt) gentemot någon
annan person än er, med undantag för vad som beskrivs i Avtalet.

Om ni önskar ytterligare information eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

Med vänliga hälsningar,
Constantina och Emma

PwC, Torsgatan 21, SE-113 97 Stockholm, Sweden
T: +46 (10) 212 40 00, www.pwc.se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Vaxholms kommun
Fusion m.m.
Säte/Reg
Office:-Stockholm
PwC nr/Reg No: 556029-6740
Org
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Bakgrund & uppdrag
Bakgrund

Uppdrag

Vaxholms kommun äger enligt vår förståelse idag två helägda dotterbolag, Fastighetsbolagen
Vasavägen 13 AB och Vaxholm Smeden 3 AB. Vaxholm Smeden 3 AB är det bolag som äger
flest tillgångar med högst värde. Tillgångarna består enligt vår förståelse främst av fastigheter.

Vi har förstått vårt uppdrag så att Vaxholms kommun önskar få en översiktlig redogörelse av de
skattemässiga regelverket kring fusion respektive verksamhetsöverlåtelse samt vilka för- och
nackdelar som finns med att genomföra en fusion.

I början av 2021 kommer kommunen att förvärva ytterligare ett dotterbolag. Av de uppgifter vi fått
framgår att det nya bolaget ska förvärvas direkt av kommunen.

Vi har inom ramen för detta uppdrag endast tittat på den beskrivna frågeställningen ur ett
inkomstskattemässigt och stämpelskatte perspektiv. Vi har inom ramen för detta uppdrag således
inte tittat på den beskrivna frågeställningen ur ett momsmässigt eller redovisningsmässigt
perspektiv.

Vaxholms kommun

Fast.bolaget
Vasavägen 13 AB

Vaxholm Smeden
3 AB

NYAB

I syfte att minska den administrativa hanteringen som dotterbolag kräver, funderar kommunen på
att fusionera ihop dotterbolagen, såväl befintliga som det nya dotterbolag som kommer att
förvärvas under 2021. För att få en bättre förståelse för hur regelverket kring fusion funderar har
kommunen kontaktat oss för konsultation.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
PwC
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Sammanfattning

Sammanfattning
Fusion
En fusion innebär inga beskattningskonsekvenser vid fusionstillfället under förutsättning att villkoren för en kvalificerad fusion är uppfyllda. Fusionen kommer då kunna genomföras utan några
skattemässiga effekter.
Finns tidigare års underskott i det överlåtande och/eller övertagande bolaget innebär dock en fusion att en beloppsspärr riskerar att inträda och överlevande underskott riskerar vidare att bli föremål för
en fusionsspärr fram till det sjätte året efter det beskattningsår då fusionen genomförs.
En fusion innebär vidare vissa administrativa åtaganden i och med att en fusionsplan m.m. behöver upprättas. Fusionsplanen ska sedan godkännas av deltagande bolags styrelser samt av
Bolagsverket.
När fastigheter överförs genom fusion aktualiseras inte stämpelskatt.
Verksamhetsöverlåtelse och efterföljande likvidation
Under förutsättning att villkoren för att överlåta verksamheten till underpris är uppfyllda kan omstrukturering ske utan att en beskattning aktualiseras. De överlåtande bolagen kan därefter likvideras.
Finns i de bolag som likvideras, tidigare års underskott, går dessa förlorade i samband med likvidationen.
Överlåts en fastighet genom en underprisöverlåtelser eller till marknadspris aktualiseras stämpelskatt.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
PwC
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Fusion

Förutsättningar för skattemässigt neutral fusion

Olika typer av fusion

I det följande beskrivs och kommenteras översiktligt de inkomstskattemässiga konsekvenser som
en fusion innebär.

Den vanligaste typen av fusion är så kallad uppströms fusion, vilket innebär att helägda
dotterbolag övertas av koncernmodern. Fusioner kan dock även ske sidledes och nedströms. En
nedströms fusion kallas även omvänd fusion, och betyder att ett helägt dotterbolag övertar sitt
moderbolag. Sidledes å sin sida innebär att två från varandra fristående bolag fusioneras
samman.

En fusion innebär en sammanslagning av två eller flera bolag, där det överlevande bolaget
övertar samtliga tillgångar och skulder av det överlåtande bolaget och att överlåtande bolag
upplöses utan likvidation.
Förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda, blir fusionen kvalificerad och kan då genomföras
utan beskattningskonsekvenser för de deltagande bolagen. Följande villkor ska vara uppfyllda:
●
●
●
●

Det överlåtande bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige omedelbart före fusionen.
Det övertagande bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige omedelbart efter fusionen.
Fusionsvederlag får inte betalas till det övertagande bolaget
Beskattningsåret för den verksamhet som övergår till det övertagande bolaget får inte
överstiga 18 månader.

Om ovan kriterier är uppfyllda innebär detta:
●
●
●

Ingen omedelbar beskattning aktualiseras vid fusionen.
Övertagande bolaget träder in i det överlåtande bolagets skattemässiga situation
innebärande att skattemässig kontinuitet råder.
Övertagande bolag anses ha bedrivit överlåtande bolags verksamhet under hela det
beskattningsår då fusionen genomförs. Detta innebär att överlåtande bolags verksamhet
i sin helhet deklareras hos det övertagande bolaget det beskattningsår fusionen sker.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
PwC

Skattemässiga underskott vid fusion
Beloppsspärr
Vid en ägarförändring inträder en beloppsspärr på underskott från året före det beskattningsår
som fusionen genomförs, i det överlåtande bolaget. En beloppsspärr innebär att underskott
överstigande 200 % av anskaffningsutgiften (fusionsvederlaget plus utgifter som det övertagande
företaget haft för förvärv av andelar i det överlåtande bolaget) förloras.
En beloppsspärr inträder dock inte om det övertagande bolaget har det bestämmande inflytandet
över det överlåtande bolaget innan ägarförändringen sker. Så är fallet om en uppströms fusion
genomförs. Görs en nedströms fusion eller en sidleds fusion aktualiseras dock en beloppsspärr
om det finns tidigare års underskott i det överlåtande bolaget.
Fusionsspärr
Vid en fusion inträder generellt sett en fusionsspärr på tidigare års underskott i det övertagande
och/eller i de överlåtande bolaget, från året före det beskattningsår som fusionen genomförs. En
fusionsspärr innebär att underskotten inte till någon del får utnyttjas under spärrtiden som löper
fram till det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen genomfördes.
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Fusion

Fusionsspärr, forts.

Fastigheter och fusion

En fusionsspärr aktualiseras dock inte, om koncernbidrag kan lämnas med skatterättslig verkan
mellan överlåtande och övertagande företag under beskattningsåret före fusionsåret.

Stämpelskatt

Även om det finns en möjlighet att med skatterättslig verkan lämna koncernbidrag, inträder en
fusionsspärr om det mellan de deltagande bolagen gällde en koncernbidragsspärr. Samtliga
underskott i de överlåtande bolagen och det övertagande bolaget från beskattningsåret före
fusionsåret blir då föremål för en fusionsspärr under den återstående spärrtiden som gällde för
den tidigare koncernbidragsspärren.
Kvarstående negativa räntenetton
Rätten att nyttja kvarstående negativa räntenetton från tidigare beskattningsår upphör vid en
fusion. Undantag gäller dock och överlåtande och övertagande bolag före fusionen ingick i
samma koncern enligt 1 kap 4 § årsredovisningslagen.
Med kvarstående negativa räntenetton avses negativa räntenetton som enligt den generella
ränteavdragsbegränsningsregeln inte kunnat dras vid tillämpning av EBITDA-regeln i 24 kap 24
kap st 1 inkomstskattelagen.

Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller gåva utgår stämpelskatt. Skattesatsen är 4,25 % och
beräknas på det högsta av förvärvspriset och fastighetens taxeringsvärde året innan lagfart
beviljas.
En fastighet som övertas genom fusion anses dock inte förvärvad genom köp eller gåva vilket
innebär att en fusion inte triggar stämpelskatt.
Administrativa hänsynstaganden
Inför en fusion krävs att vissa administrativa åtgärder genomförs. Vi har här nedan listat ett urval.
Vänligen notera att listan inte är uttömmande utan endast tagits fram som ett exempel för att ge
en bild över vilka olika frågeställningar som kan komma att aktualiseras i samband med att en
fusion genomförs.
•
•
•
•
•
•
•

Utgifter för fusion
Utgifter som det överlåtande och det övertagande bolaget har i samband med fusion får dras av
skattemässigt.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
PwC

1505

En fusionsplan ska upprättas, fusionsplanen ska vanligen granskas av revisor
Godkännande av fusionsplan av deltagande bolags styrelser
Underrättelse till borgenärer i överlåtande bolag
Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan hos Bolagsverket
Gå igenom avtal med leverantörer och kunder
Arbetsrättsliga hänsynstaganden om personal finns i deltagande bolag
Genomgång av ev pensionsutfästelser i deltagande bolag

28 Januari 2021
6

Inkråmsförvärv till underpris

Verksamhetsöverlåtelse genom inkråmsförvärv

Fastigheter vid verksamhetsöverlåtelse

En verksamhetsöverlåtelse innebär att bolagets inkråm överlåts (dess tillgångar), snarare än
aktierna. Genom ett sådant förfarande kan en verksamhetsgren, med alla dess tillgångar och
skulder, överlåtas till ett annat bolag samtidigt som ev. kvarvarande verksamhetsgrenar bedrivs
vidare i det ursprungliga bolaget alternativt att det tomma bolaget sedermera likvideras.

Stämpelskatt

Överlåtelse av tillgångar ska som huvudregel ske till marknadspris. Om överlåtelsen sker till
underpris, dvs. till skattemässigt/bokfört värde, ska tillgångarnas övervärde (mellanskillnaden
mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet) tas upp till beskattning.
Överlåtelse av tillgångar kan i vissa fall dock ske till underpris utan att någon skatteplikt
uppkommer vid transaktionstillfället. För detta krävs att följande villkor är uppfyllda:
1.
2.
3.
4.

Överlåtare och förvärvare ska vara fysiska personer eller företag (varmed avses bl.a.
aktiebolag)
Både överlåtare och förvärvare ska vara skattskyldiga i Sverige
Om koncernbidragsrätt inte föreligger mellan överlåtare och förvärvare ska överlåtelsen
avse en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Exempelvis anses en fastighet utgöra
en verksamhetsgren skattemässigt.
Det uppställs även särskilda villkor avseende tidigare års underskott i det förvärvande
bolaget.

Om det saknas möjlighet att genomföra överlåtelsen till så kallat underpris ska verksamheten
överlåtas till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga värdet på de tillgångar och skulder
som överlåts. Är förutsättningarna för att överlåta verksamheten till underpris dock uppfyllda är
det möjligt att genomföra överlåtelsen utan att en skattekostnad aktualiseras.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
PwC

Förvärv av en fastighet genom köp eller gåva utlöser stämpelskatt. Skattesatsen är 4,25 % och
beräknas på det högsta av förvärvspriset och fastighetens taxeringsvärde året innan lagfart
beviljas. För att minska stämpelskatten bör köpeskillingen, om fastigheten kan överlåtas i
enlighet med underprisreglerna som beskrivits här till vänster, bestämmas till det lägsta av
fastighetens skattemässiga restvärde och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljas.
Fördelning av anskaffningsvärdet mellan byggnad och mark
Om en byggnad förvärvas av ett företag tillsammans med den mark som byggnaden är uppförd
på, ska anskaffningsutgiften fördelas på byggnad och mark i samma relation för byggnad och
mark enligt gällande taxeringsvärde för fastigheten. Fördelningen inkluderar även erlagd
stämpelskatt. Avskrivningsunderlaget utgörs av byggnadsvärdet efter denna fördelning. Mark är
inte skattemässigt avskrivningsbart.
Administrativa hänsynstaganden
Överlåtelser av tillgångar till underpris kräver inte upprättande av särskilda planer och processen
kräver inte godkännande av Bolagsverket. Däremot krävs att överlåtelseavtal upprättas i
samband med överlåtelsen.
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Likvidation

Vad innebär en likvidation skatterättsligt?
Generellt gäller att ett bolag vid en likvidation ska sälja av sina tillgångar, betala samtliga skulder
och därefter utskifta kvarvarande likvida medel till delägarna. Det är även möjligt att direkt utskifta
bolagets tillgångar, vilket som utgångspunkt ska ske till marknadsvärde. Är marknadsvärdet på
tillgången högre än det bokförda värdet uppstår en kapitalvinst hos det överlåtande bolaget och
denna ska tas upp till beskattning. Detta blir då den sista affärshändelsen för bolaget ifråga.
Kostnader för att genomföra likvidationen torde vara avdragsgilla som vanliga kostnader i
bolagets verksamhet.
Skatteeffekter hos ägaren
När ett bolag likvideras anses ägaren ha avyttrat aktierna. Om andelarna utgör så kallade
näringsbetingade andelar för ägarbolaget, uppkommer ingen skatt om likvidationen genererar en
kapitalvinst. På motsvarande sätt är vidare en kapitalförlust inte skattemässigt avdragsgill.
Andelarna är näringsbetingade om:
●
●
●

Andelarna är onoterade.
Innehavet överstiger 10 % av röstvärdet.
Innehavet är betingat av den rörelse ägande bolag bedriver.

Vänligen notera att detta gäller om ägarbolaget är ett aktiebolag.
Ägdes aktierna i det likviderade bolaget istället direkt av kommunen aktualiseras hella inga
skattekonsekvenser till följd av att kommunen utgör ett skattebefriat subjekt.

Vaxholms kommun - Fusion m.m.
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att översiktligt redogöra för de skattemässiga regelverket kring fusion respektive verksamhetsöverlåtelse för Vaxholms kommun. Rapporten
är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Vaxholms kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar
gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för
dem som förelegat vid uppdragets utförande.
© 2018 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member28firm
of
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§ 4 Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.

Ärendebeskrivning
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1
december 2021.
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026.
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%.
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000
kronor.
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR.
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till
Vaxholmsvatten.
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att
behålla soliditeten på 8,5%.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Anna Berholt, klk

……………………….
Ordförande
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Koray Kahruman
Ekonomichef

Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.

Ärendebeskrivning
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1
december 2021.
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026.
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%.
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000
kronor.
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR.
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till
Vaxholmsvatten.
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att
behålla soliditeten på 8,5%.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman, Anna Berholt KLK.

1511

DOKUMENT ID: 20211206-30174
DATUM: 2021-12-21 | SIDAN 1 (2)

Kommunfullmäktige Vaxholms stad

Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för
Margretelunds avloppsreningsverk
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om ägartillskott enligt bifogat protokoll. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den
1 december 2021.

Bakgrund
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund
och som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart
2026. ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%.
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000
kronor.
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR.
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till
Vaxholmsvatten.
I Vaxholmsvatten finns ett ägartillskott på 3,0 mkr. Det tillkom när Vaxholmsvatten hade dålig
likviditet och nära kontrollbalansräkning pga att ett större investeringsprojekt dragit ut på tiden och
fakturering av anläggningsavgifter inte kunnat göras.
För alla dotterbolag i Roslagsvatten finns ett mål om att ha 10% soliditet för att ha en reserv så att
inte bolagen hamnar på obestånd. Så att kommunerna behöver tillskjuta ägartillskott. Det gör också
så att taxorna kan ligga på en mer jämn nivå, alternativet är annars att höja och sänka taxan oftare.

Roslagsvatten
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se
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Vaxholmsvattens soliditet
8,5%

8,6%
8,4%
8,2%
8,0%
7,8%

7,6%

7,6%
7,4%
7,2%
7,0%
Nuvarande soliditet

Soliditet exkl ägartillskott 3 mkr

Ägartillskottet på 3,0 mkr står för ca 1% av soliditeten.
Prognosen för i år ett negativt resultat. Det kommer att minska soliditeten.

Ärende
Vaxholms stads kommunfullmäktige föreslås besluta om ett ägartillskott enligt protokoll och enligt
Roslagsvattens rekommendation om:
-

4 255 000 kr för att behålla soliditeten i Vaxholmsvatten på 8,5%

-

Alternativ 1 255 000 kr. Då kommer de 3,0 mkr som redan finns som ägartillskott i
Vaxholmsvatten att nyttjas för betalning av aktierna. Soliditeten kommer i så fall att sjunka
till ca 7,6%

Med vänliga hälsningar

Christian Wiklund
VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte
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§ 5 Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och
samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är
kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är
bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig
för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.
Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen
nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden.

Målområde: Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas
upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämnd Mål
Invånarna och företagen erbjuds
god tillgänglighet, bemötande
och service.

Agenda
2030

Indikator

Utfall
2020

Medborgare nöjda med svar på
frågor om kommunen och dess
verksamheter (%)
Tillgänglighet telefon (andel som
får svar på fråga) (%)

Vaxholm har en god stadsmiljö.

69%

73%

79

77

73
80%

Upplevd trygghet utomhus, andel
(%)

90%

Utbud av gång- och cykelvägar,
nöjda medborgare andel (%)

BMvärde1

73%

40%

Medborgare som
rekommenderar andra att bo i
kommunen, andel (%)

Upplevd trygghet utomhus
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt

Målnivå

60%

Insyn och inflytande över
kommunens beslut och
verksamheter, andel nöjda
medborgare (%)
Nöjd Kund-Index (NKI)
företagsklimat

Utfall
2021
(T2)

84%

72%

80%

73

74%

50 %

Hållbart medarbetarengagemang
Vaxholms stad är en attraktiv
82
82
79
(HME) totalindex
arbetsgivare med ett hållbart
Hållbart medarbetarengagemang
ledar- och medarbetarskap.
1 Benchmarking
82 alla rapporterade82kommuner79i
sker med Stockholms län.
Undantag:
Handläggningstid bygglov som sker med
(HME)
ledarskapsindex
Bygglovsalliansens årsrapport.
………………………. ..……………………..
Ordförande
Justerare
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Målområde: Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen
för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.
Nämnd Mål
Invånarna erbjuds en
hälsofrämjande livsmiljö med
goda och jämlika livsvillkor.

Agenda
2030

Indikator

Utfall
2021
(T2)

Utfall
2020

Kommunen som en plats att bo
och leva på, andel nöjda
medborgare (%)

Analys och åtgärder vid
könsskillnader i nyckeltal görs av
alla nämnder

Vaxholm arbetar för att minska
klimatpåverkan.

Insamlat mat- och restavfall,
kg/person
Miljöbilar i
kommunorganisationen, andel
(%)

55%

59%

60%

Delvis

63%

Ja

217

203

203

58,8%

60%

42,9%

Antal resor (påstigningar) per
invånare gjorda med
kollektivtrafik
Vaxholm värnar den biologiska
mångfalden och en god
vattenkvalitet.

BMvärde2

75%

Elever åk 9 som tycker att livet är
riktigt härligt att leva, andel (%)
totalt
Vaxholms stad erbjuder en
jämställd service.

Målnivå

100

Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)

68%

80%

Målområde: Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.
Indikator

KS

Resultatavvikelse i procent (%)
av budget

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Driftbudget

2
3

Agenda
2030

Nämnd Mål

Utfall
2020
0,4%

Budget 2021

Budget 2022

SSBF

-5 975

-6 100

ÖFN

-1 050

-1 050

SRMH

-1 953

-1 990

Utfall
T2 2021
2,4%

Målnivå
0%

BMvärde3
0%

Benchmarking sker med Stockholms län.
Benchmarking sker med Stockholms län
……………………….
Ordförande
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Politik

-6 057

-6 520

-800

-800

KLK gemensamt

-47 708

-50 417

Summa KLK

-62 743

-66 077

Plan- och
exploateringsenheten

-13 832

-16 040

Summa Kommunstyrelsen

-76 575

-82 117

Varav revision

Satsningar 2022
Kommunstyrelsen
-

Pris- och lönekompensation
Ökade licenskostnader IT
Valpeng
Kulturmiljö
Ökade kostnader PO
Medborgardialog
Tillgänglighetsanpassning av dokument
Konsultstöd PLU
Näringslivssatsning
Löneglidningar
Ekonomitjänst
Det nya normala
Översyn av budget- och bokslutsprocessen
Plastfria Vaxholm
Ekologisk hållbarhet samt modellkommuner
Implementering av HR system
Avtal kanotisterna
Försäkringar ökade premiekostnader
IT-stöd
GIS-plattform

Löpande investeringar (mnkr)

Budget 2022

Kommunstyrelsen
IT

-2,0

Det nya normala

-0,5

GIS-plattform

-0,5

Rådhuset

-3,0

Summa

-6,0

……………………….
Ordförande

1516

..……………………..
Justerare

Protokoll

2022-01-19
4 av 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan, 2021-12-22
Kommunstyrelsens upphandlingsplan, 2021-12-22.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

……………………….
Ordförande
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Koray Kahruman
Ekonomichef

Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda och
samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är
kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är
bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig
för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling.
Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen
nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden.

Målområde: Kvalitet
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och invånarnas
upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Nämnd Mål
Invånarna och företagen erbjuds
god tillgänglighet, bemötande
och service.

Agenda
2030

Indikator

Utfall
2020

Medborgare nöjda med svar på
frågor om kommunen och dess
verksamheter (%)
Tillgänglighet telefon (andel som
får svar på fråga) (%)

Vaxholm har en god stadsmiljö.

69%

73%

79

77

73%

Upplevd trygghet utomhus, andel
(%)

90%
84%

72%

73

73
80%

Utbud av gång- och cykelvägar,
nöjda medborgare andel (%)
Vaxholms stad är en attraktiv
arbetsgivare med ett hållbart
ledar- och medarbetarskap.

BMvärde1

40%

Medborgare som
rekommenderar andra att bo i
kommunen, andel (%)

Upplevd trygghet utomhus
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt

Målnivå

60%

Insyn och inflytande över
kommunens beslut och
verksamheter, andel nöjda
medborgare (%)
Nöjd Kund-Index (NKI)
företagsklimat

Utfall
2021
(T2)

80%

74%

50 %

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) totalindex

82

82

79

Hållbart medarbetarengagemang
(HME) ledarskapsindex

82

82

79

Målområde: Livsmiljö
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen
för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet.
Nämnd Mål
Invånarna erbjuds en
hälsofrämjande livsmiljö med
goda och jämlika livsvillkor.

Agenda
2030

Indikator

Utfall
2020

Kommunen som en plats att bo
och leva på, andel nöjda
medborgare (%)
Elever åk 9 som tycker att livet är
riktigt härligt att leva, andel (%)
totalt

Utfall
2021
(T2)

Målnivå

BMvärde2

75%

55%

59%

60%

63%

Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i
Bygglovsalliansens årsrapport.
2 Benchmarking sker med Stockholms län.
1
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Nämnd Mål

Agenda
2030

Indikator

Vaxholms stad erbjuder en
jämställd service.

Analys och åtgärder vid
könsskillnader i nyckeltal görs av
alla nämnder

Vaxholm arbetar för att minska
klimatpåverkan.

Insamlat mat- och restavfall,
kg/person
Miljöbilar i
kommunorganisationen, andel
(%)

Utfall
2020

Utfall
2021
(T2)

Delvis

BMvärde2

Ja

217

203

203

58,8%

60%

42,9%

Antal resor (påstigningar) per
invånare gjorda med
kollektivtrafik
Vaxholm värnar den biologiska
mångfalden och en god
vattenkvalitet.

Målnivå

100

Avlopp som får godkänt vid
inventering, andel (%)

68%

80%

Målområde: Ekonomi
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

3

Agenda
2030

Nämnd Mål

Indikator

KS

Resultatavvikelse i procent (%)
av budget

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Benchmarking sker med Stockholms län
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Utfall
2020
0,4%

Utfall
T2 2021
2,4%

Målnivå
0%

BMvärde3
0%
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Driftbudget

Budget 2021

Budget 2022

SSBF

-5 975

-6 100

ÖFN

-1 050

-1 050

SRMH

-1 953

-1 990

Politik

-6 057

-6 520

-800

-800

KLK gemensamt

-47 708

-50 417

Summa KLK

-62 743

-66 077

Plan- och
exploateringsenheten

-13 832

-16 040

Summa Kommunstyrelsen

-76 575

-82 117

Varav revision

Satsningar 2022
Kommunstyrelsen
-

Pris- och lönekompensation
Ökade licenskostnader IT
Valpeng
Kulturmiljö
Ökade kostnader PO
Medborgardialog
Tillgänglighetsanpassning av dokument
Konsultstöd PLU
Näringslivssatsning
Löneglidningar
Ekonomitjänst
Det nya normala
Översyn av budget- och bokslutsprocessen
Plastfria Vaxholm
Ekologisk hållbarhet samt modellkommuner
Implementering av HR system
Avtal kanotisterna
Försäkringar ökade premiekostnader
IT-stöd
GIS-plattform

1521

Tjänsteutlåtande

2021-12-22
Änr KS 2021/238.041
5 av 5

Löpande investeringar (mnkr)

Budget 2022

Kommunstyrelsen
IT

-2,0

Det nya normala

-0,5

GIS-plattform

-0,5

Rådhuset

-3,0

Summa

-6,0

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan, 2021-12-22
Kommunstyrelsens upphandlingsplan, 2021-12-22.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman KLK.
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Upphandlingsplan Kommunstyrelsen 2022-2023*
Avser

Avtalstyp

Påbörjas

Bef. avtal
gäller tom Kommentar

Ramavtal
Samhällsbetalda resor, paersontransport - STIC
Livsmedel - kolonial, kött, chark, fisk, djupfryst + mejeri
Datorer (Klienter) för personal och skola

Ramavtal
Ramavtal

PÅGÅENDE

2022-06-30

PÅGÅENDE

2022-03-31
max längd
2022-04-30

2021

Uppdragsavtal för samtliga
förvaltningar
Lokalvårdstjänster
Renovering av Kaj (Stora)
Vaxö skola
Resarö skola
Oljesanering

Nuvarande avtal kan förlängas ytterligare 1 år, tom 2023-06-30. Förlängningen
måste meddelas senast 31 dec 2021.
Ny upphandling pågår och avtal förväntas vara klar april 2022.
STIC genomför upphandlingen.
Genomförs samordnat genom Stockholm Nordost STONO. Österåker leder
upphandlingsprojektet. Avtal förväntas vara klar under mars 2022.
Nya ramavtal på SKL och Kammarkollegieavtal.
Avtal med Winab blev uppsagd. Genom direktupphandling och genom REDAB
lösets övergången.
Upphandlingsprojekt pågår. Upphandlat avtal förväntas vara klar senast Q1 2022.
Utredning och för-projektering pågår med hjälp av upphandlade konsulttjänster,
genom ramavtal E-work, i olika sakområden.

PÅGÅENDE

2022-01-31

PÅGÅENDE
2022
2022

Nytt avtal
Nytt avtal
Nytt avtal

PÅGÅENDE

Nytt avtal

Matsal mm
Lidingö samordnar upphandlingen. Förväntas bli klar Q2 2022.
Kansliet, säk, SBF, KLK medverkar.

2022
Pågående

Nytt avtal
Nytt avtal

ADDA upphandlar ramavtal. Nuvarandeavtal går ut 31 dec 2022.
Arbete med framtagning av bygghandlingar pågår

Entreprenadsavtal
Entreprenadsavtal

Kommande
Kommande
Kommande

Nytt avtal
Nytt avtal
Nytt avtal

Avtal

2022

Avtal
Avtal
Avtal
Ramavtal
Ramavtal

Företagshälsovård
SÄBO

Entreprenadsavtal
Entreprenadsavtal

Resarö Mitt
Ishallen
Förskola vid Norrberget
GIS-plattform

Förstudie och RFI genomförd. Kvarstår en del arbete kring behovsanalys och
kravställning.

* Redovisade upphandlingar i upphandlingsplanen omfattar inte upphandlingar som beslutas enligt delegeringsordning. Upphandlingsplanen kan komma att revideras utifrån behov eller ändrade
förutsättningar.
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§ 7 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
upphandlingar och inköp
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp –
godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
Revisionens sammanfattande bedömning:
Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga.
Revisionsfrågor:

Bedömning:

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

Ja

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar
1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.
2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2022-01-19
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också
tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av
direktupphandlingar.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens upphandlingar och inköp
Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp
Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
Kamrul Islam, klk

För kännedom:

Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-11-03
Änr KS 2021/192.007
1 av 2
Kommunledningskontoret
Kamrul Islam
Upphandlingschef

Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
upphandlingar och inköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp –
godkänns och överlämnas till revisionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
Revisionens sammanfattande bedömning:
Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga.
Revisionsfrågor:

Bedömning:

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

Ja

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-11-03
Änr KS 2021/192.007
2 av 2

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar
1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.
2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister.
3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också
tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av
direktupphandlingar.

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
upphandlingar och inköp.
Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp.
Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman, ekonomichef
Kamrul Islam, upphandlingschef

För kännedom:

Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen
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Granskning av stadens
upphandlingar och
inköp
Revisorerna i Vaxholms stad
September 2021

Fredrik Flodin
Josefine Bennet
Carin Hultgren

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de
bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig
skala: i allt väsentligt, inte helt och ej säkerställt.
Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker
verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen
av avtal tillfyllest?

Ja

Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

1
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande unionsrättsliga principer
måste iakttas, vilka är reglerade i upphandlingslagarna (LOU et al). Lagarna utgår från
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande.
Stora inköp görs årligen i staden och bedöms ha stor betydelse både ur ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.
Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
fördjupad granskning av upphandlingsverksamheten fokuserad på direktupphandlingar.
Direktupphandlingar är tillåtna under vissa förutsättningar, men då de saknar formkrav
är styrningen av dem viktig. Dålig kontroll och svag styrning av direktupphandlingar
riskerar att resultera i lagbrott. En riklig förekomst av direktupphandlingar tyder också på
att kommunen saknar ändamålsenliga ramavtal vilket har påverkan på både kvalitet och
ekonomi i kommunen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.
1. Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
2. Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

3. Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

1.3 Revisionskriterier
●
●

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
Vaxholms stads Upphandlings- och inköpspolicy (KS-2019/87.059)

1.4 Avgränsning

Granskningen omfattar kommunens upphandlingar och inköp genomförda under år
2020 (revisionsfråga 1) samt avtal giltiga under år 2021 (revisionsfråga 2 och 3).

1.5 Metod

Genom en registeranalys utfördes en kontroll av följsamheten till LOU (ramavtalstrohet,
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav). Vidare gjordes via stickprov en
kontroll av kommunens följsamhet till avtal gällande köp från tre befintliga avtal, samt via
stickprov av tre genomförda upphandlingar kontroll av följsamhet av lagar och policy.
Slutligen hölls en intervju med upphandlingschefen.
De intervjuade har sakgranskat rapporten.

3
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2. Lagstiftning
Upphandlingar gjorda av staden regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).1
Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor,
tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot
vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering,
likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.2
För att välja upphandlingsform har staden att förhålla sig till tröskelvärden som,
beroende på belopp, medger olika former av upphandlingar.3 Dessa beskrivs förenklat
nedan.

2.1 Upphandling över tröskelvärdena

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 5454
kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av
EU-direktiven, vanligen öppet förfarande5.
Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under
tröskelvärdet. Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-direktivet inte
får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). Vidare
är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud.6
Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som
deltar i förrättningen.7 Vidare ska myndigheten i något av upphandlingsdokumenten
ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.8

2.2 Upphandling under tröskelvärdena

De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella
direktiven som finns i LOU.9 Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena är
förenklat förfarande och urvalsförfarande.10 Precis som i upphandling över tröskelvärdet
ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen.11

Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
3
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 1 § 4
4
För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr och för byggentreprenader 52 620 561 kr.
5
Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet.
(Upphandlingsmyndigheten).
6
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 11 § 6
7
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 12 § 10
8
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 16 § 1
9
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 1
10
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
11
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 17
1
2
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2.2.1 Direktupphandling
I LOU kap.19 återfinns regler kring när direktupphandling får användas som
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på
upphandlingen är högst 28% av tröskelvärdet i 5 kap. 1 §12, den så kallade
direktupphandlingsgränsen som under 2020 uppgick till 615 312 kronor.
Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i
viss form.13 Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar.14
Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl.15 Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till
direktupphandling.16 Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för
användning av direktupphandling.17
Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i
upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna
och vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.18
En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om
värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.19

2.3 Ändring av kontrakt

Huvudregeln20 är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras
utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om
ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande
organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling.
Enligt reglerna kan en ändring i avtalet exempelvis vara tillåten om det är fråga om
ändringar av mindre värde (10%) eller som genomförs i enlighet med tydliga ändringseller optionsklausuler i avtalet. Kompletterande beställningar som av tekniska eller
ekonomiska skäl inte kan upphandlas av annan leverantör under 50% av
kontraktsvärdet är också tillåtna.

2.4 Nämnder som egna myndigheter

Högsta förvaltningsdomstolen21 konstaterar att en kommunal nämnd i vissa fall kan vara
en egen upphandlande myndighet. Vid bedömningen redogör domstolen för vad som
står i LOU och i lagens förarbeten om begreppen upphandlande myndighet och
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 4
14
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
15
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7 st 3
16
Prop. 2001/02:142 s. 99
17
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
18
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 8
19
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 30
20
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 17
21
Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 122-18
12
13

5

1535

kommunal myndighet. Domstolen tar också upp förhållandet att kommunala nämnder i
svensk rätt normalt anses utgöra egna förvaltningsmyndigheter.
Det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje nämnd som en egen
upphandlande myndighet så länge detta inte sker på ett sätt som strider mot direktivets
syfte. Domstolen gör bedömningen att detta innebär att ett villkor för att en nämnd ska
anses utgöra en egen upphandlande myndighet är att nämnden agerar tillräckligt
självständigt i förhållande till kommunen.

6
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3. Granskningsresultat
3.1 Upphandlingsprocessen

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
3.1.1 Iakttagelser
Enligt stadens upphandlings- och inköpspolicy22 är det kommunstyrelsen som ansvarar
för kommungemensamma upphandlingar, medan förvaltningarna ansvarar för övriga
inköp och upphandlingar, med stöd av ekonomi- och upphandlingsenheten.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för att tillräckliga resurser finns för att genomföra
upphandlingar.
Enligt stadens upphandlingsprocess23 är stadens riktlinje att tillfråga minst tre
leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen. I ett
senare avsnitt tilläggs att för inköp under 100 000 kronor bör konkurrens nyttjas i
förekommande fall.
Upphandlingsfunktionen i staden är organiserade i ekonomi- och upphandlingsenheten
och är underställd ekonomichefen. Upphandlingsenheten består av fyra heltidsanställda
personer varav tre upphandlare och en upphandlingschef. Enligt upphandlingschefen är
enhetens ansvar att vara en rådgivande och stödjande funktion i staden som kan föreslå
lösningar, men inte fatta några beslut.
Staden har samlat alla dokument, processer och rutiner på stadens intranät Stimmet.
Här finns omfattande beskrivningar av hur exempelvis en direktupphandling ska gå till,
riktlinjer, checklistor och mallar. All dokumentation kopplat till direktupphandlingarna ska
diarieföras och det är chefens ansvar att detta görs.
Resultat analys upphandlingar
Inom ramen för revisionsfrågan har tre publicerade upphandlingar granskats.
1. Driftteknisk fastighetsförvaltning - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet beräknas till totalt 30 miljoner kronor över kontraktstiden på
totalt sex år och staden är ensam avropsberättigad. Utvärderingen är totalt pris minus
mervärde. Mervärdet utgörs av arbetsprover, energibesparingsåtgärder och procentuellt
utnyttjande av elbil i utförandet av tjänsten.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet och ett omsättningskrav på minst 10 miljoner kronor
avseende fastighetsdrift samt krav på referenser omfattande uppdrag inom kommunal
fastighetsdrift. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret, prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

22
23

KS 2019/87.059 antagen den 17 juni 2019 av Kommunstyrelsen
Processkarta Upphandling i Vaxholms stad
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Upphandlingsverktyget används för att inge anbud, men pris ska utöver i verktygets
formulär även inges i ett excelformulär utanför verktyget som sedan bifogas i verktyget.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Sju anbudsgivare inkom med anbud varav fem klarade kvalificeringskraven24. De med
lägst utvärderingspris antogs sedan enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingen
överprövades av en anbudsgivarna, men förvaltningsrätten dömde till stadens fördel och
avslog ansökan om överprövning. Ett avtal är tecknat utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr.
2. Tvätteritjänster - Öppet förfarande
Upphandling är reserverad25 för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta
syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller
av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Omsättningen är beräknad baserad på tidigare avtalsperiod och avtalsperioden är satt
till totalt fyra år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Mervärdesmodellen i
upphandlingen utgörs av referenstagning där goda omdömen resulterar i ett stort
mervärde.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
referenser omfattande uppdrag inom efterfrågade varor och tjänster som omfattas av
denna upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig
och utvärderingsmodellen fattbar och saklig.
Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Referenserna ska dock inte anges direkt i verktyget utan i en bilagd
dokumentmall. Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Blott en anbudsgivare inkom med anbud vilket kontrollerades och antogs.
Anbudsgivaren är korrekt kvalificerad. Upphandlingen överprövades inte och ett avtal
utan avvikelser från förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter
iakttagen avtalsspärr.
3. Lärplattform Förskola - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet är beräknad till 1,8 miljoner kronor och avtalsperioden är
maximalt tio år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Utvärderingsmetoden i
upphandlingen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet där lägsta
jämförelsetal tilldelas avtal. Kvalitet definieras i upphandlingen av hög funktionalitet och
användarvänlighet.
Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
tre referenser som ska avse utformning av uppdrag och omfattning motsvarande denna
24
25

Två av anbuden saknade obligatoriska bilagor
LOU 4 kap. 18 §
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upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.
Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Redovisningen av den avgörande utvärderingen ska göras i bilagda dokument.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.
Två anbudsgivare inkom med anbud av vilket det med lägst jämförelsetal antogs.
Anbudsgivarna är korrekt kvalificerade och bedömda enligt förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen överprövades inte och ett avtal utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr. En
notering i sammanhanget är att anbudsgivaren med det högre priset, men via bedömd
högre kvalitet, tilldelades avtalet.
Resultat registeranalys
Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts, där en jämförelse gjorts
mellan stadens leverantörsreskontra för 2020 och avtalskatalogen i staden. Syftet med
genomförandet av en registeranalys är att erhålla en översiktlig bild kring vilka
leverantörer som har avtal/är upphandlade och vilka leverantörer som är
direktupphandlade.
För de leverantörer som enligt registeranalysen saknas i avtalsdatabasen har en
bedömning gjorts huruvida de är upphandlingspliktiga eller inte. Inköp som är
undantagna eller inte omfattas av upphandlingslagarna är, bland annat, interna köp26
samt, under vissa förutsättningar, köp från andra myndigheter27.
Resultat analys av direktupphandlingar
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har tio stickprov av
direktupphandlade köp över 100 000 kronor analyserats med resultatet som visas i
tabell 1.
Tabell 1: Resultat analys av direktupphandlingar. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter

Antal JA

Andel JA (%)

Har 3 leverantörer tillfrågats?

5

50%

Har kontroll av skatter/avgifter gjorts?

10

100%

Är direktupphandlingen tillräckligt
dokumenterad?

6

60%

Är fakturan tillräckligt specificerad?

10

100%

Är beslutattest utförd av korrekt person?

10

100%

26
27

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 11-16
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 17-18
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Finns bilagor eller beställning som
underlag för inköpen?

7

70%

Samtliga kontrollpunkter

48

80%

3.1.2 Bedömning
Revisionsfråga: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
Bedömning: Delvis
Publicerade upphandlingar
De tre publicerade upphandlingarna bedöms i stor utsträckning vara utförda i enlighet
med lagstiftning och kommunens regler. En notering kan göras att
upphandlingsverktyget används för de tre upphandlingarna men används inte fullt ut,
vilket ökar risken för både anbudsgivare vid anbudsgivning och för staden vid
utvärdering. Vidare kan en viss brist vad gäller konkurrens i upphandlingarna noteras.
Slutligen ska två personer enligt lag delta i anbudsöppningen, vilket inte framgår av
underlagen revisionen tagit del av.28
Direktupphandlingar
Som nämnts ska den upphandlande myndigheten vid beräkning av direktupphandlingar
beakta alla varor och tjänster som myndigheten gjort under ett räkenskapsår. Överstiger
en upphandling direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor kan detta innebära att
det rör sig om en otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar är ett
tillsynsområde för Konkurrensverket och ses som en “särskilt allvarlig överträdelse” och
kan resultera i upphandlingsskadeavgift.29
Stickprovet visar att det lagstadgade dokumentationskravet för direktupphandlingarna i
intervallet 100 000-615 312 kronor följs för sex av tio upphandlingar. Det innebär att trots
att det finns ett gediget material att ta del av på intranätet saknas tillräcklig
dokumentation för fyra av tio upphandlingar. Vidare noteras att konkurrensen enbart
tillvaratas i hälften av de tio stickproven.

3.2 Ändamålsenliga ramavtal
Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3.2.1 Iakttagelser
Varje nämnd ansvarar för sitt inköpsbehov. Vidare ska upphandlingsenheten löpande ta
fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive nämnd, vilket sker varje år i
samband med årsbokslutet. Målet är minst 80% och de två senaste åren har
leverantörstroheten legat runt 82-83%.

28
29

Upphandlingsenheten uppger dock att de ska se över processen så att det skriftliga protokollet innehåller två namn.
Konkurrensverket
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Resultat registeranalys
I registeranalysen framkommer att inköpen inom kommunen fördelar sig enligt tabell 2
vad gäller omsättning per leverantör.
Tabell 2: Inköpsvolym uppdelat i sex olika intervaller och hur många leverantörer respektive värdet i SEK.

Inköpsvolym

Leverantörer

Andel
leverantörer %

SEK

Andel SEK %

> 5 000 000

18

1,9%

170 820 399

47,7%

1 000 001-5 000 000

50

5,2%

99 211 916

27,7%

500 001-1 000 000

46

4,8%

33 163 573

9,3%

100 001-500 000

180

18,9%

40 943 422

11,4%

50 001-100 000

90

9,4%

6 525 828

1,8%

< 50 000

570

59,7%

7 511 014

2,1%

Summa

954

100,0%

358 176 152

100 %

3.2.2 Bedömning
Revisionsfråga: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
Bedömning: Ja
Registeranalysen ger ett resultat där över 75% av totala inköp görs i de två översta
intervallen vilket tyder på att ramavtal som täcker verksamhetens behov till stor del
finns.
Det är viktigt att komma ihåg att det är verksamheten som har ett behov och som enligt
stadens regler ska ta upp upphandlingsbehov till nämnd för beslut. Nämnden och
fullmäktige beslutar om upphandlingen ska genomföras. Om en upphandling berör flera
förvaltningar ska beslutet tas av kommunstyrelsen. En parallell kan här göras till
diskussionen om nämnder som egna myndigheter.
Det är centralt i hela upphandlingsprocessen att verksamheten anmäler ett
upphandlingsbehov i god tid. Varje nämnd upprättar en upphandlingsplan för de
kommande tre åren som beslutas av politiken varje år. Det har blivit bättre med tiden i
staden att upphandlingsbehov anmäls i ett tidigt stadie och de flesta chefer kontaktar
upphandlingsenheten i god tid före hjälp önskas. Det ges även en signal i
avtalskatalogen när ett nytt ramavtal ska handlas upp, men det finns andra former av
behov som kan vara svåra för enheten att förutspå. Det finns en risk att upphandlingen
inte blir klar i tid vilket kan resultera i otillåten direktupphandling. Som påpekats tidigare
är bristande framförhållning inget giltigt skäl till direktupphandling. En annan risk är att
upphandlingen av tidsbrist inte genomförs tillräckligt nogsamt vilket riskerar att avtalet
sedan inte motsvarar verksamhetens behov.
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3.3 Avtalsefterlevnad
Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?
3.3.1 Iakttagelser
I stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår att kommunens anställda ska följa de
avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös
avtalspartner. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Upphandlingsenheten finns som ett stöd, de får bland annat
notis om när ett avtal håller på att gå ut.
Upphandlingsenheten är ansvariga för löpande kontroller av att leverantörer exempelvis
betalar skatt. Kontroller som exempelvis att fakturering sker enligt avtal och att tjänster
och varor som levereras är enligt avtal är beställarens ansvar.
Resultat ramavtalsanalys
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har ett stickprov av nio köp från tre
olika upphandlade ramavtalsleverantörer analyserats med resultatet som redovisas i
tabell 3.
Tabell 3: Resultat ramavtalsanalys. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter

Antal JA

Andel JA (%)

Omfattas köpet av avtal?

9

100%

Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal? Ej tillämpligt

-

Är fakturerade priser i enlighet med avtal?

6

100%

Är fakturan tillräckligt specificerad?

9

100%

Har kontroll av skatter och avgifter gjorts?

9

100%

Är beslutsattest utförd av korrekt person?

9

100%

Samtliga kontrollpunkter

42

100%

I analysen av stickprov framkommer att nio av nio inköp omfattas av aktuellt ramavtal.
Av de nio stickproven är det dock bara sex fakturor där vi kunnat kontrollera att det
fakturerade priserna är i enlighet med det aktuella avtalet. Detta då det inte går att
utläsa på fakturorna eller fakturaspecifikationerna att fakturerade priser är i enlighet med
avtal. Enligt verksamheten görs stora mängder inköp varje månad på ramavtalet, allt
från större reparationer till exempelvis byte av en lampa. Det är beställarens och
attestanternas ansvar att kontrollera att de fakturerade priserna är i enlighet med
ramavtalet. I ramavtalet framgår att är beräknade kostnader för att åtgärda fel upp till
och med 5 000 kr behöver inte kommunens godkännande inhämtas.
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Kontrollpunkt Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal är ej tillämplig i detta fall.
Hur avrop sker regleras inte i ramavtalen. Det ena ramavtalet är ett entreprenadavtal
och där sker inga avrop. Det andra är ett ramavtal för tvätteritjänster där tvätt hämtas
enligt ett schema och där sker därför inte heller några avrop. Det tredje ramavtalet rör
driftteknisk förvaltning. För det ramavtalet hålls månatliga möten där det bestäms vad
som behöver beställas, avrop sker därför inte heller på detta ramavtal.
3.3.2 Bedömning
Revisionsfråga: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?
Bedömning: Ja
Avvikelser finns på en av kontrollpunkterna, Är fakturerade priser i enlighet med avtal.
Enligt verksamheten är det beställarens och attestanternas ansvar att kontrollera detta.
Vi har inte kunnat kontrollera det på ett av ramavtalen och därför blir det en avvikelse.
Utöver denna kontrollpunkt har inga avvikelser påvisats i stickprovet.
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4. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

4.1 Rekommendationer
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:
●
●
●

Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

4.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

1. Sker inköp i enlighet
med lagstiftning och
kommunens regler?

Delvis
Dokumentationsplikten för
direktupphandlingar följs inte i
tillräcklig utsträckning och
konkurrens tillvaratas inte.

2. Finns ramavtal som
täcker verksamhetens
behov?

Ja
Inköp görs i stor utsträckning
från leverantörer vars
omsättning hos kommunen
överstiger en miljon kronor
vilket tyder på att ramavtal
som täcker verksamhetens
behov till stor del finns.

3. Är efterlevnaden och
uppföljningen av avtal
tillfyllest?

Ja
Det är ett konstaterande i
analysen av stickproven att
följsamheten till avtal är
tillräcklig.
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2021-09-28

Carin Hultgren
___________________________

Fredrik Flodin
___________________________

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen1, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av
personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad föreskriver att
dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna det arbete som
verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell dataskyddslagstiftning
och lokala styrdokument.
I årsrapport för 2021 informerar dataskyddsombud om personuppgiftsincidenter, utbildningsåtgärder
och deltagande vid ledningsgruppsmöten, granskningar och övriga iakttagelser.
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Dataskyddsombud årsrapport 2021, tjänsteutlåtande 2022-01-10.
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Anton Davidsson, klk

För kännedom:

Marie Wiklund, klk
Kristoffer Staaf, klk

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

1546

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Dataskyddsombud
årsrapport 2021
Kommunstyrelsen
Anton Davidsson
2021-12-28

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

1547

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Rapport
Änr KS
2 av 6

Innehåll
Inledning ........................................................................................3
Årsrapport 2021 .............................................................................3
Dataskyddsombudets roll ....................................................................................................3
Utbildningsåtgärder .............................................................................................................4
Ledningsgruppsmöten .........................................................................................................4
Dataskyddsombudets granskningar .....................................................................................4
Personuppgiftsincidenter .....................................................................................................5
Övriga iakttagelser ...............................................................................................................6

1548

Rapport
Änr KS
3 av 6

Inledning
Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR, gäller i hela EU och trädde i kraft 2018. Förordningen har
som syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd
av personuppgifter. Förordningen ställer krav på att myndigheter och organisationer som hanterar
personuppgifter anpassar sina verksamheter för att leva upp till förordningens krav.
Kommunfullmäktige fattade 16 november 2020 beslut om att policy och riktlinje för dataskydd i
Vaxholms stad. Riktlinjer för dataskydd och hantering av personuppgifter i Vaxholms stad
föreskriver att dataskyddsombud årligen ska redovisa för de personuppgiftsansvariga nämnderna
det arbete som verksamheten gör gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningen, nationell
dataskyddslagstiftning och lokala styrdokument.
I riktlinjen framgår att dataskyddsombud ska rapportera om följande punkter:
•
•

•
•
•

Vilka interna och externa utbildningsåtgärder som förvaltningen genomfört på
området.
Vid vilka ledningsgruppsmöten som dataskyddsombudet har beretts tillfälle
närvara vid för att avlägga rapport över förvaltningens hantering av
personuppgifter.
Dataskyddsombudets granskningar
Personuppgiftsincidenter.
Övriga iakttagelser.

Denna rapport behandlar punkterna enligt ovan, med ett inledande stycke kring
dataskyddsombudets roll. Årsrapporten avser endast kommunstyrelsen.

Årsrapport 2021
Dataskyddsombudets roll
I samband med att förordningen trädde i kraft skapades en ny roll, Dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter framgår av artikel 39 dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombudets roll är bland annat att övervaka att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller, bistå med rådgivning och
informationsinsatser.
Rollen är oberoende och granskande, Dataskyddsombud har inget eget ansvar för att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
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personuppgiftsansvariga1. Dataskyddsombudet får inte motta instruktioner för hur arbetet ska
utföras, eller bli utsatt för bestraffning eller repressalier för att ha utfört sina arbetsuppgifter.
Dataskyddsombudet är även kontaktperson för de registrerade2, personal inom organisationen
samt Integritetsskyddsmyndigheten (vid myndighetens eventuella inspektion eller tillsyn av
verksamheten).

Utbildningsåtgärder
Dataskyddsombudet håller utbildningar varje halvår för nya medarbetare och nya chefer i samband
med stadens övergripande introduktion. Utöver introduktionsutbildningarna som hålls
kommungemensamt erbjuds möjligheten att boka in Dataskyddsombud för interna
utbildningsåtgärder anpassat för respektive verksamhet. Ett exempel på sådan anpassad utbildning
är den som hölls gällande instruktioner till personuppgiftsbiträde under 2021. Med anledning av
pandemin har det inte hållits någon introduktionsutbildning under 2021 samt så har det genomförts
få interna utbildningar.

Ledningsgruppsmöten
Under 2021 har dataskyddsombudet haft kontakt med Administrativ chef samt Kommunchef inför
granskningstillfälle samt för avstämning.

Dataskyddsombudets granskningar
Dataskyddsombudet genomför granskningar löpande under året. I normalfall ska fyra granskningar
ske per år, men med bakgrund av ändring av Dataskyddsombud för nämnden skedde enbart tre
granskningarna under 2021. Granskningsfrågorna väljs utifrån de aktuella utmatningarna i
verksamheten, Integritetskyddsmyndighetens tillsynsplan och förändringar i gällande rätt.
Granskningarna sker samtidigt för förvaltningarnas verksamheter med tanken att skapa
synergieffekter och mervärde. Deltagande i granskningarna är frivilliga och riktas till enhetschefer
eller de med liknande roller. Grundsyftet med granskningarna är att klarlägga regelefterlevnad på
området men det är även viktigt att granskningarna sker med respekt för verksamhetens behov och
samtidigt syftar till att skapa en höjning av kunskapen inom området.
Under 2021 genomfördes det tre granskningar, en självutvärdering, en granskning av
behörighetstilldelningar samt en kartläggning av efterlevnaden gällande informationsplikten.
Självutvärderingen är återkommande från tidigare år och belyser flera av de nyheter eller större
arbetsmoment som infördes i samband med förordningen. Granskningen innebär en möjlighet för
respektive deltagande att se vilka moment som återstår, tilldela ansvar och följa upp föregående års
självutvärdering. Självutvärderingen hade högt deltagande. Medvetenheten om vilka arbetsmoment
Personuppgiftsansvarig är den organisation som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska
behandlas och hur behandlingen ska gå till. Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de behandlingar som
sker inom respektive förvaltningsverksamhet.
2 En registrerad är den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om.
1
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som kvarstår har även ökat. Dataskyddsombudet återkopplade med anpassade rekommendationer
till respektive enhet efter inskickade utvärderingar. Genomgående fick verksamheten svar på de
moment där man har svarat delvis eller nej. En önskan och behov av vidare utbildning framgick även
från granskningen.
Den andra granskningen rörde behörighetstilldelningen i de olika system som förvaltningen
använder. Under våren 2021 har Dataskyddsombud valt att granska verksamheternas rutiner
gällande behörighetstilldelning med anledning av den risk det poserar om inte sådana rutiner finns
för skyddet av personuppgifter och den ökande risken för obehörig åtkomst till personuppgifter om
sådana rutiner saknas. I denna granskning deltog något färre än i självutvärderingen med anledning
av dess specifika frågeställning. Granskningen genomfördes genom att chefer i kombination med
systemförvaltare svarade på skriftligt ställda frågor. Många enheter rekommenderades efter
granskningen att upprätta skriftliga behörighetsrutiner och i vissa fall behövde rutiner utvecklas.
Granskningen har medfört ett tydliggörande om vilket stöd som cheferna/systemförvaltarna önskar
från central nivå.
Tredje och sista granskningen som utfördes under 2021 rörde förvaltningens efterföljande av
informationsplikten. Syftet med denna granskning var att säkerställa om informationsplikten
efterlevs och att bedöma om de olika enheterna har tillfredställande rutiner och ageranden för att
säkerställa att enskilda informeras i enlighet med sina rättigheter enligt förordningen.
Svarsfrekvensen på granskningen var hög av tolv utskickade frågeformulär inkom nio svar där vissa
svar hade sammanställts mellan de olika enhetscheferna och besvarats i samlad form. Granskningen
visade på en god efterlevnad av informationsplikten. Rutiner och automatiska funktioner har
minskat risken att en enskild inte ges möjlighet att få information om dess rättigheter enligt de krav
som förordningen ställer. Många enheterna rekommenderades att säkerställa att länk till hemsidan
alltid är med vid emailkontakt. En avsaknad av skriftliga rutiner saknas i många enheter men med
anledning av arbetsmetoderna är det inte behövligt i många fall i denna fråga. En önskan om
vidareutbildning framfördes även efter granskningen då vissa enheter kände behov av djupare
kunskap inom området.

Personuppgiftsincidenter
Dokumentation av incidenter sker i diarieföringssystemet Evolution. Kommunstyrelsen har under
2021 haft en incident som rapporterats och denna har anmälts till tillsynsmyndigheten.
Antalet incidenter som har rapporterats är lägre än de två föregående åren (3 incidenter 2020, nio
incidenter 2019). Det är av stor vikt att incidenter rapporteras och registereas, då förordningen3
ställer krav på dokumentation och transparens.
Europaparlaments och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG.
3
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Dataskyddsombudet har sett ett behov av vidare utbildning om vad som kan utgöra en incident och
hur rapporteringen av incidenten sker. Med anledning av detta planerar Dataskyddsombudet att
genomföra kunskapshöjande åtgärder med avseende på incidenter och rekommenderar
förvaltningen att fortsatt arbeta för att upptäcka och rapportera incidenter.
Rutin och process för hantering av personuppgiftsincidenter är etablerad och finns tillgänglig på
förvaltningens intranät. Förvaltningen följer fastställd rutin vid upptäckt rutin. Incidenter som ska
anmälas till tillsynsmyndigheten måste anmälas inom 72 timmar från det att incidenten upptäckts.
Övriga incidenter dokumenteras på samma vis som de anmälda men utan att skickas in till
tillsynsmyndigheten.

Övriga iakttagelser
Coronapandemin har inneburit att en del arbetsmoment har skjutits upp eller förlängts men också
att annat än planerat dataskyddsarbete har prioriterats. Nya utmaningar har uppkommit kring
digital säker kommunikation på distans och kring möjligheten att använda olika molnbaserade
tjänster. Under 2021 har även en inventering av registerförteckningen genomförts.
Slutligen noterar Dataskyddsombudet att vissa områden fortfarande kräver vidare arbete på
enhetsnivå och frågor kring bland annat tredjelandsöverföring är en stor utmaning för enheterna.
Förordningen kan vara tidskrävande och komplicerat men behövs tas i beaktning även i det dagliga
arbetet för att säkerställa efterlevnad.
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§ 13 Utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Krisledningsnämnden stängs ner.

Ärendebeskrivning
Vintern 2020 drabbades världen av pandemin Covid-19. Under sportlovet, vecka 9 2020, nåddes vi av
information om insjukna i alperna. Detta blev startskottet på Vaxholms stads krishantering och planering
för att möta utmaningarna kopplat till pandemin. Krisledningen i Vaxholms stad aktiverades måndag
morgon 2 mars vecka 10, 2020 och är fortsatt aktiv.
Krisledningsnämnden aktiverades under mars 2020 och två möten hölls. Krisledningsnämnden är ännu
inte formellt avvecklad.
I december 2021 har utvärderingar gjorts av kommunens hantering av pandemiarbetet. Fokus i
utvärderingarna har legat på förvaltningens krisarbete under pandemin. De genomfördes först
förvaltningsvis av cheferna inom respektive förvaltning. Den centrala krisledningen gjorde sedan
motsvarande utvärdering.
Den samlade bilden är att kommunen har hanterat krisarbetet väl. Trots pågående krishantering har den
dagliga verksamheten löpt på väl. Det finns ett stort ansvarstagande, en professionalitet i
organisationen hos både chefer och medarbetare och ett stort engagemang. Samspelet med politisk
nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat väl. Den centrala krisledningen har fyllt en viktig funktion,
varit en spindel, både sammanhållande, sammankopplande och drivande av krishanteringen samlat.
Utöver den hanteringen har respektive förvaltning i samverkan inom och mellan möjliggjort och
verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för invånare, brukare och verksamhetens bästa.
Kommunens värdegrund och värdeord SER – samspel, engagemang och respekt, återspeglas väl i det
arbete som gjorts. Våra övergripande målområden – Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi, har också legat för
ögonen i arbetet, genom att både säkerställa daglig verksamhet, utveckling parallellt med
pandemihantering. En samlad bild är att kommunen går stark ur krishanteringen, och har lycktas väl i att
både hantera den likväl som den löpande verksamheten.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande ”utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin”, 2021-12-28
Självutvärdering pandemin – krisledningen.
Självutvärdering pandemin – UF grundskola.
Självutvärdering pandemin - UF förskola, kulturskola, måltid och admin.
Självutvärdering pandemin – socialförvaltningen.
Självutvärdering pandemin – stadsbyggnadsförvaltningen.
Självutvärdering pandemin – kommunledningskontoret.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, administrativ chef.
Marie Wiklund, kommunchef.
……………………….
Ordförande
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För kännedom:

SN, BUN, TFK, SBN
Anders Roxström, utbildningschef.
Agneta Franzén, socialchef.
Susanne Edén, stadsbyggnadschef.

……………………….
Ordförande
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Marie Wiklund
Kommunchef

Utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Krisledningsnämnden stängs ner.

Sammanfattning
Vintern 2020 drabbades världen av pandemin Covid-19. Under sportlovet, vecka 9 2020, nåddes vi av
information om insjukna i alperna. Detta blev startskottet på Vaxholms stads krishantering och planering
för att möta utmaningarna kopplat till pandemin. Krisledningen i Vaxholms stad aktiverades måndag
morgon 2 mars vecka 10, 2020 och är fortsatt aktiv.
Krisledningsnämnden aktiverades under mars 2020 och två möten hölls. Krisledningsnämnden är ännu
inte formellt avvecklad.
I december 2021 har utvärderingar gjorts av kommunens hantering av pandemiarbetet. Fokus i
utvärderingarna har legat på förvaltningens krisarbete under pandemin. De genomfördes först
förvaltningsvis av cheferna inom respektive förvaltning. Den centrala krisledningen gjorde sedan
motsvarande utvärdering.
Den samlade bilden är att kommunen har hanterat krisarbetet väl. Trots pågående krishantering har den
dagliga verksamheten löpt på väl. Det finns ett stort ansvarstagande, en professionalitet i
organisationen hos både chefer och medarbetare och ett stort engagemang. Samspelet med politisk
nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat väl. Den centrala krisledningen har fyllt en viktig funktion,
varit en spindel, både sammanhållande, sammankopplande och drivande av krishanteringen samlat.
Utöver den hanteringen har respektive förvaltning i samverkan inom och mellan möjliggjort och
verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för invånare, brukare och verksamhetens bästa.
Kommunens värdegrund och värdeord SER – samspel, engagemang och respekt, återspeglas väl i det
arbete som gjorts. Våra övergripande målområden – Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi, har också legat för
ögonen i arbetet, genom att både säkerställa daglig verksamhet, utveckling parallellt med
pandemihantering. En samlad bild är att kommunen går stark ur krishanteringen, och har lycktas väl i att
både hantera den likväl som den löpande verksamheten.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Bakgrund
Vintern 2020 drabbades världen av pandemin Covid-19. Under sportlovet, vecka 9 2020, nåddes vi av
information om insjukna i alperna. Detta blev startskottet på Vaxholms stads krishantering och planering
för att möta utmaningarna kopplat till pandemin.
Krisledningen i Vaxholms stad aktiverades måndag morgon 2 mars vecka 10, 2020. Ordförande och
sammankallande var kommunchef. Medverkan i krisledningen fanns från samtliga förvaltningar genom
förvaltningschefer samt uppstärkt från kommunledningskontoret med kommunikation och HR. Första
dagen beslutades om att lyssna in verksamheterna, gå ut med information samt begära in planering och
bedömning om påverkan på verksamheten utifrån 3 olika scenarier.
Krisledningsnämnden aktiverades och möte genomfördes 2020-03-18. Under pandemins gång har två
möten hållits i krisledningen och 4 beslut fattades (förutom fastställande av föredragningslistor). Övriga
nödvändiga beslut har fattats antingen i berörd nämnd eller av berörd förvaltningsorganisation.
Krisledningsnämnden är ännu inte formellt avvecklad.
Sedan start till utvärdering fram till december 2021 har otaliga möten i krisledningen hållits. Möten har
regelbundet hållits en gång per vecka, under perioder tätare än så. Gruppen utökades snabbt för att
kunna säkerställa en långsiktighet, genom bl a dubbla personer på varje funktion. Den centrala
krisledningen har varit navet i kommunens krisarbete. Samverkan för att hantera krisen har skett genom
många forum, både inom och utanför kommunen, vilket har varit ett stort stöd och nödvändighet i
arbetet. Samverkan med SSR (Samverkan i Stockholmsregionen) har haft en helt avgörande och positiv
betydelse för kommunens egna krisarbete.
Det politiska arbetet av krisen har hanterats parallellt med förvaltningens krisarbete. Konkreta frågor
har hanterats inom ansvarsfördelning och i berörd nämnd. På en övergripande nivå, för att få samsyn
och gemensamma arbetssätt har dialog och överenskommelser skapats i god ton med lösningsfokus och
samsyn mellan gruppledarna i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande har varit
sammanhållande i detta arbete. Nämndarbetet har på motsvarande sätt som förvaltningen gått från
fysiska möten till digitala möten. Det har varit en utvecklingsresa, där teknik, lagstiftning om synlighet
och kompetens initialt var utmanade men successivt lösts ut. Det har funnits en stor vilja och ett stort
tålamod att pröva och implementera nya system och lära sig nya arbetssätt. Kommunstyrelse, nämnder
och kommunfullmäktige har fortsatt kunnat hållits med stöd av olika anpassningar, där den stora
avvikelsen har varit att kommunfullmäktige fortsatt har varit fysiska möten (utifrån prioritering av
fortsatt digitala utsändningar till allmänheten, vilket som konsekvens medförde fysiska
fullmäktigemöten).
Pandemin har påverkat verksamheterna i vågor, där samtliga verksamheter har fått stor påverkan. Både
i förändrade arbetssätt, nya arbetsuppgifter men också i behov av säkerställande av personalförsörjning.
Initialt låg mycket fokus på att hantera de omedelbara konsekvenserna inom förskola och skola, för att
under våren växla över fokus till äldreomsorg och materialförsörjning. Mot senvåren och sommaren
2020 lyftes fokus till stadsbyggnad och kommunledningskontoret – idrottshallar, föreningsaktiviteter,
badstränder, återsökning, kommunalekonomiska konsekvenser, politiska möten, turism samt lokala
företagsinsatser. SRMH har fått tillkommande uppdrag i tillsyn av restauranger och butiker för att
säkerställa avstånd. Efter sommaren 2020 har nya pandemivågor skapat fortsatt påverkan i
verksamheterna, och gör fortsatt så vid tjutets framställan då pandemin ännu inte släppt greppet. Vissa
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enheter har växelvis påverkats, medan andra har legat högt i påverkan under hela pandemin, t ex HR,
kansli, IT och kommunikation.
Sjukfrånvaron i organisationen har i perioder varit utmanande, där vissa verksamheter har haft mycket
hög frånvaro. Ingen verksamhet har dock av detta skäl behövt stängas, utan en nära och tät
personalplanering med personalomfördelning har möjliggjort fortsatt verksamhet. I vissa perioder har
personalfrånvaron varit mycket ansträngd, där en gemensam viljesats mellan chefer, medarbetare och
förstärkning eller omflyttning av personer har varit avgörande för att säkerställa verksamheters drift.
Denna påverkan har varit främst inom förskola och skola, men också andra verksamheter har påverkats
av personalsituationen.
Under hela krishanteringen har Vaxholms stad följt folkhälsomyndigheten, regeringens och andra
myndigheters beslut och rekommendationer. Vi har nära samverkat med SSR (Samverkan
Stockholmsregionen), regionen, länsstyrelsen, andra kommuner, SKR, Folkhälsomyndighet, Smittskydd
Stockholm, internt inom och mellan förvaltningar m fl. Kommunikation och lika budskap har varit
centralt i vårt arbete, där olika budskap snabbt skapar skav i samhället. De nationella
rekommendationerna och de lokala kommunala besluten har i sin tur påverkat kommunens
verksamheter på olika sätt, direkt genom beslut som t ex ej tillåta besök på SÄBO, distansarbete för
högstadieelever, stänga fritidsgård, rutiner för förskola – skola - SÄBO - hemtjänst, öppna upp för helgoch kvällsnattis, stänga bibliotek, stänga öppna förskolan, stänga turistbyrå, politiska möten på distans
till indirekta påverkan som beslut som påverkade föreningsliv och företag, regler vid strandbesök och på
stan. Den nära samverkan har varit central i att tolka budskap, agera likvärdigt och agera tillsammans.
Kommunens personal och chefer har hanterat den dagliga verksamheten parallellt med den pågående
pandemin. Det har gjorts med högt ansvarstagande, professionalitet, snabbhet, effektivitet och med
brukaren för ögonen. Det finns i nuläget en stor trötthet i organisationen men också en kraft och en
bekräftelse på en stor förmåga och kreativitet att lösa nya, svåra och utmanande frågeställningar.
Utvärderingar i medarbetarenkät för både 2020 och 2021 visar på en välmående, proaktiv men trött
organisation.
Förvaltningens krisledning är i dagsläget ännu aktiverad. Om än i ett mer bevakande läge, där
veckomöten finns inplanerade men kan aktiveras vid behov. Den dagliga och löpande
pandemihanteringen sköts numera i normallägen i det ordinarie verksamheten.

Ärendebeskrivning
I december 2021 har utvärderingar gjorts av kommunens hantering av pandemiarbetet. De
genomfördes först förvaltningsvis av cheferna inom respektive förvaltning. Den centrala krisledningen
gjorde sedan motsvarande utvärdering. Dessa återfinns som bilaga till ärendet.
Syftet med utvärderingar har varit tredelade;
✓ En del i krishantering, inför avslutning.
✓ Viktigt att titta på vad vi har gjort, värdera och dra slutsatser.
✓ Stå bättre rustade. Lära, och ta med oss framåt. Kan vi skruva brister? Vad bra kan vi ta med
oss?
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I dagsläget är det inte aktuellt att avsluta krisledningen, då en fjärde våg pågår. Den centrala
krisledningen är dock nu satt i ett mer passivt läge, där veckomöten utifrån behov aktiveras. Det
löpande arbetet är idag väl integrerat i den operativa verksamheten och hanteras till största del i det
dagliga arbetet.
Utvärderingarna tittar på de olika områdena:
-

Övergripande bild – hur har Vaxholms stad totalt sett hanterat pandemin
Hur har den egna verksamheten hanterat pandemin
Samarbete och samordning
Förutsättningar och beslut
Andra aktörer
Lärdomar och framtid

Verksamheterna och krisledningens självskattning och utvärderingar ligger med i sin helhet i ärendet.
Nedan är en kort sammanfattning på övergripande nivå för att återge en blick av det som lyftes. För mer
detaljerad beskrivning, hänvisas till respektive utvärderingsdokument.
Utvärdering har gjorts av 6 grupper. Dels den centrala krisledningen, dels chefer i kommunen uppdelade
utifrån förvaltning, där utbildningsförvaltningen är tvådelad (utifrån storleken/omfattningen). Utöver
krisledning och chefsutvärdering, kan sedan respektive förvaltning/enhet välja att göra fördjupande eller
kompletterande utvärderingar tillsammans med medarbetare. Dessa hanteras inom respektive
förvaltningsorganisation.
Sammanfattande återkoppling:
Övergripande bild – hur har Vaxholms stad totalt sett hanterat pandemin
Styrka:
-

Snabba att agera. Krisledningen fort igång, där frågor och beslut snabbt hanterades.
Scenarioplaneringen, bra och viktig. Inte minst för förberedelse och värdefullt för att lyfta
blicken från här och nu till att också tänka långsiktigt.
Hittade snabbt arbetssätt att hantera krisen.
Mod att agera.
Bra samverkan, både internt och externt.
Relevant info och kommunikation.
Vi-känsla, tillsammans löser vi det. Professionell organisation, på tå.

Svaghet:
-

Skulle vi snabbare ha kunnat genomföra vissa åtgärder, t ex begränsningar i gemensamhetsytor,
införande av distansarbete?
Restriktioner kontra verkligheten i lokalerna, matchning av dem.
Än mer information och kommunikation.
Skav har funnits i dialogen och samspelet med de politiska partierna.
Brist på skyddsutrustning.
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-

Uthållighet i krishantering och krisledning. En liten organisation, där det är svårt att ha backuper
och att täcka alla funktioner. Det blir särskilt tydligt under en långvarig kris.

Hur har den egna verksamheten hanterat pandemin
-

-

Omprioritering av verksamheter. Mycket av den dagliga verksamheten har genomförts, likaså
utvecklingsfrågor. Business as usual i så stor utsträckning som det varit möjligt. Vissa andra
uppgifter har fått sättas på hold, t ex tillsyn och annat som krävt fysiska/personliga möten som
inte har kunnat lösas digitalt.
Tydliggörande av uppdraget/verksamhetens fokus har gjorts, vilket skapat en trygghet och ett
lugn i organisationen.
Nya rutiner i verksamheterna.
Nya arbetssätt.
Jobbat mycket med tät kommunikation. Samt att sända samma budskap från olika enheter.
Vissa verksamheter stängda periodvis, kopplat till nationella beslut.
Närmare och tät dialog mellan chefer och medarbetare.
Kreativitet för att lösa nya frågeställningar.
Samverkan, inte minst kopplat till personalförsörjning.
Stötta varandra, hjälpts åt.
Ekonomibortfall på enheter där extern finansiering finns, t ex kulturskola, bygglov.

Samarbete och samordning internt
-

Positiv samverkan mellan enheter och mellan förvaltningar.
Distansarbetet och digitala möten har krävt nya arbetssätt.
Otydlighet om vilka personer som medverkat i krisledningen.
Tolkningsbehov fanns av nationella beslut, där representant från förvaltningens krisledning var
ett viktigt stöd.
Prestigelöst, alla har hjälpts åt.

Förutsättningar och beslut
-

-

I många delar fungerat väl. Gott samarbete till de flesta delar, god samverkan och beslut vid
behov.
Periodvis råddigt i samspelet med politiken, t ex olika syn på digitala möten oaktad politisk
överenskommelse mellan partierna. Opposition med annan syn på utlämnande av information
kring sjuka/avlidna inom äldreomsorgen, där kommunens beslut prövades av Kammarrätten
som bekräftade kommunens agerande. Information skulle ej lämnas ut.
God politiskt samspel med förvaltningsledning vid behov i de nära besluten, t ex dialog och
beslut av ordföringar/nämnd.
Utmaning om inte de nationella besluten, och tolkningen av dem i länssamverkan var tydliga och
korrekta eller när myndigheterna tolkade beslut olika. T ex arbetsmiljöverket kontra smittskydd,
beslut om att stänga bibliotek utan att ordentligt penetrera krav i bibliotekslagen om
allmänhetens tillgänglighet, allmänhetens isåkning i en kallställd hall, där beslutet om det var att
anse som en öppen eller stängd byggnad får olika konsekvenser. Denna typ av otydligheter
skapade en frustration hos allmänheten, föreningar och den egna verksamheten. Denna typ av
missmatch tog tid och kraft att hantera och kommunicera.
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-

Ibland svårt att följa nationella beslut då de fysiska förutsättningarna i t ex lokalerna inte möter
kraven i besluten.
Svårt ibland att räcka till för att klara både daglig verksamhet och pågående pandemihantering.

Andra aktörer
-

SSR (Samverkan Stockholmsregionen), länsstyrelsen, regionen, SRMH, SKR, Storsthlm,
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Sthlm, nätverk, föreningar, andra kommuner, företagare,
entreprenörer till kommunen, allmänheten.

Lärdomar och framtid
-

Starta upp krisledning snabbt.
Analys, t ex scenarioplaneringen värdefullt för att lyfta blicken.
Våga ta beslut, stå stadigt i en tillvara som är osäker och otydlig.
Viktigt med kommunikation, åt alla håll – invånare, företagare, besökare, medarbetare, fackliga
parter, politiker, vårdnadshavare, brukare och anhöriga.
Samverka och sampel.
Tydlighet, t ex alla ger samma budskap i sina kanaler, uthållighet i budskapen, kontinuitet.
Lösningsorientering.
Snabba på att ställa om och också trygga i att verksamheter kan ställa om.
Resurser tillgängliga, både personella men också tekniska förutsättningar på plats.
Våga tänka nytt.
Ta med sig fungerande nya lösningar, t ex digitala möten, distansarbete.
Personell sårbarhet – stödja varandra vid hög sjukfrånvaro, risk kring specialistfunktioner,
bemanning för att klara uthållighet i långvarig kris.

Bedömning
Utvärderingen fyller en viktig funktion, även om krisen ännu ej är avvärjd, då det finns ett värde av att
ringa in, reflektera och lyfta fram slutsatser i arbetet redan nu, då krisarbetet har pågått under längre tid
(sedan mars 2020-) och värdefulla slutsatser redan nu kan sammanställas.
Konstateras kan att utvärderingarna i stort signalerar samma sak. Det har varit en intensiv period, det
finns en stor trötthet i organisationen. Men det har fungerat väl. Kommunikation central, samverkan
och tydlighet likaså. Krisledningen har fungerat väl.

Måluppfyllelse
Trots pågående krishantering har den dagliga verksamheten löpt på väl. Det finns ett stort
ansvarstagande, en professionalitet i organisationen hos både chefer och medarbetare och ett stort
engagemang. Samspelet med politisk nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat väl. Den centrala
krisledningen har fyllt en viktig funktion, varit en spindel, både sammanhållande, sammankopplande och
drivande av krishanteringen samlat. Utöver den hanteringen har sedan respektive förvaltning i
samverkan inom och mellan möjliggjort och verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för
invånare, brukare och verksamhetens bästa. Kommunens värdegrund och värdeord SER – samspel,
engagemang och respekt, återspeglas väl i det arbete som gjorts. Våra övergripande målområden –
Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi, har också legat för ögonen i arbetet, genom att både säkerställa daglig
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verksamhet, utveckling parallellt med pandemihantering. En samlad bild är att kommunen går stark ur
krishanteringen, och har lycktas väl i att både hantera den likväl som den löpande verksamheten.

Finansiering
Initialt fanns en stor oro kopplat till lägre skatteintäkter, ökade behov av försörjningsstöd och tappade
intäkter maa pandemin samt en oro kopplat till negativ ekonomisk påverkan för det lokala näringslivet.
Den kommunala ekonomin har följts noggrant, eftersökningar har gjorts löpande och stöd till det lokala
näringslivet har beslutats och genomförts. Sammantaget kan konstateras, att för 2020 sköt staten in och
kompenserade kommunen fullt ut och det lokala näringslivet har i stort klarat pandemin väl, även om
det finns individuella och varierande utfall för enskilda företagare. Även 2021 har de ekonomiska
konsekvenserna kunnat mötas väl och kommunen kommer at gå fram med ett starkt resultat.

Förslagets konsekvenser
Förslaget till beslut är förutom att informationsdelning att också avsluta krisledningsnämnden.
Nämnden hade två möten under våren 2020 och bedömningen är att ytterligare möten inte är aktuella.
Krisledningsnämndens avslutande ses därmed som fullt möjlig.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande ”utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin”.
Självutvärdering pandemin – krisledningen.
Självutvärdering pandemin – UF grundskola.
Självutvärdering pandemin - UF förskola, kulturskola, måltid och admin.
Självutvärdering pandemin – socialförvaltningen.
Självutvärdering pandemin – stadsbyggnadsförvaltningen.
Självutvärdering pandemin – kommunledningskontoret.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, administrativ chef.
Marie Wiklund, kommunchef.

För kännedom:

SN, BUN, TFK, SBN
Anders Roxström, utbildningschef.
Agneta Franzén, socialchef.
Susanne Edén, stadsbyggnadschef.
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Verksamhetsorganisation: Centrala krisledningen för Coronapandemin
Deltagare i självutvärderingen: Kristina Segerborg, Liselotte Lundmark, Anders Roxström, Agneta
Franzén, Camilla Lundholm, Susanne Edén, Jeanette Kävrestad Jonsson, Elisabeth Larsen Brolin,
Kristoffer Staaf (till 18.00), Marie Wiklund

A. Inledning - den övergripande bilden - 40 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)
Styrkor:
Att centrala krisledningen drogs igång så snabbt.
Att vi hittade/utsåg ersättare för varandra snabbt vid frånvaro p.g.a. sjukdom eller annat bland
nyckelfunktionerna.
Fanns också en struktur som gjorde att ersättarna snabbt kunde sätta sig in i arbetet och vad
som gjorts.
Tidig scenarioplanering var en nyckel för det fortsatta arbetet. Blev även en förankring ut i hela
organisationen.
Bra kommunikation inom organisationen och ut mot medborgare.
Att vi har så professionella medarbetare med fungerande arbetssätt och som generellt är trygga
och nöjda (se medarbetarenkäter). Skapar en bra grund för att hantera kriser.
Dessutom förmågan att ställa upp för varandra och beredskapen att hjälpa till där i
organisationen där behovet är störst (se kompetensinventering).
Bra samverkan mellan förskolor med snabb förflyttning av personal mellan olika enheter.
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Samverkan med SRR och den upparbetade struktur som redan fanns i regionen var en stor
tillgång.
Svagheter:
Generellt bra kommunikation men en brist kopplat till vår politik. Kommunikationen till den
politiska nivån påbörjades lite för sent och kunde varit tydligare inledningsvis.
Tidigt i processen identifierades i scenarioplaneringen av både KLK och krisledning att tänkbart
stöd fanns att tillgå från andra enheter inom KLK. Krisledningen hade därför kunnat stärka upp
sin egen analysgrupp och dessutom föreslagit omfördelning av vissa resurser inom
kommunledningskontoret från mindre belastade enheter (turistbyrå och hållbarhet) till hårt
belastade enheter (HR, kommunikation, IT). Detta stöd borde ha ”avropats”, men då
krisledningen var mitt uppe i hanteringen så fanns inte den tiden att reflektera och analysera.
Inför fjärde våg:
Vi har rutiner och kunskap på plats nu som gör att vi är redo för eventuella kommande vågor.
Oro för förskole- och skolpersonal och om det orkar med fler vågor nu. Där behöver vi ha koll
framåt och se om det krävs insatser/åtgärder.

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 10 min/komplettering till egen
förvaltningsutvärdering
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg?
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit
nödvändiga, vilka i så fall?
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Se svar från respektive verksamhet.
C. Samarbete och samordning - 20 min
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• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
Bra:
För krisledningen var det A och O att kommunen på totalen jobbade mot samma mål, sa samma
sak, agerade lika för att kraft och verkan. Så var det, kommunens verksamheter stod enade och
hade samsyn. Det gjorde att det fungerade väl.
Krisledningen uppfattar att det fanns förtroende för krisgruppen, övriga verksamheter lyssnade
in krisledningen.
Samarbetet inom och mellan enheterna inom kommunen fungerade också mycket bra. Vid en
kris blir det synligt hur saker fungerar, och där i dessa situationer ställer alla upp på varandra,
både inom sin verksamhet men bistår också utanför sitt ansvarsområde vid behov.
Verksamheterna tog fullt ansvar. Exempel; Enheter som inte aktivt behövdes i krishanteringen,
erbjöd sina tjänster. Förskolor och skolpersonal klev in på andras verksamheter för att stötta upp
när frånvaron var hög.
Nya samarbeten uppstod, tex dialog om belysning på förskolor, tillhandahållande av
idrottslokaler (skola/tekniska/föreningar), samverkan med personalbehov - där ett team mellan
HR (KLK) – socialförv och utbildningsförv bildades. Mottagande av material, dygnet runt
hanterades i samverkan mellan TIB (tjänsteperson i beredskap och sköterskegrupp SÄBO).
Samordning av frågor beredes och löstes inom och mellan enheter.
Mindre bra:
Var problematiskt att få backup för MAS på socialförvaltningen.
Fanns initialt skav mellan politisk- och förvaltningsorganisation. Orsakerna till det lite oklart,
kanske otydligheter om mandat och ansvar, informationsbrist?
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?
Krishanteringen har utgått utifrån kommunens krisplan, med tillägg av att KSO löpande har
deltagit i krisledningen. Krisledningen startade upp 2/3, dvs måndag efter sportlovet. Möten
hölls inledningsvis närmast dagligen. Noteringar från möten gjordes i one note, med
minnesanteckningar, aktivitetslistor som ansvarsfördelades. Krisledningen har varit aktiv sedan
start och ännu ej avslutad. Utöver möten i krisledning togs det många andra kontakter och
arbeten gjordes kopplat till pandemin. Hög aktivitet redan från start! Efter ca 10 dgr beslutades
av en utökad krisledning, där varje resurs hade en backup. Detta för att kunna säkerställa
uthållighet, då krishanteringen pågick dag, kväll och helg inledningsvis. Alla förvaltningar fanns
representerade med två personer, från KLK flera enheter – kansli, HR, kommunikation. KC var
sammankallande och ordförande. Säkerhetsenheten har sporadiskt kopplats in i enskilda
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frågeställningar för bollplank och stöd, detta då säkerhetsenheten aktiverades och medverkade i
Danderyd kommuns krisledningsarbete.
Utöver krisledningen har olika funktioner/grupper haft ansvarsuppgifter. Många hanterades
inom befintliga organisation med ordinarie styrka (MAS, rutiner äldreomsorg, rutiner inom
förskola o skola, natt/helg personal förskola, måltidsenheten, tekniska, fastighet). Andra
uppgifter lades på funktioner som fick utökade ansvar – materialinköp, materialbeställning,
Coronateam, enkätredovisningar, rapportering till myndigheter, ekonomiskt sök och redovisning,
ekonomisk rapportering, nya team bildades med regionen, vissa personer avdelades och fick nya
arbetsuppgifter t ex samordning fritid och kultur). Utöver centrala krisledningen har också övriga
förvaltningar haft igång arbetsgrupper med olika fokusområden och krishantering.
D. Förutsättningar och beslut – 20 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
Till många delar fungerat väl. Gott samarbete i till de flesta delar, god samverkan med
ordföringar vid behov. Vissa kritiska frågor uppstod skav runt – t ex nämndmötesordning,
sjuka/avlidna, ekonomiskt extrastöd SN.
Krisledningsnämnd aktiverad, höll två möten mars och april 2020.
Information om läget hanterades sedan inom respektive nämnd samt i styrelsen.
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin?
SSR – samverkan. Central i vårt arbete.
Förvaltningarna prioriterade alla pandemin och krisledning.
Bra stöd från SKR. Fått mycket hjälp genom deras frågor och svar.
Gott samarbete med politiken vid behov av ordförandebeslut.
Samsyn mellan olika myndigheter, t ex FHM, regering och andra.
Fackliga parter, bra samspel.
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin?
När det inte var samsyn, överenskommande kommunikation mellan myndigheter, tex
försäkringskassan, arbetsmiljöverket, smittskydd och skolverket. Skapar en oro och osäkerhet i
samhället, som tog kraft att hantera.
Sätta sig emot/obstruera myndighetsbeslut t ex riksidrottsförbund.
Dialog och beslut med ordförande i nämnd viktiga, fungerade oftast bra, men ibland svårt att nå
ordförande och få samsyn. Förvaltningen var operativt i hanteringen, där vissa beslut ibland
avkrävdes med kort framförhållning, vilket försvårar i en politisk struktur med fritidspolitiker.
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
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Aktiverade krisledningsnämnden för att möjliggöra flytt av personal mellan nämnder om behov
uppstod. Därmed undanröjdes ett formellt hinder.
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Sena besked, t ex fredag em, om nya restriktioner från myndigheter.
E. Andra aktörer -20 min
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation?
SSR, SKR, Storsthlm, FHM, smittskydd Stockholm, regionen, nätverk i andra kommuner, våra
entreprenörer, SRMH.
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?
Överlag bra. Hittat och utvecklats under vägens gång.
SSR fungerat väl från start. Vår externt viktigaste länk och part.
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
+
SSR – aktuell, korrekt info. Utforma och dela kommunikationsbudskap har varit ovärderligt –
både fått info och fått material som stöd. Vi hade inte med våra små resurser kunnat svara upp
själva på motsvarande sätt.
SKRs framtagna krisavtal, fanns som förutsättning och stöd om vi behövde aktivera mer
personalstöd.
Jourberedskap att ta emot utskrivna från sjukhusen till kommuner kvällar och helger. Behovet
fanns inte, men var svårt att få avveckla för regionen. Där satte Vaxholm ner foten till slut och
avslutade jourberedskapen. Det beslutet och åtgärden hängde fler kommuner snabbt sedan på.
Tunt med säkerhetsstöd. Våra funktioner hade fullt upp i Danderyd.
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?
Avsaknad av läkare på plats i SÄBO.
Regionbiblioteket skulle kunna ha varit en part, ett stöd, men har inte varit med i arbetet.
F. Lärdomar och framtid – 30 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
Starta upp krisledningen snabbt.
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Scenarioplanering.
Samarbete och samverkan.
Bemanna upp krisledning. Skapa förutsättningar för uthållighet.
Fokus på sakfrågorna.
Lösningsorienterad.
Våga fatta beslut/stå stadig i en turbulent situation.
Viktigt med kommunikation. Till alla. Invånare, företagare, besökare, medarbetare, politiker,
vårdnadshavare, brukare, anhöriga.
Vi behöver se över aktiveringsrutiner för krisledning. Funkade bra denna gång, men vet alla hur
man gör? Säkerställa att den rutinen finns och att informationen är kommunicerad.
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
Vi behöver vara duktiga förändringsledare.
Leda på distans.
Flexibilitet, kunna svänga om.
Ha med sig en krismedvetenhet. Samla tidigt om något uppstår.
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
Liten organisation – gör att det är svårt att ha backupfunktioner och får svårare med uthållighet.
En fördel i detta är att vi har många olika roller på samma funktion, så finns en bred kompetens
på enskilda personer.
Föränderlig organisation – nya personer, kunskaper som trängs tillbaka. Så risk att vi tappar
upparbetad kunskap.
Trötthet. Känns tufft om vi hamnar i en fjärde våg, tänk om vaccinet inte funkar. Orkar vi då? Vi
är bra rustade, vi har mycket kunskap, och finns en tillit till varandra. Men det finns en slags
”vårdskuld”.
Hur mycket klarar en kommun? Hur många år kan en kommun klara? Skulle vilja få hjälp med
tydliga rekommendationer, riktlinjer. Kan inte åläggas varje enskild kommun att tolka. Också
viktigt att det som beslutas ska vara tydligt, ska inte kunna misstolkas.
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
Kommunikation chef till medarbetare. Vi har lyckats med god delaktighet. Den har uppnåtts
genom god dialog mellan chef och medarbetare.
Fokuset som vi får i en kris, vad är viktigt/vad är inte viktigt. Det kan vi ta med oss och reflektera
över – fundera på vad som är på bordet, måste/behöver vi fortsätta göra det?
Vi är på tårna, vi är mentalt rustade, vi vet att vi klarar det. Se inte minst medarbetarenkäten,
starka resultat både 2020 och 2021. Väldigt bra resultat, men finns en trötthet. Men visar att vi
har gjort det bra och har jobbat med rätt saker.
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Finns en grym förmåga i organisationen, det kommer leva kvar och det har vi med oss.
Vi kan konstatera – vi grejar mycket, mycket mer än vad vi tror!
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Verksamhetsorganisation: Utbildningsförvaltningen, chefer egenregi grundskola
Deltagare i självutvärderingen:
Rektorer
Åsa Häger
Eva Axelsson
Charlotta Skarelius
Christina Persson
Bitr rektor
Martin Roos
Sepideh Hatami
Pia Eklund
Angela Nilsson

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
Styrkor
Snabba att agera
Informera
Mod att fatta beslut
Bra samarbete mellan funktioner
Svagheter
Restriktioner kontra verkligheten i lokalerna (2meter avstånd)
Inga nyanser i hur kommunen och landet hanterade utbildningsverksamhet
Perspektiv på hur administrativa nya rutiner (hemarbete) kontra yrken med fortsatt normalitet
och närvaro
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• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
Svårt vara förberedda utifrån brist på erfarenhet men nej underskattat
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Vaccinering, ställa tillbaks är enklare än att hitta nytt, tröttare än nånsin
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)
B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
Styrkor
Snabb förberedelse för digital undervisning
Krishanteringen
Svagheter
Otydlighet kring vikarieanskaffning
Munskydd, sprita händer
Förändrade arbetssätt
Inga besök i skolorna, eller från skolan
Digitala möten internt som t ex arbetslag
Försökt att inte mixa elevber
Inte stora samlingar
Inte blanda fritidshem
Idrottsundervisning i långa perioder
Anpassar personalrum och vissa ytor och stannat mer på sin kant
Inte tvingad in i ett fysiskt sammanhang
Förtydliga planering för att kunna följa undervisningen hemifrån
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg?
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1. Scenarioplanering med en trappa att hantera olika utfall med prio om vilka grupper elever
som skulle vara kvar
2. Besöksstoppen
3. Glesade ut matsalen och hur många som åt samtidigt
4. Årskurs 8 och 9 stängdes vilket gav andrum

• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit
nödvändiga, vilka i så fall?
Svar:
Prioriterat kärnverksamhet till förmån för t ex skolsamråd
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
Personalbrist tydligast utmaningen i kombination behålla avstånd
Smittskydd Stockholm har fungerat väldigt väl något sämre lokalt
Ledning och elevhälsa fick jobba ihop sig
Kompetensinventering i personalen och vårdnadshavare
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
C. Samarbete och samordning - 10 min
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
Styrkor
Positiv samverkan i många fall via krisledningen men sen också HR vilket var positivt
Svagheter
Vilka ska ingå i en krisledning? Kunde t ex skolläkare skolsköterska varit med
Upplevt en viss tröghet i organisationer där det behövs samordning (jag är hemma och har det
på kontoret)
Tydligare skol-koppling i förmedling mellan stat/nation till skola
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?
Svar
Krisledningsfunktion är enda skillnaden
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- t ex gemensam kommunikation
Mycket upp till rektor att fatta beslut – som i ordinarie drift men adderat pandemifrågor
Fick omvärldsspana på andra kommuners publika webbar – lånade från andra
D. Förutsättningar och beslut – 10 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin?
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin?
Svar: Behov av att ta koncern-gemensamma beslut, öppna/stänga skolor
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Svar:
Svårt att öka avstånd när man är i samma lokaler som tidigare och inte kan skicka hem
Paradox när myndigheter beskriver restriktioner som de facto inte gick att genomföra
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?

E. Andra aktörer -10 min
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation?
Svar:
Folkhälsomyndigheten
Smittskydd Stockholm
SVT
Svaghet:
Skolverket
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
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Svar
Ännu enklare vägar just från skola som nuvarande gurgeltester
Statlig styrning
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?
F. Lärdomar och framtid – 20 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
Svar
Hålla i och hålla ut
Samarbeta vid tydligt mål
Samma budskap samma beslut funkar bra
Olika tempo beroende på vilka behov som finns
- fast track
- normal track
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
Svar
Oklart vad det innebär för grundskola – lite för mycket i det
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
Svar
Kan vara svårt se och kommunicera fördelar med nya arbetssätt som uppleves som en förändrad
insyn, delaktighet men ändock inte kopplad till kärnverksamhet och barns välmående
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
Svar:
Digitala möten beroende på syfte
Effektivisering av vilka man vill kalla, behöver för mötet
Stanna upp, tänka, reflektera över vad som är viktigt, inte dra upp tempot sen tidigare
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Livspussel som down size hela livets tempo
Hur viktigt samhälle, skola är när det är tunt stöd hemma och hemmet blev en mer isolerad
enhet. (trygghet, mat)
Psykiska välmående och hur det påverkar oss olika
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.
Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Verksamhetsorganisation: UF (förskola, kulturskolan, måltidsenheten, ADM och SAMS)
Deltagare i självutvärderingen: Annika Fogelström, Barbro Nyström, Annelie Sidvall, Petri Goman,
Margareta Andersson, Monica Lalander, Lena Svensson, Anders Roxström
Vi lade fokus på B och F, därav är det mest under dessa områden vi återkopplar anteckningar

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
Styrka - Plan genom krisledningsmöten (fsk)
Svaghet – information för sent till vårdnadshavare och medarbetare (fsk)
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
Delegationsordning med plan för anpassad verksamhet
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Större kunskap genom erfarenheter
Vid en ev fjärde våg står vi starkare och kan med kort varsel ställa om med högre kvalité och
större lugn.

* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
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FÖRVALTNINGEN:

Invånare (föräldrar)
+ Förvaltningschef påbörjade tidigt en tät direktkommunikation med föräldrarna via Unikum.
Kreativ problemlösning gjorde att vi kunder bibehålla kvalitet i arbetet med elever och föräldrar.
SYV, ungdomsstödet, skol- och familjestödet etablerade anpassade mötesformer med möten
utomhus och digitala nätverksmöten
Barn och elever
+ Gymnasiesamordnare deltog tidigt i samverkan regionen, som bl a resulterade i att
Skärgårdsgymnasiet levererade matlådor till gymnasieleverna i Vaxholm 3 ggr/veckan.
+ Flexibilitet hos ungdomsstödet, sfs, SYV vad gäller att möta barn och elever för att kunna
bibehålla kvalitet
- Risk för ökad psykisk ohälsa vid distansundervisning
- Stängd fritidsgård utan digitalt alternativ
Medarbetare
+ Förvaltningschef initierade krisledningsmöten i samband med kommunens krisledning.
Förvaltningschef informerade övergripande och genom cheferna i krisledningen. Täta dialoger
med medarbetarna skapade känsla av delaktighet och ökat kreativt problemlösande, bl a genom
digitala möten, vilket inneburit en ökad digital mognad och ökad effektivitet.
Större möjligheter till kompetensutveckling och omvärldsspaning genom digitala seminarier och
möten.
+ Flexibilitet tack vare dialog vad gäller att vara på distans/vara på kommunhuset utifrån
uppdrag och behov
-Oro kring förberedelser att hjälpa till i andra verksamheter
- Risk för ökad arbetsbelastning pga ökat antal digitala möten jämfört med fysiska
- Risk för sämre arbetsmiljö vid hemmaarbete och mer stillasittande
Intern samverkan mellan enheter och över förvaltningsgränser har varit god och bidragit till
stabilitet
Extern samverkan, ex med nordostkommunerna har varit viktig inom flera verksamhetsområden
för stöd och gemensam linje

FÖRSKOLAN

Styrkor – konsekventa och restriktiva med sjukdomspolicy, flexibla med att hitta lösningar och
att samarbeta för likvärdighet. Medarbetarna har varit samarbetsvilliga och stöttat varandra.
Svagheter – hög frånvaro med skör verksamhet, stor oro bland medarbetare och
vårdnadshavare. Utrymme för hur restriktioner ska tolkas. Bemanningsföretagen kunde inte
leverera.
Väsentliga förändringar – mer arbete utomhus, inga vh i lokalerna i onödan, digitala möten,
många inställda aktiviteter såsom skolbesök för blivande F-klassbarn.
Organisatorisk beredskap - plan för anpassad verksamhet – eventuella kommande akuta behov.
Alla nätverk ställdes in, kommande möten blev digitala, HT20 – inga föräldramöten, inga
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förskoleråd – endast skriftlig information
Överby fsk fick stänga en avdelning några dagar under vecka 11 2021 p.g.a. många Covidfall
bland vh och medarbetare.
Vårdnadshavare som lämnar sina barn till förskolan trots att de varit utomlands eller är sjuka
själva.
Vi har inte haft tillräckliga kunskaper och resurser alla gånger.

KULTURSKOLAN
Kritiska moment eller dilemmat har varit ekonomin eftersom vi är beroende av våra intäkter för en
ekonomi i balans. En del kunder har klagat och vi har varit tvungna att reducera eller återbetala avgifter.
Vi står på två ben (Utbildning och Kultur) och det har under pandemin varit till vår nackdel. När det
ordinarie kulturverksamheten stänger ned och vår verksamhet ska fortsätta. Detta berodde inledningsvis
på droppsmitta i kör- och blåsmusik. Här fanns det olika tolkningar av risker som tex musikerförbundet
rekommenderade.
Personalen fick tid att ställa om till digital undervisning och det har fungerat bra när vi behövt undervisa
digitalt.
Utvecklat ledarskap i att hantera oron hos personalen och skapat ett bra samarbete med skyddsombud.
Även fått fantastiskt bra stöd från HR.

MÅLTIDSENHETEN
Styrkor:

Flexibel och lösningsinriktad personal, b lam ed anpassade menyer

Bra samarbete mellan köken och verksamheten
Omställning till krisledning i ledningsgruppen med erfarenheter av krisledning sedan tidigare
Gjorde tidiga beställningar av engångsmaterial
Tidig inventering av livsmedelslagren i köken, som visade att vi klarade en måltidsförsörjning under två
veckor, med en rätt på menyn
Krisledningsgruppen tog beslut om centralisering av produktionen till tre kök om effekten av pandemin
skulle förvärras. Begränsade lagringsmöjligheter, framför allt på Kronängsskolan.
En bra och fungerande kommunikation med huvudgrossisten var en stor trygghet för planeringen
Tidig plan för måltidsförsörjningen av SÄBO
Veckovisa krisledningsmöten chefer UF
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Verksamheternas frånvarorapportering bidrog till att köken kunde planera dagens produktion och
därmed minska ev. svinn.

Svagheter:

Oro för smittorisk bland personalen

I kommunen finns ingen övergripande krisplan för försörjning av måltider i kris
Tillgången av handsprit och engångsmaterial, ex godkända engångshandskar
Vår största grossist aviserade force majeure - stor ekonomisk risk om vår huvudgrossist inte kunnat
leverera enligt avtal.
Svårt rekrytera vikarier

• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg?
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit
nödvändiga, vilka i så fall?
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.

C. Samarbete och samordning - 10 min
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?

FÖRSKOLAN
Samarbetet mellan förskolorna har varit och är gott. Bra med krisledningsmöten.
Sen information ut till medarbetare och vårdnadshavare. Tolkningsbar info.
Styrning – bra krisledningsmöten. Samarbetet mellan ledningen i förskolan är redan etablerad
och det har gynnat processen. Tydlig ansvarsordning.

1578

2021-11-22
5 av 6

D. Förutsättningar och beslut – 10 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin?
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin?
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?
E. Andra aktörer -10 min
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation?
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?

F. Lärdomar och framtid – 20 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
- Snabb och tidig information till alla berörda
- Kommunikationen är avgörande
- Ledarskap med fokus på medarbetarnas behov.
- Viktigt med digitala forum för samhörighet
- Samverkan både internt och externt
- Inga stora folksamlingar i onödan (fsk)
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
- Mötesformer utifrån syftet. Fortsätta med digitala möten när det fungerar för syftet med
mötet, ex vissa apt
- Flexibel arbetsplats som gynnar balansen arbete/fritid
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-

Ett större fokus på syfte med möten ökar effektivitet

• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
Vi uppfattar ett tidsglapp mellan folkmyndighetens rekommendationer fram till att kommunen
officiellt informerar om kommunens tolkning. En lärdom är att sträva mot att kommunens
krisledning ger vägledande tolkning av folkmyndighetens rekommendationer som stöd till
verksamheter som invånarna besöker.
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Verksamhetsorganisation: Socialförvaltningen
Deltagare i självutvärderingen: Camilla Lundholm Avdelningschef, Marie Sagrelius Enhetschef
Hemtjänsten Erica Kull Pettersson Bitr enhetschef Hemtjänsten , Annika Wallin Enhetschef Barn- och
familj, Lorentz Ogejber Enhetschef Vuxen

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
Snabb uppstart, snabba informationskanaler. Beslut innan beslut från nationell nivå
Svagheter olika uppgifter och direktiv från Statliga myndigheter som var motstridiga. Avsaknad
av skyddsutrustning.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
Den skyddsutrustning som fanns uppfyllde inte kraven
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Vi känner ingen oro, vi har kunskaperna, handlingsplaner och utrustning och ett gott
förvaltningsövergripande samarbete
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)
B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
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ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
Styrkor: Inrättande av Coronateam, snabb hantering av skyddsutrustning av en särskilt avsatt
person, närvarande chefer, tydlig information. Snabbt beslut om besöksförbud Säbo,
dagverksamhet och LSS. Utbildning beredskapsgrupp vårdpersonal förvaltningsövergripande.
Matleverans pensionärer, info anhöriga. Biståndsbedömare tillgängliga på helgerna. Digitala
möten med personal och brukare. Grundlig rutinöversikt förstärkning grundläggande
hygienrutiner. Tillverkning av egen handsprit
Svagheter: Brist på beredskap skyddsutrustning, otydlig och motsägelsefull information från
olika myndigheter. Stor rädsla hos personal och brukare viss personal och anhöriga insåg inte
allvaret i situationen
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
Ingen stor beredskap fanns inledningsvis men skapades inom kort tid
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg?
Besöksförbud verksamheterna, dagliga möten med MAS olika scenario utifrån smittspridning.
Nya rutiner beredskap hos myndigheten. Ständiga avstämningar också på helger. Kylaggregat
Säbo. Alla oklara smittor behandlas som smittade. Corona-team inom hemtjänsten
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit
nödvändiga, vilka i så fall?
Corona team startades upp på endast 2 dagar. Egen bil, handpock personal egen lokal. Säbo
extra sängar snabb avdelning avskild. Medicinska rutiner har setts över, smittförebyggande
rutiner har förbättrats och förtydligats. Stort fokus på personalens kunskap och följsamhet till
basala hygienrutiner. Varje chef och arbetsledare har inventerat kunskapsläget vid varje
arbetspass för att säkra alla medarbetares kompetens.
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
Fanns inte från början, stor okunskap om hur smittan spreds och vilka åtgärder som fodrades,
motsägelsefulla uppgifter från olika myndigheter. FHM, smittskydd etc
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Nu finns beredskap avseende skyddsutrustning samt rutiner är på plats ingen stor oro vi är
rustade och det finns ett stor mod att våga vidta åtgärder alt inte vidta vissa åtgärder som inte
bedöms adekvata
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C. Samarbete och samordning - 10 min
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
Bra; Samarbete med HR, Krisledningsgrupp vilja att samarbeta och lösa den uppkomna
situationen över förvaltningarna. Kompetensinventering av samtliga medarbetare
Mindre bra var svårigheter att få uppbackning för MAS, vilket löste sig med hjälp av
skolsköterska
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?
Bra styrning och samordning, prestigelöst alla har hjälpts åt
D. Förutsättningar och beslut – 10 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
I stort bra, men svårt att få till digitala möten då politiken inte riktigt förstod allvaret. Svårt att
förstå sekretess avseende antal smittade, och förvaltningens roll
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin?
Bra med snabba ordförandebeslut avseende bl.a besöksförbud, växelvård, reducering av insatser
inom hemtjänsten
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin?
Senfärdiga beslut på nationell nivå, ett stort ansvar lades på kommunerna
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Tydliga beslut om hantering av smittläget från nationell nivå
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Desinformation som skapat rädsla, olika tolkningar från region och kommuner
E. Andra aktörer -10 min
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• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation?
Regionen, klustren, SKR, Storsthlm, Länsstyrelsen, Socialchefer Nordost, FHM Frivilliga personer
som skänkt skyddsutrustning erbjudande från allmänheten att hjälpa till. Extra personal som
permitterats
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?
Under rådande förutsättningar fungerat väl
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
Bra samarbete med distriktssköterskorna och regionen, avseende vaccinering alla nätverk där
man stöttat varandra
Funnits en hel del otydligheter, och avsaknad av ansvar från läkarorganisationerna, utnyttjande
av privata företag avseende pris på skyddsutrustning
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?
Samverkan med de privata utförarna inom hemtjänst, fanns inte intresse
F. Lärdomar och framtid – 20 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
De främsta lärdomarna är att vi är lösningsfokuserade snabba på att ställa om och ta snabba
beslut, en vilja att hjälpas åt och på bästa sätt lösa den uppkomna situationen. SER har
genomsyrat arbetet. Digitala möten har inneburit en effektivisering av verksamheten, spar tid
och ökar delaktighet då alla kan delta oavsett ev förkylning etc. Deltagande i fler utbildningar
som möjliggjorts genom digitala alternativ och selektivt välja delar av konferenser, hållbart och
effektivt
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
Hybridmöten, distansarbete överväga vilka fysiska möten som är nödvändiga. Säkra digitala
system. Personalens delaktighet är viktigt och att vara lyhörd för deras upplevelse av det ”Nya
normala” Vi vet vilken kapacitet som finns i verksamheterna och en vilja att göra det som krävs
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
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Avsaknad av säkra digitala plattformar, fortsätta med det goda samarbetet när pandemin är
över
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
Säkra lager långsiktigt av skyddsutrustning, alltid en punkt om Covid på APT så länge
smittspridning fortgår. Vikten av kompetens hos all vård- och omsorgspersonal avseende basala
hygienrutiner. Vi har mod, kraft och ett gott samarbete att klara av svåra kriser. Det finns en
vilja att göra sitt yttersta och vi är väl rustade
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin- SBF
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.
Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Stadsbyggnadsförvaltningens enhetschefer och förvaltningschef som svarar för hela
stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet.
Deltagare i självutvärderingen: Maria Poutamo, Christoffer Amundin, Richard Hallman, Kristina
Henschen, Alexander Wahlstedt och Susanne Edén.

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
Översiktligt: Hanterandet har generellt varit väldigt bra. Arbetet i krisgruppen kom igång tidigt.
Krisen hanterades och beslut som behövdes fattades direkt. Dock kom det sena beslut kring
distansarbete, personalen satt kvar och jobbade på kontoret medan andra kommuner började
jobba på distans tidigare. Scenarioplaneringen gav väldigt mycket avseende överblick och
medvetenhet hos medarbetare och i organisationen. Vad av våra arbetsuppgifter kan vi släppa
om vi är få och vad behöver vi fokusera på. Och att vi förberedde oss på att hjälpa andra inom
förvaltningen gav en vi-känsla. På andra myndigheter har man gett möjligheter och uppmuntrat
till att man ska kunna jobba hemifrån. Så har det inte kommunicerats i Vaxholm, snarare
tvärtom, bl a hur informationen formulerades avseende ev hemlån av arbetsstol som bl a
förutsätter att du själv svarar för hemtransporten.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen? Krisledningen som sattes igång direkt, visade vilken beredskap som fanns. När den
aktiverades ställde sig alla på tå, och scenarioplaneringen skickade signaler och fick
organisationen att tänka till.
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Större beredskap och en större trötthet. ”Dubbla” budskap- nu när vi ställt in oss på att jobba
mer på kontoret kommer samtidigt signaler och ev nya direktiv om fortsatt distansarbete.
Cheferna, och därmed personalen, är nu lugnare att verksamheten fungerar på distans också.
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)
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B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
För vissa uppgifter inom SBF t ex tillsyn och kontroller på SÄBO har helt skjutits upp. SSBF har
också skjutit upp sin tillsyn och därmed legat efter i sin planering. Nu har det gjorts flera
tillsynsbesök- viss ketchupeffekt. Byggprojekten har tagit lite längre tid. Vissa enheter har inte
varit så drabbade av sjukdom medan andra varit värre drabbade. Då vissa arbetsuppgifter är
beroende av flera enheters arbete, har förseningar i projekt uppstått. Viss försening har skett
även p g a att konsulter varit sjuka. Även materielleveranser har blivit försenade. För
bygglovssökande har det börjat bli förseningar, ändå förvånansvärt lite p g a corona. Dock
ibland svårt att urskilja vad som berott på corona eller p g av andra orsaker. Förvaltningen har bl
a fått ta emot starka reaktioner från idrottsföreningar när de inte fått vara i hallarna.
Biblioteket har fått begränsa sin verksamhet, vilket fått stora konsekvenser för alla besökare.
Stängning av biblioteket har fått särskilt stora konsekvenser för barnen. Ingen
barnkonsekvensanalys gjordes innan nedstängning, vilket borde ha gjorts. Personalen fått jobba
i bubblor, vilket innebär att scheman fått läggas om, vilket var tungt för medarbetarna. Då
några tillfrisknat från corona lättade det lite då några kunde gå mellan bubblorna. De som
brukar läsa dagstidningarna dagligen har inte kunnat göra det.
Vad gäller samrådsmöten hölls först ett utomhus och sedan ett via teams, vilket är ett exempel
på nytt arbetssätt. Även samråd via telefon för ÖP var ett nytt sätt att samråda. Andra nya
arbetssätt gäller våra egna möten som har skett digitalt eller som hybridmöten. Tekniska
enhetens medarbetare har behövt lära sig mera om andras områden. Inom fastighetsenheten
uppfattas att arbetsgruppen blivit mera sammansvetsad. De har haft dagliga digitala
avstämningar- utifrån att de inte naturligt träffats på kontoret. Någon enhetschef uppfattar sig
ha kommit närmare sin egen grupp samtidigt som det varit mindre kontakter med andra
personer/enheter i kommunhuset. En annan enhetschef upplever mindre kontakt med
medarbetarna under distansarbete med tanke på att arbete på kontoret har innehållit möten
flera gånger om dagen med personalen.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen? Det var till hjälp att krisledningen var igångsatt och skickade ut instruktioner. Som
bibliotekschef har E-L har känt sig ensam i kommunen, men har istället haft täta kontakt med
STONO-kommunernas bibliotekschefer. Besvärligt med många motstridiga budskap från centralt
håll på nationell nivå. Flera enhetschefer har upplevt att det har varit bra att skicka frågor till
krisgruppen och få snabba svar. Vissa föreningar körde eget race och försökte sätta press på
förvaltningen vilket ibland upplevdes tufft och också rörigt med olika och ibland motstridiga
besked från regionalt/centralt håll. Någon enhetschef uppfattar att det inte fanns någon egen
beredskap i organisationen. Det var en styrka att vara två som representerade förvaltningen i
krisledningen, kunna täcka upp förvarandra och dela upp ansvaret mellan sig när det var många
olika frågor aktuella. JKJ representerade själv när SBC var sjuk, sedan uppdelades ansvaret så att
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JKJ upprätthöll kontakten med tekniska avseende idrottshallar och föreningsliv, SBC höll bl a
kontakten med biblioteket. Samtidigt som många nya arbetsuppgifter skulle genomföras var
budskapet tydligt att den vanliga verksamheten skulle fortsätta som tidigare. Det upplevdes
stressande att lyckas med att leverera både nya arbetsuppgifter och övrigt pågående arbete
samtidigt som personal var sjuk. Möjligheten att mötas digitalt underlättade för att fullfölja
arbetsuppgifter då även den personal som hade lättare symptom kunde jobba hemifrån. Det
uppfattas inte som realistiskt att med många nya arbetsuppgifter kopplade till krisen samtidigt
ha fullt fokus på pågående ”vanliga” arbetsuppgifter och att leverera dem i tid som om ingen
ytterligare belastning funnits.
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg? Exempelvis distansmöten, skyddsåtgärder som plexiskivor och
utplacerad handsprit, ommöblering, användning av visir, stängning av vissa
verksamheter/lokaler, med eller utan restriktioner. Material togs fram avseende hur många som
fick vistas i olika lokaler- listor och anslag. Nya parkeringsplatser och ökad parkeringsbevakning.
Förberedelser för vistelseförbud, platsbesök, kartframställning och allt annat kring det.
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna som varit aktuella under perioden från första
beslut/åtgärd fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har
prioriteringar varit nödvändiga, vilka i så fall? Kritiska moment: Utmanande att väldigt många
nya uppgifter skulle utföras samtidigt som vanlig verksamhet skulle bedrivas, samtidigt som
personalen varit sjuka och VAB:at i högre utsträckning än annars. Vissa enhetschefer/personal
har läst in sig på lagstiftning som smittskyddslagen, och skaffat kunskap om hur den regionala
krisorganisationen ser ut. I början var det väldigt mycket oro i personalen. Många pratade om
corona på arbetstid så någon av enhetscheferna förbjöd sådana diskussioner (hänvisades till
pauser i arbetet). Utmanande att komma in som ny chef i gruppen under corona, inte få träffa
sin personal på ”riktigt”. Svårt att hantera att vissa i personalen var mer oroliga än andra. Ska
den som är mest orolig inte behöva träffa besökare? Många frågor kring vaccination, kan vi t ex
ställa krav på att alla ska vaccinera sig. Inte alla medarbetare talade om hur oroliga de var,
märktes på andra sätt, t ex en i personalen som gjorde egen handsprit och distribuerade i
kommunhuset. Mer individuella samtal kan behövas för att fånga sådant.
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
Enhetscheferna har fått skaffa sig det, t ex kunskap om smittskyddslagen. Stimmet har varit en
bra källa. Vistelseförbudet ett exempel på en arbetsuppgift som det lades väldigt mycket arbete
på och som det sedan inte blev så mycket av. För den arbetsuppgiften var det avgörande att ha
GIS-kunskap/ingenjör på plats.
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
Finns beskrivet ovan
C. Samarbete och samordning - 10 min
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
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Det som varit akut har fungerat bra- berörda förvaltningar har avsatt resurser. För annat arbete
har det varit svårare, t ex har det inte funnits utrymme och naturliga mötesplatser för daglig
dialog mellan enheter och förvaltningar. Vissa enhetschefer tror att SBF vidtagit fler åtgärder
föranledda av corona som borde ha bokförts under coronaaktivitet än vad som skett. När det var
som mest intensivt fungerade kommunikation extra bra.
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?
Några enhetschefer har uppfattat att det har varit tydligt, krisgruppen har haft mandat och
deras besked har legitimitet. Ibland har avstämning med ordförande behövts beroende på vad
det handlat om. Vad gäller biblioteksstängning kom olika besked, först fanns ett sådant besked
med i FHM:s meddelande, sedan togs det bort utan att det särskilt kommunicerades.
Bibliotekschefen uppfattade att beslutet togs utan avstämning med henne.
D. Förutsättningar och beslut – 10 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
Inget problem inom SBN- ingen kritik eller ifrågasättande från politiken.
Generellt har enhetscheferna uppfattat att förväntningar funnits på att allt ska göras trots att
fler personalen varit sjuka- det har varit dålig förståelse för svårigheterna. Förväntningarna har
inte sjunkit trots sjukskrivningar och fokus på andra arbetsuppgifter, vilket resulterat i en hög
press. Har ibland varit svårt att få tag på ordförande i TFK.
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin? Krisledningen har funnits att fråga. Att uthyrning av
lokaler har stängts ner under viss period har underlättat.
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin? Förväntningar på den vanlig leverans har försvårat. Borde ha
skett en nedprioritering av vissa arbetsuppgifter.
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Biblioteksstängningen var ej i enlighet med lagen. Bristande samstämmighet vad gäller centrala
besked på regional nivå. Snabba krav på att förändringar ska genomföras, ofta centrala besked
från nationell nivå på fredag eftermiddag som ska vara genomförda till måndagsmorgon!
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Föreningar som försöker ta genvägar och kontakta olika medarbetare/chefer/politiker. Bristande
förståelse från medarbetare och allmänhet när det kommit besked på fredagseftermiddag som
ska genomföras måndagsmorgon, svårt att förklara bakgrund och orsak.
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E. Andra aktörer -10 min
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation? STONO-bibliotekscheferna. Riksidrottsföreningen. Andra kommuner.
Exploatörer. Fastighetsägare. Driftsentreprenörer, ramavtalade entreprenörer.
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat? Har fungerat bra.
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
Bra eller dålig internetkoppling/bra eller dåligt fungerande system för digitala möten. På andra
arbetsplatser har personal fått mer Gigabyte i telefonen för att underlätta medverkan på möten
på annan plats än på kontoret, vilket inte varit ok i Vaxholm- dumsnålt. Någon enhetschef har
privat skaffat större kapacitet hemma, medan andra anser att det inte är ok bekosta det privat.
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?
Regionbiblioteket har inte haft ngt att bidra med.
F. Lärdomar och framtid – 20 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
Utveckla hybridmöten- oavsett kris
Helt ok att ha personal på distans
Tekniken måste fungera
Bra att sponsra mer utrustning i hemmet vid distansarbete, t ex naturvårdsverket levererar
arbetsstol och höj- och sänkbara skrivbord hem, på trafikverket får varje anställd 10 000 kr för
att ordna sin arbetsmiljö hemma.
Behövs uppdaterad hård- och mjukvara, t ex skype som inte fungerade alls i början av krisen.
Förbered för aktivitetsbaserade arbetsplatser.
En lärdom att det går att ställa om verksamheten mycket snabbare än vad vi tidigare trott.
Personalen/verksamheten har blivit mer förändringsbenägen. Även inför politiska beslut kan vi
konstatera att vi har blivit mera flexibla.
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
Mer distansarbete, hybridmöten som standar, mera digitala samrådsmöten. Förhoppningsvis
mer ödmjukhet mot anställdas olika förutsättningar. Större flexibilitet.
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
Det kan vara lätt att slentrianmässigt återgå till hur allting varit tidigare om man inte
reflekterar.
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Det nya normala: Då vissa har lättare att jobba på distans, behöver enheterna/förvaltningen
prata mycket om att det kan vara olika mellan olika funktioner vad som är möjligt, så att det
inte uppfattas som orättvist.
Kunskapsåterföring- skriva nya rutiner att använda vid en kommande kris
Om någon blivit så sjuk så att någon i personalen eller en nära anhörig dött- finns rutiner och
stöd för den som fått en traumatisk upplevelse? Det finns en rutin och det finns stöd att få.
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
- Lösningsfokuserade
- Verksamheten går att ställa om
- Sårbara med specialistfunktioner med en person på varje funktion
- Hybridmöten och digitala möten fungerar bra
- Krisen gett enheter hjälp att sålla i vad som är grunduppdrag och vad som är annat,
utvecklingsuppdrag/good to have
- Fungerar bra med distansarbete
- Cheferna kan lita på medarbetare och vi kan hantera en svår kris
- Blivit bättre på spara information på rätt ställe
- Fått ner sjuknärvaron, d v s den som har lätta symptomen håller sig hemma och smittar inte
ner andra
- Viss risk för sjuknärvaro (att enstaka medarbetare jobbar när de är sjuka trots att de inte
borde det utifrån sitt hälsoläge)

1591

2021-11-22 Förnamn Efternamn
1 av 5

Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin
Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för:
Verksamhetsorganisation: KLK
Deltagare i självutvärderingen: Kristoffer, Koray, Kamrul, Kristina, Elisabeth, Madeleine, Mikaela, Mikael,
delvis Marie.

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)
Styrka: Snabba på bollen och hittade snabbt arbetssätt för hantera krisen i ett tidigt skede.
Att vi arbetade tillsammans i Stockholmsregionen på ett bra sätt och följde de
rekommendationer som de olika myndigheterna utfärdade.
Relevant information har kommunicerats löpande i hela organisationen.
Vi har nu en vana och upparbetade rutiner inför en ev fjärdevåg. Känns som vi är trygga i
arbetssätten nu. Vi är beredda på allt 😊.
Svaghet: Hade kunnat vara snabbare med interna åtgärder som åtgärder i lunchrum m.m. Fanns
dock inga sådana riktlinjer i det läget.
Hade vi kunnat införa distansarbete tidigare till exempel. Hade kunnat vara tydligare i
scenarioplaneringen.
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B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i
tillämpade arbetssätt.
Svar: Har varit total omprioritering av delar av verksamheterna på klk. Speciellt för HR,
kommunikation, IT och kansli (för de politiska delarna). Men alla enheter har behövt ställa om
även Ekonomi med alla ekonomiska konsekvenser och upphandling med viktiga och snabba
inköp.
Styrkor: Planerade för att stärka upp olika enheter som HR.
Svagheter: Vi kunde ha satt mer saker på paus (ex revison och andra arbetsuppgifter). Ännu
tidigare kunnat gå in och erbjuda praktisk hjälp för tex HR.
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna
situationen?
Svar: I grunden en god beredskap. För framtiden kan vi bli bättre på att ha förberedda
prioriteringslistor där man direkt kan se vilka arbetsuppgifter vi kan upphöra med.
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en
allmän smittspridning förelåg?
Se ovan.
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit
nödvändiga, vilka i så fall?

• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag?
Varit bra på att omfördela/fördela de resurser vi har. Utifrån den information och kunskap som
fanns har vi hanterat det väl och har räckt till. Vi letade aktivt efter kompetens i organisationen
(ex personer med kunskap inom vården för att kunna täcka upp).
Hade behövts med resurser på IT-området, både ekonomiskt för att uppdatera system m.m. men
framförallt personalmässigt. Vi hade tex kunnat vågat ta in extra personal för IT, HR m.m.
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.
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Allmänt svar: Vi har verkligen hittat varandra inom SSR och andra regionala nätverk. Har varit en
av de största styrkorna med arbetet under Corona.
C. Samarbete och samordning - 10 min
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?
Har vi varit tillräckligt aktiva i att fråga verksamheterna om det behöver något särskilt stöd? Kan
bli ännu bättre. Informationen kan möjligen ha varit tydligare i vissa skeden tex om
smittspridningen m.m. Dock har det delvis varit medvetet för att följa lagstiftning m.m.
Vi hade kunnat vara tydligare med vilka personer/funktioner som varit aktiva i centrala
krisledningen.
Vi har hjälpts åt på ett bra sätt under hela pandemin. Har gjort arbetsuppgifter som egentligen
inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Tex ekonomi har tagit över hantering av statsbidrag för SN
m.m.
D. Förutsättningar och beslut – 10 min
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att
hantera konsekvenserna av pandemin?
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera
konsekvenserna av pandemin?
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?
Svar: Har periodvis varit rörigt i relationen mot politiken. Den politiska nivån har ställt stora krav
men har kanske inte alltid haft en realistisk kravbild. Har varit spretigt inom exempelvis
näringslivsområdet.
Det togs fram flera politiska överenskommelser om tex hur politiska möten ska genomföras m.m
men den politiska nivån (inom/mellan partier) har inte följt dessa överenskommelser.
Förvaltningen jobbade i många delar samlat och hade samsyn. Inte på samma sätt inom
politiken (vilket till viss del är naturligt inom den politiska nivån men som har varit med påtagligt
i Vaxholm jämfört med andra kommuner).
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Vi på förvaltningen hade dock kunnat varit snabbare med att ge den politiska nivån information.
Det hade kunnat undvika viss otydlighet och rörighet mellan politik och förvaltning i det tidigare
stadiet av pandemin.
E. Andra aktörer -10 min
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er
kommuns organisation?
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett
ändamålsenligt samarbete över gränserna?
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?
Svar: Kommunikationen med andra regionala aktörer, andra kommuner och andra motsvarande
medarbetare/funktioner i andra kommuner har varit oerhört värdefull och en styrka under hela
pandemin.
Hade vi kunnat haft ännu större samverkan med civilsamhället, föreningar m.m. Har funnits ett
stort samarbete med det finns kanske mer kompetens att få ta del av där.
Samverkan med Waxholmsbolaget skulle kunnat fungera mycket bättre. Något att ta med
framåt.
F. Lärdomar och framtid – 20 min
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar
som dragits?
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den
egna verksamheten?
Svar: Kunskapen att kunna ställa om verksamheten snabbt har verkligen tydliggjorts under
pandemin. Vi har haft en väl fungerande verksamhet och samverkat i större utsträckning än
tidigare.
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Vi ser att de positiva lärdomarna kring arbetssätt m.m. kommer bli bestående framåt. Dialog
kommer behöva ske kontinuerligt för att landa i det nya normala. Men främst möjligheter kring
det snarare än hinder.
Eventuella hinder och utmaningar med tex distansarbete kan komma att visa sig tydligare
framåt när/om pandemin kan lämnas bakåt. Det måste vi bevaka och följa framåt så att det
positiva lärdomarna och arbetssätt m.m. blir bestående men samtidigt är rimliga utifrån våra
uppdragsgivares perspektiv.
I övrigt se tidigare svar ovan.
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§ 14 Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för
representation
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation antas.
Noteras till protokollet att Anna-Lena Nordén (WP) lämnar sammanträdet och Bengt Sandell (S) träder in
i hennes ställe som ordinarie ledamot samt justerare av denna punkt.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog år 2020 en policy för oegentligheter (KF 2020/§ 93) och i samband med detta
antog kommunstyrelsen tillhörande riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation (KS
2020/§ 139).
Policyn och tillhörande riktlinjer syftar till att klargöra kommunens förhållningssätt samt förhindra och
förebygga korruption och oetiskt handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda. Av
såväl policy som riktlinjer framgår att Vaxholms stad ska ha en extern visselblåsarfunktion.
Efter riktlinjernas antagande har Vaxholms stad upphandlat en leverantör för visselblåsarfunktion och
vidare har lagregleringen kring rapportering av missförhållanden (visselblåsning) ändrats och
tydliggjorts. Utifrån detta så behöver riktlinjerna revideras i de delar som rör visselblåsarfunktionen för
att säkerställa att dessa utgår från aktuell lagstiftning och kommande arbetssätt kring funktionen.
Revideringarna har gjorts under rubrik 5 och 11 i riktlinjerna.
Vaxholms stads visselblåsarfunktion ska komma i drift senast juni 2022. Utifrån att riktlinjerna utgör
ramarna för hur Vaxholms stad ska hantera funktionen är reviderade riktlinjer en förutsättning för att
kunna driftsätta visselblåsarfunktionen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2021-12-20
Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Anne-Lie Vernersson Timm, klk

……………………….
Ordförande
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Kommunledningskontoret
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Nämndsekreterare/utredare

Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation antas.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog år 2020 en policy för oegentligheter (KF 2020/§ 93) och i samband med detta
antog kommunstyrelsen tillhörande riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation (KS
2020/§ 139).
Policyn och tillhörande riktlinjer syftar till att klargöra kommunens förhållningssätt samt förhindra och
förebygga korruption och oetiskt handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda. Av
såväl policy som riktlinjer framgår att Vaxholms stad ska ha en extern visselblåsarfunktion.
Efter riktlinjernas antagande har Vaxholms stad upphandlat en leverantör för visselblåsarfunktion och
vidare har lagregleringen kring rapportering av missförhållanden (visselblåsning) ändrats och
tydliggjorts. Utifrån detta så behöver riktlinjerna revideras i de delar som rör visselblåsarfunktionen för
att säkerställa att dessa utgår från aktuell lagstiftning och kommande arbetssätt kring funktionen.
Revideringarna har gjorts under rubrik 5 och 11 i riktlinjerna.
Vaxholms stads visselblåsarfunktion ska komma i drift senast juni 2022. Utifrån att riktlinjerna utgör
ramarna för hur Vaxholms stad ska hantera funktionen är reviderade riktlinjer en förutsättning för att
kunna driftsätta visselblåsarfunktionen.

Måluppfyllelse
Uppdaterade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation stärker rättssäkerheten och
minskar risken för ekonomiska oegentligheter, vilket bidrar till arbetet inom stadens alla tre
målområden, kvalitet, livsmiljö och ekonomi.
Riktlinjerna bidrar även till Vaxholms stads arbete med Agenda 2030 (de globala målen) och mål 16 om
fredliga och inkluderande samhällen.
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Uppföljning och utvärdering
I enlighet med beslutsunderlaget till tidigare nämnda beslut om policy och riktlinjer för oegentligheter
(KF 2020/§ 93 samt KS 2020/§ 139) ska uppföljning av visselblåsarfunktionen ske ett år efter införandet
för att utvärdera hur den fungerar och om den uppfyller de behov, krav och förväntningar kommunen
har på en sådan funktion.
Övrig uppföljning kommer att ske inom ordinarie internkontroll som utvärderas en gång per år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2021-12-20
Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk

För kännedom:

Anne-Lie Vernersson Timm, klk
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1. Inledning
Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse.
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet.
Medborgarnas förtroende för den offentliga verksamheten bygger på att medborgarna uppfattar
institutionerna som opartiska och sakliga. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men
mödosamt och tidsödande att bygga upp det.
En anställd eller förtroendevald i offentlig verksamhet får aldrig missbruka sin ställning. Korruption
och andra oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar legitimiteten för
det politiska systemet, synen på politiker och tjänstepersoner och kommunens varumärke. Vi har
ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa korruption och andra former av oegentligheter.
På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället.

2. Syfte
Policyn och tillhörande riktlinjer mot oegentligheter syftar till att klargöra kommunens
förhållningssätt avseende oegentligheter samt förhindra och förebygga korruption och oetiskt
handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda.
Riktlinjerna tydliggör och vägleder till ett gemensamt förhållningssätt i olika situationer och till
eventuella erbjudanden om förmåner samt hur anställda och förtroendevalda ska agera vid
misstanke om att oegentligheter förekommer.
Policy och riktlinjerna kan också fungera som utgångspunkt vid utbildningar och/eller diskussioner
på arbetsplatsen kring hur regler och riktlinjer ska tillämpas i olika mut- och jävssituationer som
skulle kunna uppkomma.

3. Omfattning
Policyn med tillhörande riktlinjer omfattar anställda och förtroendevalda i Vaxholms stads
förvaltningar och bolag där Vaxholms stad utser majoriteten av styrelsen. Policyn och riktlinjerna
gäller även kommunens uppdragstagare när de innehar en anställningsliknande roll och utför
tjänster åt kommunen.
Dessa riktlinjer tar i första hand sikte på det som ska gälla när anställda eller förtroendevalda har
rollen som mottagare av en förmån. De ska dock även tillämpas inom kommunen när det gäller
givande av förmån. Det innebär att det som inte ska tas emot inte heller får ges eller utlovas
externt.
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4. Definitioner
Oegentligheter
Det finns många olika definitioner av begreppet oegentligheter. I dessa riktlinjer utgår vi från
oegentligheter som ett samlingsbegrepp för hela gruppen av oönskade beteenden/handlingssätt
med konsekvenser för myndighetens anseende och/ eller verksamhet1.

Korruption
Begreppet oegentligheter omfattar även korruption som med en bred definition av begreppet
innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra2.
Korruptionsbrott regleras i brottsbalken.

Mutor
Mutor är en olämplig gåva, belöning eller annan förmån som överlämnas till en förtroendevald eller
anställd. Mutor kan bestå av vad som helst som är attraktivt för mottagaren, exempelvis pengar,
rabatter, varor, tjänster och gästfrihet i form av kost, logi och resor. Brottet tagande av muta sker
inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan även om man begär den, eller låter någon
utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt inte bara när man lämnar den utan redan om man
erbjuder eller utlovar den. Givande och tagande av muta räknas som korruptionsbrott och regleras i
brottsbalken.

Jäv och intressekonflikter
Jäv regleras i förvaltningslagen och kommunallagen och innebär att en förtroendevald eller anställd
har ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Med
intressekonflikter avses situationer som inte är entydiga och som inte helt säkert utgör jäv i lagens
mening, men där omständigheterna är av den karaktären att kommunens trovärdighet ändå skulle
kunna skadas.

Oetiskt handlande
Oetiskt handlande innebär handlande som strider mot grundläggande demokratiska värderingar.
Att medvetet inte följa styrdokument kan i vid mening betraktas som oetiskt handlande. Oetiskt
handlande kan vara att agera på sådant sätt som skadar förtroendet för kommunen.

5. Vad säger lagen?
Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap. 5 a-5 c §§ brottsbalken (BrB). De
omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat
tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.
Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i
17 kap. 8§ BrB.

1
2

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll, ESV 2016:24
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption Skr. 2012/13.167
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Tagande av muta
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta
eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte
finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5 a § BrB).

Givande av muta
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en
otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).

Handel med inflytande
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att
som mellanhand påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig
upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder en mellanhand en otillbörlig förmån för
att han eller hon ska påverka. Handel med inflytande regleras i 10 kap. 5 d§ BrB.

Jäv
Lagreglerna om jäv för anställda i kommuner finns bland annat i 16-18 §§ förvaltningslagen
(2017:900) och i 6 kap. 28-32 §§ samt i 7 kap. 4 § kommunallagen (2017:725). Reglerna talar om när
en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes
opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på
något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller i första hand beslutande och föredragande,
men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid
den slutliga handläggningen.

Skydd vid rapportering av missförhållanden
2019 kom Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Direktivet ställer krav på skydd vid och
funktioner för rapportering och uppföljning av visselblåsning.
I Sverige har direktivet huvudsakligen genomförts genom Lag (2021:890) om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som i
ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och
rapporterar dem. Skyddet består av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och
repressalier. Lagen innehåller även bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler,
behandling av personuppgifter och tystnadsplikt.

6. Tillbörligt och otillbörligt
För straffbarhet krävs att en förmån anses som otillbörlig. Gränsen vad som är otillbörligt och
tillbörligt är flytande och kan växla från tid till annan och skilja sig mellan verksamheter. Vad som är
otillbörligt avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.
Som tumregel kan det sägas att varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är
otillbörlig. En förmån som lämnas i efterhand, som belöning för vad mottagaren gjort i sitt
tjänsteuppdrag, kan också leda till straffansvar.
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Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör ta upp frågan
med din närmaste chef eller annan lämplig person för bedömning eller rådgivning. Observera att en
otillbörlig förmån fortfarande är otillbörlig även om din chef godkänner den.

Huvudregel
Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är naturligtvis att helt undvika att ta emot
gåvor och förmåner. I Vaxholms stad är huvudregeln att vi aldrig personligen ska emot någon form
av belöning för vår tjänsteutövning från leverantör eller annat, annat än i enlighet med dessa regler.
Vi får inte heller erbjuda någon gåva eller förmån som är otillbörlig. Att göra detta kan betraktas
som givande av muta. Vid representation ska kommunens regler för representation följas.

Frågor att ställa sig
Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:
-

Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?

-

Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?

-

Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?

-

Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?3

Nolltolerans för integritetskänsliga

”Tack, men vi i kommunen har regler som
förbjuder mig att ta emot gåvor.”
Anställda och förtroendevalda som ägnar sig åt myndighetsutövning till exempel tillståndsgivning,
beslut om rättighet, inspektion med mera, samt de som arbetar med upphandling och inköp är
särskilt integritetskänsliga. För personer som är särskilt integritetskänsliga krävs det mindre för att
de skall anses ha gjort sig skyldiga till mutbrott och därför råder nolltolerans. Nolltolerans innebär
att inte i något avseende eller i någon situation ge eller motta någon förmån vare sig det i rättslig
mening är att betrakta som muta eller inte.

Hur tackar man nej?
En vanlig fråga som uppkommer när en anställd erbjuds något av exempelvis en leverantör är hur
man tackar nej. Det kan ofta upplevas som att man är oartig om man tackar nej till en förmån.
Enklast är att vänligt men bestämt tacka nej med hänvisning till dessa riktlinjer och regler.

7. Riskanalys
Risker finns i hela organisationen, men ser lite olika ut beroende på var man arbetar. Exempel på
olika situationer där medarbetare är särskilt utsatta för risker är exempelvis vid:
Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda, av Finansdepartementet och Sveriges kommuner
och landsting, s 8.
3
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-

myndighetsutövning,
upphandling och inköp,
representation,
hantering av känslig information
beroendeförhållande.

För att stärka det preventiva skyddet mot oegentligheter är det av största vikt att alla delar i
organisationen löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner,
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån identifierade risker inom sitt
respektive arbetsområde.
Genom att arbeta systematiskt med riskanalyser, förebyggande arbete och kontroller samt genom
att ha rutiner i de fall då oegentligheter uppstår skapas en god riskmedvetenhet i organisationen.
Riskanalyser ska vara ett pågående arbete och sker systematiskt i processen för internkontroll.

8. Vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig
påverkan finns
Dessa riktlinjer ger en vägledning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och till eventuella
erbjudanden om förmåner. Klart otillbörliga förmåner är:
-

alla penninggåvor, värdepapper,

-

lån med gynnsamma villkor,

-

borgensåtaganden eller skuldtäckning,

-

efterskänkande av fordran, ränta, etc.

-

att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk,

-

tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer,

-

helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor,

-

gåvor och representation utan naturligt samband, exempelvis julbord.

Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att du utgår från att den inte är tillåten.

Måltider
Du ska tacka nej till att bjudas på måltider av utomstående om inte måltiden har ett naturligt
samband med uppdraget och är en normal arbetslunch eller motsvarande. Maten får dock inte vara
huvudsyftet med mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att
låta dig bjudas av möjlig leverantör. Särskild försiktighet gäller vid ofta återkommande
representation.

Kundträffar
Om ett utomstående företag som kommunen handlar med bjuder på kundträffar är det normalt
tillåtet att delta, om syftet med träffen är att utbyta information. Det är också normalt godtagbart
om det vid kundträffen bjuds på enklare förtäring. Det är viktigt att det dominerande inslaget i
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kundträffen är att ge information. En riktlinje för fördelning nöje/information är Skatteverkets krav
på kursinnehåll för att undgå förmånsbeskattning.

Studieresor, kurser och konferenser
Studieresor, kurser och konferenser som affärskontakter vill bjuda på ska du tacka nej till. Är det en
studieresa, kurs eller konferens som det är viktigt att delta i för att du ska kunna fullgöra dina
arbetsuppgifter ska Vaxholms stad stå för kostnaderna för konferensen samt resa, hotell och
uppehälle. Att låta dig bjudas på enklare förtäring är godtagbart.

Gåvor
I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet gäller för dig som
utövar myndighetsutövning, arbetar med upphandling eller inköp och för dig som är anställd inom
vård och omsorg.
Gåvor i form av pengar, biljetter, lotter med mera, ska inte tas emot. Gåvor som förknippas med
viss prestation får inte heller tas emot. Gåvor från leverantörer får inte tas emot.
Gemensamma gåvor till dig som anställd inom förskola och skola från elever och/eller
vårdnadshavare i samband med terminsavslutningar är tillåtna om värdet inte överstiger 1 procent
av prisbasbeloppet4. Observera att det är fråga om tumregler och inte exakta belopp. Gåvor från
enskilda elever och/eller vårdnadshavare bör endast tas emot om gåvan är av obetydligt värde,
annars bör du tacka nej. Detta gäller särskilt om du är ansvarig för att betygsätta eleven.
Om en enskild eller anhörig vill visa uppskattning till dig som anställd inom vårdområdet genom att
överlämna blommor, choklad eller annat av ringa värde kan detta accepteras, däremot är det
olämpligt att samma person överlämnar gåva vid upprepade tillfällen.
Det är inte godtagbart att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Om du som vårdare
får vetskap om att en vårdtagare avser att testamentera egendom till dig, ska du informera testator
att du inte kan ta emot gåvan. En rekommendation är att du berättar för din närmaste chef att du
har tackat nej till ett sådant erbjudande och ber chefen att dokumentera detta. Du ska inte heller
delta vid upprättande eller bevittnande av testamenten, fullmakter eller liknande handlingar.

Övriga erbjudanden, rabatter och bonusar
Du ska som anställd eller förtroendevalda inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte alla i
verksamheten kan ta del av. Du ska också tacka nej till erbjudanden om att fritt eller subventionerat
delta i evenemang på fritiden, alternativt betala det marknadsmässiga priset. Det kan vara fråga om
en resa, låna en sportstuga eller segelbåt eller deltagande i olika aktiviteter som till exempel
golftävlingar.
Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter tillfaller arbetsgivaren och får endast
användas i tjänsten.

4

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr
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9. Regler för representation
Allmän inriktning
Enligt 8 kap 1 § kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet med
utgångspunkt att de kommunala medlen ska användas för kommunens bästa.
Representation får förekomma i sammanhang som gagnar kommunens intressen.
Vid all representation gäller måttlighet och gott omdöme. Kostnaderna ska hållas rimliga och
försvarbara. Kostnaden för representationen måste alltid vägas mot nyttan av representationen.
Representation medges endast då det föreligger ett direkt samband med kommunens verksamhet.
Sambandet avser både tidpunkt, plats och den eller de personer som representationen riktar sig
mot.
Givetvis måste allmänhetens förtroende för kommunen upprätthållas även i samband med
representation och bestämmelserna om givande och tagande av muta ska beaktas. Bara för att
något är skatterättsligt tillåtet, innebär inte att det alltid är lämpligt inom det offentligas
verksamhet.

Allmänna restriktioner
Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och ett direkt värde för kommunens
verksamhet. Detta gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka
den riktar sig mot.
Frekvent återkommande representation med en och samma person eller grupp av personer får inte
förekomma.

Måltider och övrig förtäring
Måttfullhet ska tillämpas vid representationsmåltider.
Måltider i samband med informationsmöten/personalmöten ska inte ske annat än undantagsvis, till
exempel när mötet hålls under ordinarie lunchtid. Enklare förtäring i form av kaffe, fikabröd och
fruktkorg får dock bjudas på i enlighet med allmänna restriktioner ovan, efter bedömning av
respektive chef.
Vid politiska sammanträden får enklare måltider erbjudas efter bedömning av respektive
ordförande.
Måttfullhet gäller särskilt bruk av alkoholhaltiga drycker. Huvudprincipen är att representation ska
ske i form av måltid och att den är alkoholfri. Servering av vin och öl är dock acceptabelt men ska
ske restriktivt. Starksprit är ej tillåtet. Lämplig nivå är ett glas alkoholhaltig dryck i samband med
måltid per person. Vid all representation ska det alltid finnas alkoholfritt alternativ.

Extern representation
Med extern representation avses värdskap i förhållande till utomstående myndigheter,
organisationer, företag och enskilda personer.
Med värdskap avses att kommunen bjuder på till exempel måltider och annan förtäring,
underhållning eller liknande, det vill säga när staden vill visa uppskattning och gästfrihet.
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Varje chef beslutar om externa gåvor. Dessa ska företrädesvis tas ur stadens interna sortiment,
inhandlas av avtalad leverantör eller om avtal saknas; av lokal leverantör.
Extern representation får förekomma vid följande tillfällen:
-

affärskontakter,
uppvaktning vid bemärkelsedagar,
kondoleanser vid begravningar,
uppvaktning vid jubileer och invigningar,
deltagande i kongresser, stora idrotts- och kulturevenemang,
mottagande av gäster och delegationer i kommunen,
besöksresor till andra orter,
vänortskontakter,
studieresor,
andra tillfällen av motsvarande karaktär.

Intern representation
Med intern representation avses kommunalt värdskap i förhållande till förtroendevalda och
anställda i Vaxholms stad.
Med värdskap avses att kommunen bjuder på till exempel måltider och annan förtäring,
underhållning och liknande, det vill säga när kommunen vill visa uppskattning.
Intern representation får förekomma vid följande tillfällen:
-

högtidsdagar, avgångar samt begravningar,
nyblivna föräldraskap, långtidssjukdom eller nära anhörigs bortgång,
middag för anställda och politiker efter 25-årig tjänst,
informationsmöten/personalmöten,
interna kurser och planeringskonferenser,
studieresor och studiebesök,
sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga politiska organ,
fest för avgående politiker vid slutet av mandatperiod,
personalvård, inklusive personalfest.

Vid intern heldagskonferens ska antalet konferenstimmar uppgå till minst sex timmar/dag med
verksamhetsrelaterade aktiviteter. Konferensprogram ska finnas. Det ska vara gemensamma
måltidsarrangemang. Avdrag för mervärdesskatt kan då också göras.
Maximalt två personalfester per år får förekomma, vilket överensstämmer med Skatteverkets
förmånsregler. I detta inkluderas också eventuellt julbord.
Lunchmåltider som intas vid interna möten, arbetsluncher, sammanträden, ledningsgruppens
sammanträden, nämndmöten, projektträffar etc som inträffar oftare än varannan vecka medför
förmånsskatteplikt och ska därför undvikas.

Vem som representerar
Både anställda och förtroendevalda kan ha anledning att representera kommunen eller bolaget i de
situationer och former som beskrivs i dessa regler.
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Representation utförs normalt av nedan förtecknade förtroendevalda/anställda. Dessa får överlåta
en representationsuppgift åt annan i respektive nämnd/förvaltning.
Kommunen ska endast undantagsvis representeras av flera olika nämnder och/eller förvaltningar.
Som huvudregel gäller att fullmäktige representerar före kommunstyrelsen och så vidare i fallande
skala. Vid behov kan dock staden representeras av både kommunstyrelsens ordförande tillsammans
med kommunchef.
I tveksamma fall avgör fullmäktiges ordförande vem som representerar kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges ordförande representerar kommunen på högsta nivå med hänsyn till den eller
dem som representationen riktar sig mot, till exempel i följande fall:
-

då statschef eller annan medlem av kungahuset, medlem av regeringen eller annan gäst på
motsvarande nivå gästar kommunen,
vid utländskt besök på motsvarande nivå,
vid invigningar där någon av ovanstående är representerad,
då annan fullmäktigeordförande eller motsvarande gästar kommunen,
vid representation utanför kommunen på motsvarande som ovan,
vid välkomstceremonier av nya medborgare,
vid utdelning av minnesgåva till kommunens politiker.

Kommunfullmäktiges ordförande får helt eller delvis överlåta en representationsuppgift åt
kommunfullmäktiges föste eller andre vice ordförande eller åt kommunstyrelsens ordförande eller
annan.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande representerar kommunen vid främst följande tillfällen:
-

vid besök av eller föredragningar för statsråd, statliga myndighetschef och landshövding,
vid tillfällen som har ett naturligt samband med kommunstyrelsens verksamhet,
vid kongresser, idrottsevenemang, invigningar av anläggningar och dylikt då deltagarna
hälsas välkomna till kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande får helt eller delvis överlåta en representationsuppgift åt
kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande eller annan.

Ordförande i nämnd eller annat politiskt valt organ

Ordförande i en nämnd eller annat politiskt valt organ representerar kommunen vid tillfällen som
har ett naturligt samband enbart med verksamheten i respektive organ och då representationen
inte ska utövas av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande.

Kommunchef och förvaltningschef

Kommunchef och förvaltningschef representerar kommunen främst i följande fall:
-

gästande delegationer på tjänstepersonnivå,
övrig representation i och utanför kommunen på motsvarande nivå som i ovanstående
punkt,
intern representation mot personal i egen förvaltning.
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Förvaltningschef representerar gentemot delegationer på motsvarande nivå som den egna
förvaltningen. Kommunchefen representerar i övrigt. Kommunchefen får överlåta sina
representationsuppgifter till förvaltningschef eller annan.

Övriga anställda

Övriga anställda representerar kommunen vid arbetsmöten och dylikt när representationen ingår
som ett led i den anställdes verksamhetsansvar.

Gåvor
I den interna och externa representationen ingår även gåvor. Gåvor i form av pengar och
presentkort som kan bytas till pengar ska inte ges. Kommunens beloppsgränser för gåvor får inte
överstiga belopp presenterade på Skatteverkets webbsida. Vilka regler och belopp som gäller för
Vaxholms stad finns redovisade på kommunens intranät: ”Regler för gratifikationer till kommunens
anställda”.
Du ska som anställd eller förtroendevald inte ge gåvor till utomstående som betingar ett värde av
mer än 1 procent av prisbasbeloppet. Gåvor ska framför allt tas ur kommunens interna sortiment,
inhandlas av avtalad leverantör eller om avtal saknas; av lokal leverantör.
Vad som gäller för mottagande av gåvor finns redovisat i kapitel 8 (sid 8).

Ekonomiska transaktioner
Egen representation ska attesteras av högre chef. För kommunchef attesterar kommunstyrelsens
ordförande och för kommunstyrelsens ordförande attesterar stadens ekonomichef.
All representation bör godkännas av närmaste högre chef innan representationen genomförs. Detta
gäller speciellt vid planerade aktiviteter till exempel personalsammankomster, avtackningar med
mera.
Syfte, datum och deltagares namn och organisation ska alltid anges på restaurangnota, under
kommentarsfältet i ekonomisystemets fakturaportal eller liknande verifikat. Vid enklare förtäring
vid sammankomster, till exempel fika eller smörgås inför nämndmöte kan angivelse av antalet
deltagare och verksamhet ersätta deltagarnamnen.
I övrigt gäller kommunens attest- och utanordningsreglemente.

10. Jäv och andra intressekonflikter
Grundläggande för kommunens tjänsteutövning och poliska beslutsfattande är att den ska vara
saklig och objektiv. Tjänsteutövningen och politiskt beslutsfattande ska därför inte påverkas av
släktskap, vänskap eller andra privata relationer.
Klara fall av jäv är:
-

om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående,

-

när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare
deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.
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Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba
förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:
-

vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,

-

ekonomiskt beroende av en part eller intressent,

-

engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i
förutsättningarna för en opartisk bedömning,

-

vän eller ovän med sökande i en rekrytering.

I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att
bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som
därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter
mellan dig som tjänsteperson eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna
vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är
fråga om jäv i lagens mening. I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att
det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull”.

Verkan av jäv
Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att du
normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Den som är jävig får inte heller
närvara vid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller beslutas.
Om du känner till någon omständighet som gör att du kan antas vara jävig i ett ärende ska du
självmant meddela detta. Anställda anmäler jäv till sin närmsta chef och förtroendevalda anmäler
jäv till nämnden (förslagsvis även till nämndens ordförande).

11. Agerande när oegentlighet upptäcks eller misstänks
Vaxholms stads visselblåsarfunktion
Utgångspunkten är att varje medarbetare i första hand ska kunna ta upp eventuella misstankar om
oegentligheter med sin chef. Förtroendevalda ska i första hand ta upp sina misstankar med
respektive partis gruppledare. När rapporten tas emot ska mottagaren omgående se till att ärendet
blir formellt undersökt.
Om en anställd av olika skäl inte vill kontakta sin chef med sina misstankar kan han eller hon i andra
hand vända sig till förvaltningschefen och i tredje hand till kommunchefen för vidare utredning och
ställningstagande.
Om en anställd av olika skäl inte vill kontakta sin chef, förvaltningschefen eller kommunchefen går
det också att anmäla via stadens visselblåsarfunktion som sköts av extern part.
Visselblåsarfunktionen kan användas av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäckt
eller fått information om allvarliga missförhållanden, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning
samt missförhållanden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas.

Exempel på allvarliga missförhållanden som kan anmälas:
-

mutbrott
jäv
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-

tjänstefel
brott mot tystnadsplikten
brottslighet riktad mot kommunen såsom förskingring, stöld eller trolöshet mot huvudman
förtroendeskadliga bisysslor

Alla inkomna anmälningar kommer att tas emot, men om de bedöms ligga utanför
visselblåsarfunktionens syfte kommer de inte att handläggas enligt dessa riktlinjer utan lämnas
vidare till ansvarig funktion och hanteras inom ordinarie rutin för typ av ärende.
Den som framför misstankar om oegentligheter måste ha skälig anledning att anta att
informationen om missförhållandena är sann. Anklagelser som visar sig vara illvilliga eller medvetet
felaktiga kan resultera i åtgärder.

Förtroendegrupp

Verksamhetsutövare som är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för
rapportering av missförhållanden ska utse behöriga personer eller enheter som:
1. tar emot rapporter och har kontakt med rapporterande personer
2. följer upp det som rapporteras, och
3. lämnar återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer
De som utses får antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats
för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning. I
Vaxholms stad ska en extern leverantör hantera ovanstående, dock ska en förtroendegrupp
bestående av administrativ chef, HR-chef samt personalhandläggare (från HR-enheten) ha ansvaret
att följa upp och därmed säkerställa hanteringen hos den externa leverantören. Förtroendegruppen
har även ansvaret för korrekt dokumenthantering vid visselblåsarärenden samt för att upprätta
rutiner för visselblåsartjänsten.
Om en anmälan rör en person i förtroendegruppen eller om en person i gruppen av annan
anledning inte är att anse som oberoende ska denna inte delta i handläggningen av det ärendet.

Beskrivning av visselblåsarfunktionen
Anmälningar rapporteras via tjänst på Vaxholms stads externa hemsida och går till extern leverantör
som gör en initial bedömning av anmälan. Den externa hanteringen garanterar att en anmälare, om
denne så önskar, kan vara anonym.
Anmälaren ska få bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagande.
Förtroendegruppen tar emot den initiala bedömningen och den hanteras i enlighet med den
externa leverantörens rekommendation. I det fall en fördjupad utredning rekommenderas ska
denna utföras av den externa leverantören.
Den fördjupade utredningen lämnas till förtroendegruppen som är ansvarig för att eventuella
uppgifter som är nödvändiga för att vidare åtgärder ska kunna vidtas lämnas vidare till ansvarig
funktion inom organisationen.
Anmälaren har inom tre månader rätt till återkoppling om åtgärder som vidtagits till följd av
anmälan och om skälen för dessa. Återkopplingen ska ske i skälig omfattning.
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En person som nämns som ansvarig för missförhållanden i en anmälan ska informeras om detta så
snart som möjligt med hänsyn till utredningen.
Har det i en utredning framkommit misstanke om brott ansvarar förtroendegruppen för att en
polisanmälan och funktionens utredning överlämnas till polisen.

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier
En person som haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann är
enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden skyddad mot
hindrande åtgärder och repressalier.

Sekretess
För uppgifter visselblåsarärenden finns bestämmelser om sekretess i offentlighets och
sekretesslagen (OSL).

12. Avgränsningar
I kollektivavtalet hanteras arbetsrättsliga konsekvenser av oegentligheter i form av avstängning och
disciplinpåföljd. Kollektivavtalet är överordnat riktlinjer för oegentligheter. I kollektivavtalet regleras
även bisysslor.

13. Ansvar, information och uppföljning
Alla anställda och förtroendevalda i Vaxholms stad ska ta del av kommunens policy och riktlinjer
mot oegentligheter. Detta kan lämpligen ske vid introduktion och på arbetsplatsträffar.
Informationen ska också finnas tillgänglig på intranät/webbsida.
Det är den anställdes och den förtroendevaldes ansvar att sätta sig in i och följa de lagar och
riktlinjer som gäller. Detta innebär bland annat att den anställde i diskussion med chefer och
kollegor aktivt ska medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på varje arbetsplats
uppfyller högt ställda etiska krav.
Varje chef har ansvar för att skapa förutsättningar för anställda att ta del av kommunens policy och
riktlinjer. Chefen har också ett ansvar för att återkommande arbetsplatsdiskussioner genomförs om
hur regler och riktlinjer ska tillämpas.
Uppföljning av policyn och riktlinjerna för eventuella justeringar och uppdateringar görs vid behov.
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brandskyddsutbildning

2021-11-22
KS 2021/206.027

Kristoffer Staaf §22/2021
Kristoffer Staaf

Avtal för webbaserad brandskyddsutbildning i
Vaxholms stad

KS del.
Kristoffer Staaf

2022.21

Makulerat delegeringsbeslut

§23/2021

Delegeringsbeslut upphandling tidningen Viktigt i
Vaxholm

Elisabeth Larsen Brolin
§24/2021

2021-11-22
KS 2021/110.059

Elisabeth Larsen Brolin
UPPHANDLING - Produktion av tidningen Viktigt i
Vaxholm

KS del.
Elisabeth Larsen Brolin

163479

Upphandlingsrapport med tilldelningsbeslut område
A

2021-12-16
KS 2021/73.281

Alexander Wahlstedt
§25/2021
Alexander Wahlstedt

Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag
lokalvårdstjänster

KS del.
Alexander Wahlstedt

163480

Upphandlingsrapport med tilldelningsbeslut område
B

2021-12-16

Alexander Wahlstedt
§26/2021
Alexander Wahlstedt
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KS 2021/73.281

Uppdrag om framtagande av förfrågningsunderlag
lokalvårdstjänster

KS del.
Alexander Wahlstedt

2022.76

Ansökan om fastighetshetsreglering för
Överbyvägen, Dp 382 för Resarö mitt

2021-12-22
KS 2021/177.245

Susanne Edén §27/2021
Susanne Edén

Resarö mitt, inlösen av mark för Överbyvägen

KS del.
Lina Bergdahl

2021.2530

Beslut om att tilldela upphandlingen banktjänster
och ingå avtal med vinnande anbudgsgivare

2021-12-22
KS 2021/205.059

Koray Kahruman §28/2021
Koray Kahruman

UPPHANDLING av banktjänster

KS del.
Koray Kahruman

2021.2531

Yrkesskor 2020 adda ramavtal

2021-11-30
KS 2021/68.002

Koray Kahruman §29/2021
Koray Kahruman

Delegeringsbeslut 2021

KS del.
Koray Kahruman

2021.2535

Delegeringsbeslut upphandling grafisk formgivning
och originalproduktion, tilldelningsbeslut

2021-11-22
KS 2021/111.059

Elisabeth Larsen Brolin
§30/2021
Elisabeth Larsen Brolin

UPPHANDLING - Grafisk formgivning och
originalproduktion

KS del.
Elisabeth Larsen Brolin

2022.70

Upphandling av ramavtal för entreprenadjurist och
entreprenadkonsult

2022-01-17
KS 2021/209.059

Koray Kahruman §1/2022
Koray Kahruman

UPPHANDLING av entreprenadjurist och
entreprenadkonsult

KS del.
Koray Kahruman

2022.71

Tilldelning av ramavtal för entreprenadjurist och
entreprenadkonsult

2022-01-17
KS 2021/209.059

Koray Kahruman §2/2022
Koray Kahruman

UPPHANDLING av entreprenadjurist och
entreprenadkonsult

KS del.
Koray Kahruman

2022.81

Fullmakt Fröberg och Lundholm advokatbyrå AB

2022-01-19
KS 2020/93.556

Marie Wiklund §3/2022
Marie Wiklund

Förundersökning inför upprustning av Vaxholms
kajer (se notering)

KS del.
Marie Wiklund
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