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Sammanträde med: 
 
Samhällsbyggnadsnämnd 
 
Sammanträdesdatum: 2021-12-08 
 
Tid: kl. 09:00-12:00 
 
Plats: Linden, Eklundavägen 1 
 
 
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreteraren. 
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara. 
 
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter. 
 
 
Ledamöter kallas 
Nina Höijer (S), ordförande 
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande 
Oskar Svärd (M), 2:e vice ordförande 
Andreas Brorson (S) 
Eva Järliden (S) 
Jouni Slagner (S) 
Solweig Oscarsson (S) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Pär-Ove Lindqvist (M) 
Fredrik Askhem (L) 
Helena Bosved (MP) 
Bo Ammer (SD) 
Jessica Carlqvist (V) 
Greger Persson (SD) 
Tommy Ahlberg (S) 

Ersättare underrättas 
Therese Magnusson (S) 
Antti Tsupukka (S) 
Kent Grängstedt (S) 
Björn Junaeus (KD) 
Arne Kumm (M) 
Johan Kumlin (M) 
Ronnie Erhard (M) 
Inga-Lill Andersson (C) 
Christer Johansson (SD) 
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 1. Dagordning 
Föredragande:  
Tid:  

 
Sammanfattning 
09:00 - Mötets öppnande, val av justerare 

09:05 - Beslutsärenden 

10:05 - Rast samt gruppmöten 

10:30- Beslut 

10:45 - Information 

12:00 - Mötet avslutas. 

  
 

 
 2. Val av justerare 

Föredragande:  
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ordföranden och Oskar Svärd (M) justerar 
dagens protokoll med Greger Persson (SD)  som ersättare. 
 

 
 3. Remiss av elvägsutredningens betänkande avseende regler 

för statliga elvägar 
Diarienummer: 21RS9094 
Föredragande: Karin Wallin 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
a t t förslag till remissvar godkänns som Region Örebro läns svar på 
elvägsutredningens förslag om regler för statliga elvägar. 
 
Sammanfattning 
I oktober 2020 tillsatte regeringen en Elektrifieringskommission med uppdraget att 
påskynda arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Samtidigt gavs Trafikverket i 
uppdrag att planera för elväg och analysera förutsättningar för utbyggnad av elvägar 
och stationär laddning. Ännu saknas dock ett regelverk för byggande och 
användande av elvägar, därför tillsattes Elvägsutredningen i oktober 2020. 

2 (1163)



  
Föredragningslista  

 

 
 
  

 
Elvägsutredningen fick det övergripande uppdraget att föreslå en reglering av elvägar 
och lämna författningsförslag som bedöms nödvändiga för att möjliggöra byggande 
av elvägar och brukarfinansiering av drift och underhåll av elvägar i Sverige. 
Uppdraget är avgränsat till statliga elvägar och elvägar på allmän väg som driftas av 
kommuner. Utredningen ska också föreslå en ansvarsfördelning mellan aktörer i 
elvägssystem samt analysera och föreslå en beräkningsmetod för brukaravgift. 
 
Utredningen lämnar följande förslag: 
- lag om ändring i väglagen (1978:948) som syftar till att komplettera väglagen på 
sådant sätt att den även gäller för byggande och drift av statliga elvägar. 
 
- ny särlagstiftning som reglerar brukaravgift samt övriga villkor i elvägssystem. 
Förslaget till ny lag innehåller bestämmelser om avgift och övriga villkor för tillträde 
till en statlig elvägsanläggning. Brukaravgift ska tas ut vid användningen av elväg 
och inkluderar kostnader för drift och underhåll av elvägsanläggningen, kostnader för 
drift och underhåll av tillhörande användar- , behörighets- och avgiftssystem, ökade 
kostnader för vägunderhåll som elvägsanläggningen orsakar samt kostnader för 
förbrukad el. 
 
- till förslaget om ny lag om villkor i elvägssystem hör också förslag om ny 
förordning om villkor i elvägssystem. Denna förordning innehåller regler gällande 
avgift och betalning av den. 
 
För att ändringarna i väglagen samt förslag om ny lag och till den tillhörande 
förordningen ska kunna tillämpas föreslås också mindre ändringar i följande lagar: 
- lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. (1993:891) 
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
- Europarådets och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden 
(1990:313) 
Samtliga förslag till ändringar innebär mindre tillägg i lagarna som möjliggör uttag 
av brukaravgift för användande av elvägssystem. 
 
Förslagen till ändringar av gällande lagar samt förslaget om ny lag respektive 
förordning om villkor i elvägssystemet är teknikneutrala, det spelar därmed ingen 
roll vilken elvägsteknik som byggs. Strukturen med kompletterande bestämmelser 
samt ny särlagstiftning om villkor för elvägssystem stämmer överens med den 
modell för infrastrukturavgifter på väg som redan finns och används på bl a 
Motalabroarna och Sundsvallsbron. 
 
I förslaget till yttrande framförs att utredningens förslag i det stora hela är rimliga 
och ger förutsättningar för en enkel implementering vilket bör vara positivt för 
byggandet av elvägar i Sverige. I förslaget till yttrande framförs dock dels vikten av 
att se över medelstilldelning till både nationell plan och länsplaner för att finansiera 
byggande av elvägar samt också att utredningens förslag i möjligaste mån bör testas 
redan i elvägspiloten för att kunna utvärderas och vid behov justeras inför en 
storskalig utbyggnad av elvägar. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM om remiss regler för statliga elvägar 
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 Svar på remiss om elvägsutredningens betänkande om regler för statliga elvägar 
 Remiss - Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga 

elvägar 
 Bilaga 1 remiss - Följebrev e-pos 
 Bilaga 2 remiss - Regler för statliga elvägar 

 
 
 4. Förslag till remissyttrande över samrådsremiss för ny 

översiktsplan för Sala kommun 
Diarienummer: 21RS9720 
Föredragande: Patrik Ståhl 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat 
 
att överlämna förvaltningens förslag till synpunkter som yttrande över 
samrådsförslag till ny översiktsplan för Sala kommun. 
 
Sammanfattning 
Sala kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Planen föreslår åtgärder i 
Sala kommun som främjar persontrafik och godsflöden i hela östra Mellansverige 
vilket är positivt. Kommunen öppnar även för samarbete över kommun- och 
länsgränser kring klimatfrågor. Region Örebro län sätter stort värde på denna 
hållning. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM till remissyttrande över samrådsremiss för ny översiktsplan för 

Sala kommun 
 Remissyttrande över förslag till ny översiktsplan för Sala kommun 
 Remiss - Samråd -Översiktsplan för Sala kommun, översiktsplan Sala 2050 

 
 
 5. Remiss om nedläggning av Bromma flygplats 

Diarienummer: 21RS9071 
Föredragande: Simon Jäderberg 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att förslag till yttrande skickas till Infrastrukturdepartementet 
 
Sammanfattning 
Regeringen har uppdragit en utredare att ta fram underlag inför en möjlig avveckling 
av drift av verksamheterna vid Bromma flygplats. Underlaget inrymmer bland annat 
förutsättningar och tidplan för avveckling utifrån olika aspekter som förändrat 
resande på grund av pandemi och samhällsutveckling, flygets roll i 
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transportsystemet, behovet av tillgänglighet och samhällsviktigt flyg. 
 
Utredaren kommer fram till att en nedläggning av Bromma flygplats är rimlig och 
bör kunna sättas igång relativt snart för att funktionerna flygplatsen inrymmer kan 
spridas till andra flygplatser, framförallt Arlanda. Utredaren rekommenderar dock en 
långsiktig plan som tas fram i god tid innan flygplatsen helt läggs ned för att 
möjliggöra flytt av olika verksamheter. 
 
Bedömningen är att en nedläggning av Bromma flygplats inte har en större effekt på 
resmöjligheter eller tillgänglighet till/från Stockholm idag. Det finns därför ingen 
större anledning för Region Örebro län att ta ställning i frågan om nedläggning. 
Däremot avser regionen att ytterligare fördjupa sig i förutsättningar för en potentiell 
flytt av funktioner och verksamheter från Bromma flygplats till andra flygplatser, 
vilket skulle kunna gynna Örebro län. Beslutet väntas inte få några större 
konsekvenser 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM angående remiss om nedläggning av Bromma flygplats 
 Yttrande gällande remiss om nedläggning av Bromma flygplats 
 Remiss - Bromma flygplats - underlag för avveckling av drift och verksamhet 

(Ds 2021:25) 
 Bilaga 1 remiss - följebrev e-post 
 Bilaga 2 remiss - Bromma flygplats, underlag för avveckling av drift och 

verksamhet 
 
 
 6. Remiss angående länsplan Sörmland 2022-2033 

Diarienummer: 21RS2600 
Föredragande: Simon Jäderberg 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att förslag till yttrande skickas till Region Sörmland. 
 
Sammanfattning 
Region Sörmland har i uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och 
länsplaneupprättare att ta fram ny länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 
2022-2033. Planförslaget är ute på remiss fram till den 30 december 2021. 
 
Åtgärder gynnar Örebro län både direkt och indirekt. Bedömningen är att 
planförslaget bidrar till bättre och effektivare person- och godstransporter med en 
mer positiv inverkan på miljö, hälsa, barn, jämlikhet och jämställdhet än nu gällande 
länsplan. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPm angående remiss länsplan Sörmland 2022-2033 
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 Yttrande om länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033 iSörmlands 
län 

 remissversion-ltp-sodermanlands-lan-ar-2022-2033 
 remissversion-hallbarhetsbedomning-ltp-sodermanlands-lan-ar-2022-2033 

 
 
 7. Remiss angående länsplan i Västra Götalandsregionen för 

åren 2022-2033 
Diarienummer: 21RS10024 
Föredragande: Simon Jäderberg 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att bilagt förslag till yttrande skickas till Västra Götalandsregionen. 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har i uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och 
länsplaneupprättare att ta fram ny länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 
2022-2033. Planförslaget är ute på remiss fram till den 31 januari 2022. 
 
Åtgärder gynnar Örebro län både direkt och indirekt. Bedömningen är att förslaget 
bidrar till bättre och effektivare person- och godstransporter med positiv inverkan på 
miljö, hälsa, barn, jämlikhet och jämställdhet. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM angående remiss för länsplan i Västra Götalandsregionen 
 Yttrande länsplan Västra Götalandsregionen 2022-2033 
 Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 

med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
 Bilaga 1 remiss - Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion 
 Bilaga 2 remiss - Hållbarhetskonsekvensbedömning remissversion 
 Bilaga 3 remiss - Följebrev e-post 

 
 
 8. Trafikpliktsbeslut för allmän kollektivtrafik i Örebro stad 

Diarienummer: 21RS2228 
Föredragande: Stefan Boere 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt för 
regional kollektivtrafik i Örebro stad från december 2024 i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
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Sammanfattning 
2014 infördes ett nytt linjenät i stadsbusstrafik i Örebro. En utvärdering har visat att 
resandet inte utvecklar sig fullt ut i enlighet med de mål som ställdes upp. 2020 har 
Region Örebro län och Örebro kommun fattat ett beslut om att genomföra den första 
etappen av Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro. BRT förutsätter att busstrafiken i 
framtida BRT-stråk utvecklas, såväl som att kringliggande busslinjer och stomlinjer 
anpassas. Mot denna bakgrund har utformningen av linjenätet för stadsbussarna i 
Örebro setts över. 
Ett förslag till nytt stadslinjenät i Örebro har varit på remiss under perioden 21 april 
till och med den 5 september. I linje med samhällsbyggnadsnämndens beslut om hur 
inkomna remissvar ska hanteras vid sammanträde den 10 november har ett slutligt 
förslag till nytt stadslinjenät tagits fram. Det nya linjenätet karakteriseras av enkelhet 
och snabbare och tätare trafik där resandet är som störst. Det nya linjenätet bedöms 
lösa befintliga kapacitetsproblem och kan leda i riktning på de uppställda målen om 
ökat resande. Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas ett nytt beslut om 
allmän trafikplikt i Örebro stad. Den trafik som omfattas av trafikpliktsbeslutet är 
stadsbusstrafiken i Örebro. Trafikstart för detta trafikpliktsbeslut är december 2024. 
 
Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM Trafikpliktsbeslut för allmän kollektivtrafik i Örebro stad 
 Beslut om trafikplikt i Örebro stad 
 Slutversion Utredning Nytt Stadslinjenät i Örebro 

 
 
 9. Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Diarienummer: 20RS12049 
Föredragande: Lina Ramberg 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta 
 
att anta förvaltningens förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro 
län. 
 
Sammanfattning 
Enligt rekommendation om revidering varje mandatperiod har förslag till nytt 
regionalt trafikförsörjningsprogram tagits fram. Programmet har varit ute på remiss 
hos kommuner, grannlän och kundorganisation under perioden juli-oktober. I linje 
med föreslagen remisshantering har nu ett slutgiltigt trafikförsörjningsprogram tagits 
fram. 
 
Med avstamp i de faktorer som forskningen pekar ut som viktigast för utformning av 
attraktiv kollektivtrafik har det i programmet formulerats ett övergripande mål som 
riktar sig till allmän kollektivtrafik och fyra underställda mål varav tre av dem även 
är applicerbara på serviceresor. Det övergripande målet är att öka kollektivtrafikens 
marknadsandel av de motoriserade resorna som görs i länet. De underställda målen 
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handlar om ökad nöjdhet, ökad enkelhet, minskad miljöpåverkan, prismässig 
konkurrenskraft samt ett grundläggande utbud som täcker hela länet. 
 
Målen i programmet ämnas vara uppfyllda år 2030 och till varje mål finns en 
uppsättning strategier för såväl allmän kollektivtrafik som serviceresor. Dessa 
strategier ska prägla arbetet med att sträva mot de uppsatta målen. Alla beslut om 
trafikplikt måste kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM SBN 211208 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2030 
 Slutversion Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 

 
 
 10. Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan Region Örebro 

län och Svealandstrafiken 
Diarienummer: 21RS3674 
Föredragande: Johan Ljung 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga utvärderingen till handlingarna samt 
 
att uppdra till kollektivtrafikchefen att tillsammans med Svealandstrafiken arbeta 
med de rekommendationer som finns i utvärderingen samt 
 
att skicka utvärderingen vidare till Regionstyrelsen för hantering av de delar av 
utvärderingen som berör Region Örebro län som ägare av Svealandstrafiken. 
 
Sammanfattning 
Under 2018 bildades det med Region Västmanland ägda bolaget Svealandstrafiken 
och ett avtal skrevs mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken. Avtalet säger 
att vartefter trafikavtalen med övriga trafikoperatörer går ut kommer 
Svealandstrafiken att ta över trafiken. Sedan augusti 2019 kör Svealandstrafiken 
delar av den allmänna kollektivtrafiken. 
I 2021 års verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden vid Region Örebro län 
framgår att förvaltningen har fått uppdraget ”Genomföra en utvärdering av upplägget 
att köra bussar inom den allmänna kollektivtrafiken i egen regi”. Syftet med 
utvärderingen är att bedöma hur samarbetet fungerar och är uppdelat i två delar, en 
kvantitativ del och en kvalitativ del. 
Genom denna utvärdering rapporterar förvaltningen sitt uppdrag tillbaka till 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och 

Svealandstrafiken 
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 Rapport Region Örebro Län - Utvärdering av avtal om allmän trafik november 
2021 

 
 
 11. Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik 

inom Region Örebro län 
Diarienummer: 20RS12534 
Föredragande: Johan Ljung 
Tid:  

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att redovisat ”Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik inom 
Region Örebro län” fastställs samt 
 
att ge områdeschef Trafik och samhällsplanering i uppdrag att ta fram en 
krishanteringsplan med ramverket som grund. 
 
Sammanfattning 
För den allmänna och särskilda kollektivtrafiken behövs tydliga riktlinjer för hur en 
kris ska hanteras. Några riktlinjer eller någon krishanteringsplan finns inte idag. I 
2021 års verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden vid Region Örebro län 
framgår att förvaltningen har fått uppdraget ”Ta fram en krishanteringsplan för 
allmän och särskild kollektivtrafik som berör händelser i trafiken. Planen ska 
beslutas av nämnden under 2021.” 
Under arbetets gång har det konstaterats att en krishanteringsplan är ett dokument 
som med jämna mellanrum kommer att behöva förändras och det är därför 
lämpligare att nämnden fastställer ett ramverk och ger områdeschefen i uppdrag att ta 
fram en krishanteringsplan. Arbetet med att ta fram en krishanteringsplan har skett 
parallellt med framtagandet av ramverket och är planerad att fastställas i närtid efter 
att ramverket fastställts. 
 
Beslutsunderlag 
 FPM Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik inom Region 

Örebro län 
 Ramverk Krishantering för Trafik och Samhällsplanering - till nämnd 

 
 
 12. Information 

Föredragande:  
Tid:  

 
Sammanfattning 
Påverkansarbete 2020-2021 - Dino Keljalic 

Länstrafikens försäljningskanaler - Monica Ståhl 
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Kampanjer och erbjudanden Länstrafiken - Sandra Lee 

El, vätgas och biogas – del av framtidens energisystem och transportlösningar - Katja 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Karin 
Wallin 

2021-12-08 Dnr: 21RS9094 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden  

 

 

Remiss av elvägsutredningens betänkande avseende 
regler för statliga elvägar 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
a t t        förslag till remissvar godkänns som Region Örebro läns svar på 
elvägsutredningens förslag om regler för statliga elvägar. 

Sammanfattning 
I oktober 2020 tillsatte regeringen en Elektrifieringskommission med uppdraget 
att påskynda arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Samtidigt gavs 
Trafikverket i uppdrag att planera för elväg och analysera förutsättningar för 
utbyggnad av elvägar och stationär laddning. Ännu saknas dock ett regelverk 
för byggande och användande av elvägar, därför tillsattes Elvägsutredningen i 
oktober 2020. 
 
Elvägsutredningen fick det övergripande uppdraget att föreslå en reglering av 
elvägar och lämna författningsförslag som bedöms nödvändiga för att 
möjliggöra byggande av elvägar och brukarfinansiering av drift och underhåll 
av elvägar i Sverige. Uppdraget är avgränsat till statliga elvägar och elvägar på 
allmän väg som driftas av kommuner. Utredningen ska också föreslå en 
ansvarsfördelning mellan aktörer i elvägssystem samt analysera och föreslå en 
beräkningsmetod för brukaravgift.  
 
Utredningen lämnar följande förslag: 
- lag om ändring i väglagen (1978:948) som syftar till att komplettera väglagen 
på sådant sätt att den även gäller för byggande och drift av statliga elvägar.  
 
- ny särlagstiftning som reglerar brukaravgift samt övriga villkor i 
elvägssystem. Förslaget till ny lag innehåller bestämmelser om avgift och 
övriga villkor för tillträde till en statlig elvägsanläggning. Brukaravgift ska tas 

12 (1163)



 

 
2 (6) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Karin 
Wallin 

2021-12-08 Dnr: 21RS9094 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

ut vid användningen av elväg och inkluderar kostnader för drift och underhåll 
av elvägsanläggningen, kostnader för drift och underhåll av tillhörande 
användar- , behörighets- och avgiftssystem, ökade kostnader för vägunderhåll 
som elvägsanläggningen orsakar samt kostnader för förbrukad el.  
 
- till förslaget om ny lag om villkor i elvägssystem hör också förslag om ny 
förordning om villkor i elvägssystem. Denna förordning innehåller regler 
gällande avgift och betalning av den. 
 
För att ändringarna i väglagen samt förslag om ny lag och till den tillhörande 
förordningen ska kunna tillämpas föreslås också mindre ändringar i följande 
lagar: 
- lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. (1993:891) 
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
- Europarådets och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i 
skatteärenden (1990:313) 
Samtliga förslag till ändringar innebär mindre tillägg i lagarna som möjliggör 
uttag av brukaravgift för användande av elvägssystem.  
 
Förslagen till ändringar av gällande lagar samt förslaget om ny lag respektive 
förordning om villkor i elvägssystemet är teknikneutrala, det spelar därmed 
ingen roll vilken elvägsteknik som byggs. Strukturen med kompletterande 
bestämmelser samt ny särlagstiftning om villkor för elvägssystem stämmer 
överens med den modell för infrastrukturavgifter på väg som redan finns och 
används på bl a Motalabroarna och Sundsvallsbron. 
 
I förslaget till yttrande framförs att utredningens förslag i det stora hela är 
rimliga och ger förutsättningar för en enkel implementering vilket bör vara 
positivt för byggandet av elvägar i Sverige. I förslaget till yttrande framförs 
dock dels vikten av att se över medelstilldelning till både nationell plan och 
länsplaner för att finansiera byggande av elvägar samt också att utredningens 
förslag i möjligaste mån bör testas redan i elvägspiloten för att kunna 
utvärderas och vid behov justeras inför en storskalig utbyggnad av elvägar.  

Ärendebeskrivning 
I oktober 2020 tillsatte regeringen en Elektrifieringskommission med uppdraget 
att påskynda arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Samtidigt gavs 
Trafikverket i uppdrag att planera för elväg och analysera förutsättningar för 
utbyggnad av elvägar och stationär laddning. Ännu saknas dock ett regelverk 
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för byggande och användande av elvägar, därför tillsattes Elvägsutredningen i 
oktober 2020. Utbyggnad och användning av elvägar i större skala innebär nya 
tekniska anläggningar och system som inte förutsetts i de lagar som berör 
byggande, drift och finansiering av vägar. Därför behovs kompletteringar och 
förtydliganden av befintliga lagar samt nya regler för att möta dessa nya behov. 
 
Elvägsutredningen fick det övergripande uppdraget att föreslå en reglering av 
elvägar och lämna författningsförslag som bedöms nödvändiga för att 
möjliggöra byggande av elvägar och brukarfinansiering av drift och underhåll 
av elvägar i Sverige. Uppdraget är avgränsat till statliga elvägar och elvägar på 
allmän väg som förvaltas av kommuner. Utredningens förslag ska inte påverka 
kommunala eller privata initiativ till uppförandet av elvägar i mindre skala. 
Utredningen ska också föreslå en ansvarsfördelning mellan aktörer i 
elvägssystem samt analysera och föreslå en beräkningsmetod för 
brukaravgifter. Vidare ska brukaravgifter och uttag av dessa vara förenlig med 
relevant EU-lagstiftning.   
 
Utredningen lämnar följande förslag: 
- lag om ändring i väglagen (1978:948) som syftar till att komplettera väglagen 
på sådant sätt att den även gäller för byggande och drift av statliga elvägar.  
 
- ny lag om villkor i elvägssystem. Förslaget till ny lag innehåller bestämmelser 
om avgift och övriga villkor för tillträde till en statlig elvägsanläggning. 
Brukaravgift ska tas ut vid användningen av elväg och inkluderar kostnader för 
drift och underhåll av elvägsanläggningen, kostnader för drift och underhåll av 
tillhörande användar- , behörighets- och avgiftssystem, ökade kostnader för 
vägunderhåll som elvägsanläggningen orsakar samt kostnader för förbrukad el. 
 
- till förslaget om ny lag om villkor i elvägssystem hör också förslag om ny 
förordning om villkor i elvägssystem. Denna förordning innehåller regler 
gällande avgift och betalning av den. 
 
För att ändringarna i väglagen samt förslag om ny lag och till den tillhörande 
förordning ska kunna tillämpas föreslås också ändringar i följande lagar: 
- lagen om indrivning av statliga fordringar m.m. (1993:891) 
- offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
- Europarådets och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i 
skatteärenden (1990:313) 
Samtliga förslag till ändringar innebär mindre tillägg i lagarna som möjliggör 
uttag av brukaravgift för användande av elvägssystem.  
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Förslagen till ändringar av gällande lagar samt förslaget om ny lag respektive 
förordning om villkor i elvägssystemet är teknikneutrala, det spelar därmed 
ingen roll vilken elvägsteknik som byggs. Strukturen med kompletterande 
bestämmelser samt ny särlagstiftning om villkor för elvägssystem stämmer 
överens med den modell för infrastrukturavgifter på väg som redan finns och 
används på bl a Motalabroarna och Sundsvallsbron. 

Utredningens förslag innebär att staten står för infrastrukturinvesteringen 
medan användarna betalar en brukaravgift som innebär kostnadstäckning för 
drift och underhåll av elvägen samt tillhörande system och som inkluderar 
ersättning för den el som används. Uttag av sådan brukaravgift innebär 
kostnadstäckning men ingen vinst för staten. Trafikverket upphandlar el på 
motsvarande sätt som inom järnvägsystemet och levererar den vidare till 
brukaren. Prissättning av brukaravgiften ska vara icke-diskriminerande och 
transparent och baseras på följande kostnadsposter: 

- Drift och underhållskostnader för elvägen 
- Ökad kostnad för vägunderhåll 
- Drift och underhållskostnader av system för styrning och övervakning 
- Nätavgift 
- Kostnad för energiförluster i elvägsanläggningen 
- Drift- och underhållskostnad för användarbehörighets- och 

avgiftssystem 
- Elenergikonstnad inklusive energiskatt samt kostnad för administration 

av el.  

Utredningen föreslår en förhållandevis enkel anvarsfördelning mellan aktörer i 
elvägssystemet (Trafikverket, Transportstyrelsen, nätägare, fordonsägare) som i 
stor utsträckning bygger på befintlig lagstiftning. Ansvarsfördelningen liknar 
den som finns för infrastrukturavgifter på väg vilket utredningen bedömer 
sannolikt kommer förenkla administration och implementering samt ökar 
förutsägbarheten för elvägsanvändare. Ansvarsfördelningen innebär att 
Trafikverket ansvarar för att tillhandahålla statliga elvägar, både i form av att 
erbjuda infrastrukturen för elväg och leverera el till fordon som använder 
elvägen. Transportstyrelsen ansvarar för att fakturera användarna för nyttjandet 
av elvägen. Elenergikostnaden för elvägsanvändare föreslås hanteras på 
motsvarande sätt som enligt Trafikverkets rutiner avseende el till järnvägen där 
Trafikverket upphandlar och vidarebefordrar el till självkostnadspris till 
järnvägsföretagen. 
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Utredningen bedömer att förslagen kommer bidra till uppfyllandet av de 
transportpolitiska målen samt hållbarhets- och klimatmål.  

Bedömning 
Se förslag till svar på remiss. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslut om yttrande på remissen bedöms inte få direkta konsekvenser för 
miljöperspektivet även om genomförandet av utredningens förslag skulle ge 
förutsättningar för byggande av ett elvägssystem vilket bedöms bidra positivt 
till de transportpolitiska målen samt till mål om minskade utsläpp från 
transporter. Detta ligger i linje med regionala mål för hållbara transporter.  

Elvägsutredningen bedömer själva att förslagen inte skulle ha några direkta 
och/eller betydande konsekvenser för barn- och jämställdhetsperspektiven. Inte 
heller beslut om yttrande på remissen bedöms ha några konsekvenser som är 
direkta eller betydande ur barn- och jämställdhetsperspektiv. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om yttrande bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Region 
Örebro län. På sikt kan ändringar i väglagen komma att få konsekvenser för 
länsplanen för regional transportinfrastruktur om denna förväntas finansiera 
byggande av elvägar. Några sådana planer finns dock inte inom överskådlig tid. 

Uppföljning 
Utvecklingen och införandet av elvägssystem samt tillhörande regelverk och 
lagstiftning kommer följas upp inom ramen för arbetet med utveckling av 
länets infrastruktur och genomförandet av elvägspilot Hallsberg-Örebro. 

Beslutsunderlag 
- FöredragningsPM om remiss regler för statliga elvägar 
- Svar på remiss om elvägsutredningens betänkande om regler för statliga 

elvägar 
- Remiss - Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för 

statliga elvägar 
- Bilaga 2 remiss - Regler för statliga elvägar 
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Johan Ljung   
Områdeschef 

Skickas till: 
Infrastrukturdepartementet: 
i.remissvar@regeringskansliet.se 
med kopia till: 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 
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Svar på remiss avseende elvägsutredningens 
betänkande om regler för statliga elvägar 

Region Örebro län innehar uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och 
upprättare av länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län. Region 
Örebro län är initiativtagare till den sträcka av E20 mellan Hallsberg och 
Örebro som beslutats bli den första elvägspiloten i Sverige. Tillsammans med 
länsstyrelsen i Örebro län har också Region Örebro län tagit fram ett regionalt 
elektrifieringslöfte i vilket genomförandet av elvägspiloten är en viktig del. 
Region Örebro län har länge deltagit aktivt i Trafikverkets arbete med elvägar 
inom vilket behovet av tydliga regelverk för byggande, drift och användande 
av elvägssystem flertalet gånger kommit på tal. Därför välkomnas 
elvägsutredningens betänkande och Region Örebro län önskar lämna följande 
synpunkter. 
 
Synpunkter avseende ändring av lagstiftning samt införande av ny 
lagstiftning 
Region Örebro län delar utredningens uppfattning att kompletterande och ny 
lagstiftning måste till för att skapa förutsättningar för byggande av elvägar 
samt brukarfinansiering av drift- och underhåll av elvägar. Vidare anser 
Region Örebro län att utredningens förslag avseende ändring av befintlig 
lagstiftning och införande av ny lag samt ny förordning om villkor för 
elvägssystem är väl avvägda och rimliga. Att regelverk för såväl byggande och 
drift som brukaravgifter för användande av elvägssystem till stor utsträckning 
bygger på redan befintlig lagstiftning bör leda till ett smidigare införande och 
enklare implementering. 
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Region Örebro län anser det rimligt att staten (eller i förekommande fall 
kommunerna) ansvarar för byggande och drift av elvägar på allmänna vägar i 
enlighet med utredningens förslag. I rollen av upprättare av länsplan för 
regional transportinfrastruktur vill dock Region Örebro län framhålla vikten av 
att se över medelstilldelningen till så väl länsplaner som nationell plan om en 
storskalig utbyggnad av elvägssystem på det allmänna vägnätet ska ske. Enligt 
Trafikverkets förslag till utbyggnadsplan för elvägar berörs främst vägar där 
investeringar bekostas av den nationella planen men i en framtid kan även 
regionala statliga vägar komma i fråga för elvägsanläggningar. Då måste 
medelstilldelningen till länsplanerna ses över och justeras på sådant sätt att 
utrymme för sådana investeringar finns. 
 
Synpunkter avseende brukaravgifter 
Region Örebro län anser det rimligt att brukaravgifterna leder till 
kostnadstäckning men inte vinst för staten så som utredningen föreslår. Vidare 
bedömer Region Örebro län att utredningen tagit relevanta kostnadsposter i 
beaktande för att utforma metod för beräkning av brukaravgifternas prisnivå. 
Det kommer dock bli viktigt att kontinuerligt utvärdera brukaravgifterna och 
dess prisnivå för att kunna justera dessa på sådant sätt att användandet av 
elvägssystemet optimeras för att leda till minskade utsläpp från transporter. 
 
Det är positivt att brukaravgifterna och dess administration liknar befintliga 
system för infrastrukturavgifter på väg och järnväg. Region Örebro län delar 
utredningens bedömning att det leder till större förutsägbarhet för användarna 
och en enklare implementering.  
 
Synpunkter avseende ansvarsfördelning 
Region Örebro län anser att utredningens förslag om ansvarsfördelning mellan 
olika aktörer i elvägssystemet är väl motiverad och ger goda förutsättningar 
för utveckling av elvägssystem i Sverige. Att ansvar läggs på redan etablerade 
aktörer som sedan tidigare har ansvar som knyter an till deras föreslagna 
ansvar i ett elvägssystem gör att förslaget om ansvarsfördelning bör vara 
enkelt att tillämpa redan i en tidig utbyggnad av elvägar. Region Örebro län 
anser därför att förslaget till ansvarsfördelning bör tillämpas i största möjliga 
mån redan för elvägspiloten för att kunna testa och utvärdera utredningens 
förslag så tidigt som möjligt.   
 
För Region Örebro län 
 
 
 
Nina Höijer 
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Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för 
statliga elvägar     

Remissinstanser 
AB Volvo 

Affärsverket svenska kraftnät 

BIL Sweden 

Blekinge tekniska högskola 

Bring 

Chalmers tekniska högskola AB 

DHL 

Electreon 

Elsäkerhetsverket 

Elonroad 

Elways 

Energiforsk AB 

Energiföretagen 
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Energimarknadsinspektionen 

E.ON Sverige 

Formas 

Fortifikationsverket 

Föreningen Sveriges sändareamatörer 

Försvarets materielverk 

Försvarets radioanstalt 

Försvarsmakten 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Halmstads kommun 

Hallsbergs kommun 

Högskolan i Halmstad 

Installatörsföretagen 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Justitieombudsmannen 

Kammarrätten i Göteborg 

Karlshamns kommun 

Kiruna kommun 

Konjunkturinstitutet 
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Konkurrensverket 

Kronofogdemyndigheten 

Kungl. Tekniska högskolan 

Kungsbacka kommun 

Landsorganisationen i Sverige 

Lastfordonsgruppen 

Luleå tekniska universitet 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Motorbranschens Riksförbund  

Myndigheten för digital förvaltning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturvårdsverket 

Näringslivets Regelnämnd 

Näringslivets transportråd 

Olofströms kommun 

Power Circle AB 

Region Blekinge 

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Skåne 
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Region Stockholm 

Region Örebro län 

Regelrådet 

Riksförbundet M Sverige 

RISE Research Institutes of Sweden 

Sandvikens kommun 

Scania 

SEK Svensk Elstandard 

Siemens 

Sigtuna kommun 

Skatteverket 

Skellefteå kommun 

Skogsindustrierna 

Statens energimyndighet 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 

Stockholms kommun 

Sundsvalls kommun 

Svenska Taxiförbundet 

Svenska Transportarbetareförbundet 

Svenska Turistbussföretagen 

Svensk Kollektivtrafik 
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Svenskt Näringsliv 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Sveriges Kommuner och Regioner  

Sveriges Motorcyklister 

Sveriges Åkeriföretag 

Swedac 

Sölvesborgs kommun 

Teknikföretagen 

Tillväxtanalys 

Tjänstemännens centralorganisation 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Transportföretagen 

Transportstyrelsen 

Vattenfall 

Verket för innovationssystem 

Volvo Cars 

Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 22 
december 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 
i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
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i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/02450 
och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 
materialet i betänkandet.  

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.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se. 

 
 
 
Ola Nordlander 
Departementsråd 
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Från:                                  "Christina Rasmussen" <christina.rasmussen@regeringskansliet.se>
Skickat:                             Tue, 21 Sep 2021 14:40:13 +0100
Till:                                     "registrator@svk.se" <registrator@svk.se>
Cc:                                      "I Registrator" <i.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne:                               Remiss av Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga 
elvägar - Svar senast 22 december 2021
Bilagor:                             Remissmissiv Elvägsutredningens betänkande SOU 2021 73 Regler för statliga 
elvägar.pdf

Elvägsutredningens betänkande SOU 2021:73
 
 
Elvägsutredningens betänkande (SOU 2021:73) Regler för statliga elvägar    

Remissinstanser

AB Volvo
Affärsverket svenska kraftnät
BIL Sweden
Blekinge tekniska högskola
Bring
Chalmers tekniska högskola AB
DHL
Electreon
Elsäkerhetsverket
Elonroad
Elways
Energiforsk AB
Energiföretagen
Energimarknadsinspektionen
E.ON Sverige
Formas
Fortifikationsverket
Föreningen Sveriges sändareamatörer
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Förvaltningsrätten i Karlstad
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Halmstads kommun
Hallsbergs kommun
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Högskolan i Halmstad
Installatörsföretagen
Integritetsskyddsmyndigheten
Justitieombudsmannen
Kammarrätten i Göteborg
Karlshamns kommun
Kiruna kommun
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Kronofogdemyndigheten
Kungl. Tekniska högskolan
Kungsbacka kommun
Landsorganisationen i Sverige
Lastfordonsgruppen
Luleå tekniska universitet
Lunds kommun
Lunds universitet
Motorbranschens Riksförbund 
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Näringslivets Regelnämnd
Näringslivets transportråd
Olofströms kommun
Power Circle AB
Region Blekinge
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Skåne
Region Stockholm
Region Örebro län
Regelrådet
Riksförbundet M Sverige
RISE Research Institutes of Sweden
Sandvikens kommun
Scania
SEK Svensk Elstandard
Siemens
Sigtuna kommun
Skatteverket
Skellefteå kommun
Skogsindustrierna
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Statens energimyndighet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Stockholms kommun
Sundsvalls kommun
Svenska Taxiförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet
Svenska Turistbussföretagen
Svensk Kollektivtrafik
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation
Sveriges Kommuner och Regioner 
Sveriges Motorcyklister
Sveriges Åkeriföretag
Swedac
Sölvesborgs kommun
Teknikföretagen
Tillväxtanalys
Tjänstemännens centralorganisation
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Vattenfall
Verket för innovationssystem
Volvo Cars
Örebro kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 22 december 
2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/02450 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. 

29 (1163)

mailto:i.transport.remissvar@regeringskansliet.se


Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock 
på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte 
har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

 
 
 
Ola Nordlander
Departementsråd
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������ 	�������������������������������������������������� !"#$�%#&&#$'#((#%�$)*+#�(!,$-%,#�'.+/(%0(($-$*#+�-�!120*%%3%(!&!(4�56776896::8;8<�6=�>?�9@A6�:?B8;B?A�CD7�EAF=6:C�;�5=?A;<?�G�H�������� I�����J��������J��K������K��J����������J��J����� LMNOPQRST�UVTWX�TSY�VPZRVUONSNX�LMNOPQRST�UVTWX�TSY�[QUNY�\�]ŶQUN� LMNOPQRST�UVTWX�TSY�[QUNY�_̀abcde�]ŶQUN� fNOPQRST�UVTWX�]UO�[gMVŶ�S�TWXUN�hSVVR̂WOU� ijk�lmml�njopqojr�olp�jpklsn�tjuvrqwl�jmxywslpxypklrj�vxjrzvrl�jm�zr{p�jmxywjp�� |onqxjrqpwsjpujn�sn}r�~lpn��wrlzjps�z�ponq�plmqnjn� �nn���kj��q�z�rk�pjn�sn}r�lxnlwlrjp� ��rk�p�o�pnlonlr�jp���mpn�ypsn�s���wjr�z�rk�pjn�jp�sjssq�psp}�ojm�s���o�pnr�mmjrls�lx�jmxywjp�� ��rk�p�qkjpnq�zqjrlns�wjp���jp�w�koypk���n�nlwlrj��WR��M����URYV[�[RU]� ijk�lmml�njopqojr�olp�jpjrwq�ynpqpw�soj�q�z�rk�pjn���jp�yxjp�q�jmxywjp���qmojp�klnl�s���tjuvxs���u�xlr�kjp�soq�ols�tjr�r�~{�lxwqznss}snj�jns��nz�r�pqpw�� �pjrwq�ynpqpw�zvr�kjtqnjrqpw�olp�tlrl�soj�q�z�rk�pjn��iynpqpwjp�q�jmxywslpmywwpqpwjp�olp�qpnj�soqm�l��mqol�z�rk�ps�jmo�ps��nq�p�{n�pyr�kj�tjzqppjr�sqw�~{�sl��l�m�znmjkpqpw� �pjrwq�ynpqpw�zvr�kjtqnjrqpw�olp�tlrl�soj�q�z�rk�pjn��iynpqpwjp�q�jmxyws�lpmywwpqpwjp�olp�qpnj�soqm�l��mqol�z�rk�ps�jmo�ps���nq�p�{n�pyr�kj�tjzqppjr�sqw�~{�sl��l�sojpl�
� �

�YRY� ijk�lmml�njopqojr�yr�klnl�or}~njrlk��gWNNSNX�M���UZZUQR� �}snj�s~yppqpw�������mqo�s~yppqpw��njsnjr�s���wjp��zvrns��jk���������}snj�jn�sol�omlrl�lx�lnn�vxjrzvrl��~~�nqmm�����o��~jr�qp�lnpqpw� �}snj�s~yppqpw�������xy�jm�s~yppqpw��lr�j�sjonq�p�olp�vxjrzvrl�����o��jzzjon���}snj�jn�yxjp�z�pwjrlr��jk�mqo�s~yppqpw��~~�nqmm��������ijk�xqssl���kqzqjrqpwlr�lx�snrv�lxnlwlrjp�olp��~~�nqmm�����o��vxjrzvrls�
�}snj�s~yppqpw�lx�����������mqo�s~yppqpw���jp�omlrlr��~~�nqmm���������}snj�jn�olp�vxjrzvrl��qrol�����o���jk�jp�jpojm�snrv��lxnlwlrj��k�ttmjrls�sl�n�����o���jk�jp�k�ttjm�

�}snj�s~yppqpw�����������xy�jms~yppqpw���u�������o� ��jmmlp�sn}r�so{~jp���u�sjw�jpnjp���}snj�jn�olp�vxjrzvrl����o��~jr�sjw�jpn�¡������jnjr¢�
115 (1163)



���������	
� �������

���

� �������������� ���!���"������� ��������������� ���!�#���!�$�%!&���� �������������� ���!�#���!�'()*+,-�%!&���� .������������ �%���#/��!&����� ���0�1&��23�4��&�!���� � 56789:;<6:<=>�?<@AB<6�7==�@<=�:CBB<6�7==�?<DA;7>�7EFGHHE9EH76�8A6�=6789:>=I6E9EH�CJD�A;<6;7:KE9EH�L���&3M���!���� ��� 56789:;<6:<=�?<@AB<6�7==�=<:E9:<E�>=GFF<6�EI7�:67;�NO�PE@<6DOFF�7;�;GH<E� 56789:;<6:<=�?<@AB<6�7==�=<:E9:<E�9E=<�>=GFF<6�EI7�:67;�NO�PE@<6DOFF�7;�;GH<E�Q�R<;<67E=A6<E�7;�@<==7�>I>=<B�D76�CJ:>O�<E�=IN�7;�>:<E7�>CB�G6�E<@>GE:=�9�;GH?7E7E�CJD�F9HH<6�9�E9;O�B<@�7>87F=<ES�TUVWUXYZ[\]̂Z_̀]\a�ba_ccaZWX\defUaZfccg�hii�jklmnoopoijq�rsqqjt�uii�oimkku�rtul�vw�uxlmxyutj�ul�jklmnjx�z{t�q{|k}n~jijx�uii�i}kknsysn{tu�o}n�jk��oj��itjyx}xnjxo�z{tokun�}�ruv}ijk������sq�tjysl}ouo�slux�}xxj~wkkjt�ouqik}nu�}��ljt}nj�yjqsxoitjtuyj�jklmnouxkmnnx}xnut�z�xri}sxjt�osq�rux�tjnkjtu�i}kkitmyji�z{t�jxor}kyu�zstysx�njxsq�uii�}yjxi}z}jtu�yjq�s�~�yjtuo��j~{t}n~ji�uii�i}kknsys�n{tu�o}n�jk�ztwx�jklmnouxkmnnx}xnjx����ilw�ul�zptu�ijrx}rjt�n{to�}yjxi}�z}jt}xnjx�}�jklmnouxkmnnx}xnjx����yj�ilw�uxytu�ijrx}rjtxu�tjnkjtuo�q{|k}n~jijx�uii�zw�i}kkitmyj�i}kk�jklmnouxkmnnx}xnjx�njxsq�jx�ijrx}or�}xoiukkui}sx�}�zstysxji���q�jii�zstysx�}xij��vvzpkkjt�rtuljx�z{t��j�~{t}n~ji�xjruo�yji�i}kkitmyj�i}kk�jklmnouxkmnnx}xnjx�jxk}ni�ouqik}nu�ul�yj�}��ljt}nj�yjqsxoitjtuyj�jklmnoijrx}rjtxu����ts�joojx�mt�jx�yjkvts�joo�}�yjx�o�~jqui}oru��}ky�z{t�i}kkitmyjo�rsxitskk�s�~�yj�}ijt}xn�osq�iun}io�ztuq�ul�}�jx�tuvvsti�i}kk��tuz}r�ljtrji��oj�z}n�t�������
116 (1163)



�������� 	
���������

���

����������� ������������������� �!������ �!�"��#�#����$� �%�����#�&%����#�#��'()*+�,-*./01-22-/�
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�lmnnop�qrstuvwvxtvy�sz{vtt|t}~t����G$&C&GH�G�%��$?&D/A��GCH��.�?�AG/GC�����2�'��0��������������:����4�����,0���:�������������5���:����=�4���=���0���-1�������6�:�����0���,-���+1;4����;<��0�4����:������=�0�9��;���0�4����=�+��7�*���4���������;��=-�+04������!:++��������������������0++�����+;4����01:�>��:���5++��9�5��0�4��140,����9�!-1���;������0++��>������ !�0��+5�01���+����40�,-������,:����������;<��0�47�����������:��=�����9+0��!-4����++���+;4������,0�1�+�=���==���9�5����140,���������+����:1�����7�������,0�=;�4���=�86��,�������-��+�����:�!�+�����;<����4-���������5�������������0,����<!�5����!:++��������������+:4��01:���;<����=�9�5����140,����;�������� !�0��+7������>����+7�

142 (1163)



����������	
� �����������

����

���������������������� �!"#�$�%&���%'%�(��%�)%*+��$'%�)����,&�-�*.)�������&�)����,&���+ �/'����0 ��,��,��*���),��1�%*)����,%��'%,��$'%�����/2�������)��$,((�&*%��(+*������1,%��,�+*�&��,+���%���1�(,%�3$��4%�"�56��((�%����)��1��,-�����,+�1 &��(,��1�(,%��./���%���1�(,%��7�����89�� :;<
=�><
?@�=�=����>������A�BC�?�D�EB�<;=F�C���GHIJKHKLMNOPQRS�HQTKPNUR�PNTT�PHKONJVWRMX�
�YZ[[\]�̂_̀abcdceacf�̀ghcaaiajkalm�� �n��4%�"�o���&,�� �) &(���'%�/4%��,��),��4�+�.)(,�&�,�%,�����$'%�,���/,���%,����)��1��,�����,+�(,��1�(��%,$�)��./���%���1�(��%,$�)���$��%������$$%�%�,�*%�1�/*$�,&����&����%���*)�%/���+��,%�+����&,���&�,�%,��$'%�$,((�����&�( ����+ �� �&%�$�-��./�4�&�%/ ((�)����,&�%�,��n��4%���1��)%�+�%�1%4),%,+��$��������$4�)�����,+�$('&���,+��4���(,��1�(��%,$�)p���&�&���/2�������),�,��,�,�&���,�����%���1�(��%,$�)����.)� �,�+*�&�%��(+*���p�+�()����%������%,����������,%,����%���qrs�$% ��t�###utt�###�qrs���%���1�(�$('&����

143 (1163)



���������	
� ������������

��
�

��������� �������������������������������������������� ��������!"�#�� ��������
�$%&&'(�)*+,-..+*�/01.�23045306�789:���;<�<=>�=>?=@�=??�?@=ABCADEFG?�HGI?J@�=K�LM�N@OPG>?�D=I?HBD=@�OPQ�RM�N@OPG>?�NG@IO>HBD=@S�KBDCG?�T@�G>�K=>DBU�N@ONO@?BO>S�IJ�>J@�@GF=>�G>�CO<HB>=?BO>�=K�LMM�VWX�D=I?HBD=@�OPQ�L�MMM�VWX�NG@IO>HBD=@�G>�H@YC=@=KUBA?�NJ�ZS[�\]̂ _C̀ Qa�\G�HBD=U=�Z�AE@�G>�<G@�FG?=DbG@=F�@GFOcKBI>B>U�=K�Y>FG@D=UG?�?BDD�ABUY@�[ada�eK�FG�@GFOKBI=FG�HG@TC>B>UIGfG<NDG>�A@=<UJ@�=??�@GIYD?=?G>�YNNcKBI=@�I?O@=�K=@B=?BO>G@S�HG@OG>FG�NJ�KBDC=�=>?=U=>FG>�IO<�UE@Ia�gB�KBDD�FT@AE@�HG?O>=�=??�Y?@GF>B>UG>�B>?G�UE@�>JUO>�HGFE<>B>U�=K�QY@�I?O@=�H@YC=@=KUBA?G@>=�CO<<G@�=??�HDBa�WG�C=>�Q=<>=�B>O<�GfG<NDG>I�B>?G@K=DDS�<G>�TKG>�HDB�<B>F@G�GDDG@�I?E@@G�B�FG�N@ObGC?�IO<�CO<<G@�=??�AE@KG@CDBU=Ia�hijklmnoimopq�roismtltu�jn�rivmjijnulkpot�X@=ABCKG@CG?�Q=@�B>O<�IB??�wxyzx{|�}~x������x�}��x��z�HG@TC>=?�COI?c>=FG>�AE@�Y>FG@QJDD�OPQ�F@BA?�=K�GDKTU=@�AE@�G>�Y?H�UU>=F�=K���dMM�C<�GDKTU�B�A�@=�G?=NNG@�A@=<�?BDD��MZ�a��G@TC>B>U=@>=�H�UUG@�G>H=@?�NJ�D=I?HBDI?@=ABCa��G@TC>B>U=@>=�?�FG@�NJ�G>�COI?>=F�AE@�H@YC=@G>�O<�PB@C=���[�C@O>O@�NG@�AO@FO>ICBDO<G?G@��?=HGDD�[aL�a�

144 (1163)



����������	
� �����������

����

������������������� �!��"��#�!�!$������"�%�����$��������&�������''�()�*������"�&�! ����+���� ,�(-��%!+���.&& �( �!�+����/��(&����+�&,'���(+��0�+#���( �!�+��!��'�����&(*�����"&���&#$����&&������� (*�%�,"1$$!�+�!�(-���������(&1*�!�/���2��3�4566�78�� �5�9�:�;5�4���������	
5�<�5=�6�>��5�;���?5;56<�	@��A6����
�B�56�9�>
5�:��5��ACD�
�B�
��	��:��B5��EFGHIJKLF�MFG�NOGLOJPIQROSFTFG�FRUHV��WXYZ[[X\X[]̂_̀�Wa�bc[�\Xde]̂ef\X[]gh]̂Xij�ka�Yl[�\Xde]̂ef\X[]gh]̂Xij�kefZgXij�f̂im\gdhY_n�opqp� opqr� opsp� optr�u� vwx� yz{|�}~��}��|z�{�}~��}��|zy��}~��}��|zy{�}~��}��u� ��x� �z{y�}~��}���z{{�}~��}��yz���}~��}��yz�{�}~��}���� vwx� yz�y�}~��}��|z�{�}~��}��|z���}~��}��|z���}~��}���� ��x� �z���}~��}���z�|�}~��}���z{��}~��}��yz���}~��}��}~��}����}~���~���~���~����}�������~����������~���}��~}��z�y{y|z���x�~��x�����~�x���u��� ��~���w~���¡�����x�~��¢v������~���w~������£ xx����������¡x�~����¤(���� ���!�����+���&�#$ ���!����� (*������!��/$��!�� ����!$ ,�( �!�+���!+�������������!�&#$���+����,�(-��%!+���.&& �( �!�+�(-����-����� �2���&&�+�����&&�(**���+���*�+�& �( �!�+�!� (*���������������� �!���''(��¥�"��#�!�����&&�-�����¦0¥���(!(��'����(�+(! ��&(*������/��&� �"�& ������2�������!��.!����� �(��"��1+�& ���/��"�%�����$����! � �(�,&��2������������� �"��#�!�!$���"1$$��� ����(�!��'.���  ���!��$�!+�!�(-��( #����"�+/*!�!$��2�������������� �"��#�!�!$� ��&§��� �$���.!�%���+!�!$�! ��/�� &�$!��*��(+��/��"��#�!�!$����"�%�����$����!2�̈�& �#��(��! �.�!+��"�%���,��$����"� ���+�'.��(�+(! ��&(*�����©�!���/����/�+��ª�«0�+�& ��!$.���#�����( �!�+ '( ������"��#�!�!$�!�§#*�/���*�+�%���+!�!$�! ��/�, &�$�(*��( �!�+ '( ���2�¬�+�+�!!�� ��&&!�+�$.��+��������!�������%���+!�!$�! ��/�� &�$!��"�%�����$�����(**�������&�$$��'.��!�!.$(���/$���!��.�§#*�/���*�+������������� �"��#�!�!$0�$��������������������� ��¥�������������0��$���!$ %''+��$�®�̄!�&1 �����/�%� #��!�!$���(-��'&�!�����/���!�%�"1$$!�+�����&�#$��0��°�±²±²³¦¦́�́µ¦2�
145 (1163)



���������	
� ������������

����

�������������� ��!"���#��$$��%�&"���'�(����� ��$)�#*���������+,�- ��������)��)�#� !)$����%���.
� ���������������/�0/1��23�423�����&"������("����!*�(���������� *���"���!*�(#��*���������,"*����)#�5������������*�������$�$)�#*������*�������#�����!� �(#* !6�%�7��������!�*���������"�#�8����9��!#����*���'����*( ������#�#�)�!����"��*�!���������*������!*�(:�$����*���"*� (���)#��������"�������$��������(��)-,���*����������)��)��;8��!*�(%�7���� ��#��*���������)$#���� (5,����:�'�"*�����'����*( ����#�#�)�!��:�#)$�;8*�������!*�(��#�������5� * ���%�<������)������*�������*�$! (,�����#)$��!*�(��� ���������������(�!!�������#! ;;��#� !!�#�8����"��!���� �(%��=����� �(��#��"�#!�(�)$�* !����)#����#;)#����#)$��"�� �(8� ���'����*( ���������!���������#)$�>��� �*������� � (����,���,����#)$�'����!�(��"�������� �(��*���'����*( ����%�?)�����(�'����*�����)-,�>��� �*�����#�� � (���������� �(������"$���'����� �(��������!*�(#5��*������� �����)$$�������,����)�)$ #��� �- ��$���������������5*�����# (��*��!*�(��%��?9-������!����"�������!*�(����)$$��������! ������)$;!�$����� !!�#��� )����!���� �(��"�������"�, ������!�#�,�!#��� �����#;)��#9#��$��� �#�$�����$���!���� �(�)-,�#��;������#;)�������� * ���%�@������#�$���>��� �*�����#�$�#��)$���������#� ##���A#���*#� ���B%C%CD��*��!*�(#5'��9((���������!*�(���#�#�#)$����6�$�"�������#���� �(�� !!�������!���� �(:������#)$��!*�(���� ��#�;8���(���#����*�(�*#� ��%��<!*�(##9#��$����)$$����������*���!*�(#�)��)��$���#;�- � ��'��'#�� �(�* !���� ��������������:�'�"*���������'����*( ���#)$�#�����!�((�#:��)$$����������*�#���� �*�#��� �(���8���)��)�#�(����#�# ��%�<!*�(#�)��)���)$$���)-�#8�*����'��'#������"������!�����#��� )����%���.
.�� EF4�/�13���G��3H�0�4�F�1F/�<�������!�����)����;8*�������)#��������"���!*�(#��*������%�I�������#�� *#��8(����)#������%�
146 (1163)



����������	
� �����������

����

��������������� !"#���$�%$��&'(�)'*+,-�./012'(('3456'�7(37-(5859�:+3�:/36/5�:+3�'2,;9�8�:/30�4,�(822�'<'01'2�'5�-(3+04,(4943'�-/0�855');3�'5�,8--�./-(546�/=*�.3;,'3�,8--(�756'3*>22?��@;3�6'(�9;22'3�+,3894�:/36/5-./-(546'3�*43�7(3'65859'5�:>((�./-(A546-71198:('3�:3>5�'2,;9-('.58.2','345(+3'3?�B+3�1'3-/5)8243�.3;,-�'5�7(37-(5859�-/0�./-(43�=83.4�CD�DDDEFD�DDD�.3/5/3�1'3�:/36/5?�B+3�24-()8243�;3�./-(546'5�8�-(/32'.-/365859'5�CDD�DDD�.3/5/3?��G��%� �HI�� �� ��J5�-(+33'�7()K99546�4,�'2,;943�855');3�4((�'2,;9-:/36/5�.45�*4�08563'�)4(('38'3?�&'�.45�6;30'6�)28�)>6'�2;((43'�8�,8.(�/=*�)8228943'�8�85.+1?�L,'5�2;593'�3'-/3�.45�9+34-�1>�'2,;9�7(45�-(/11�:+3�24665859?��M'3/'56'�1>�45,;565859'5�4,�'2,;9�.45�'2,;9-:/36/5-�0+N289*'(�(822�085-.46'�)4(('38'3�855');34�'5�)'(K6456'�./-(546-)'-143859�/=*�8�,8--4�:422�'5�0+N289*'(�(822�+.46�24-(.414=8('(?��B340(864�:/36/5-(K1'3�0'6�08563'�)4(('38'3�.45�)28�)8228943'�8�85.+1�;5�649'5-�:/36/5?�B+3�4((�6'5�(K1'5�4,�:/36/5�-.4�.7554�:>�(8223;=.289�3;=.,866�7(45�/+5-.46'�-(/11�.3;,-�'5�,;2�7()K996�85:34A-(37.(73�4,�)>6'�-(4(8/5;34�-54))2466175.('3�/=*�'2,;943?�&'(�;3�/.243(�/0�)'-143859'5�8�)4(('38./-(546�.45�711,;94�6'5�*+93'�./-(A546'5�:+3�4((�24664�:3>5�'2,;9�3'24(8,(�4((�24664�*'004?�O!"#��I�"#�%I� ��P���Q#��!��R ��M37.434,98:('5�)283�'5�3+3289�./-(546�:+3�45,;5643'�4,�'2,;9�/=*�4,98:('5�)'3;.54-�7(8:3>5�*73�0K=.'(�'2�-/0�+,'3:+3-�:3>5�'2,;9-A452;995859'5?�&'(�855');3�4((�138--;((5859'5�)283�8=.'A68-.38085'3456'S�(345-143'5(�/=*�>('3-1'9243�:4.(8-.4�./-(546'3?�T((�24664�*'004�'22'3�8�6'1>�-.722'�0'6�-(/3�-455/28.*'(�,434�)8228943'�;5�4((�24664�1>�'2,;9�'22'3�,86�17)28.4�2466175.('3�2;59-�,;943?�&'2-�:+3�4((�24665859'5�.45�-.'�0'6�2;93'�'::'.(�/=*�4514--4-�(822�(86'3�1>�6K95'(�5;3�'2138-'(�;3�2;93'S�6'2-�:+3�4((�452;995859-./-(A546'5�;3�2;93'?�@;3�6'(�:855-�42('354(8,�)283�138-.;5-289*'('5�422(86�*+93'�U-'�:8973�V?VW?�M37.434,98:('5�.45�6;3:+3�./004�4((�1>,'3.4�85,'-('3859-)'-27('(�8�:/36/5-7(37-(5859�:+3�'2,;9�/=*�45,;565859�4,�
147 (1163)



���������	
� ������������

��	�

������������������� !���"� �"�#���"� "�$ �%���#�����&���&�'��"��'��&���(��%��&�����"��)**�+�)*")�'�+'�,�! �����)&��"��-����./.� 01�2�3�4�245��63�7��3�2431��86��

�9:;;<=�>?@ABCDCEACF�GDHBI�����������)"���J�K�)������������"'�("�*� ���!++* ���")"�������%�* )��L"�%�"�)��(��� (*�"�%�,�)��&���&(�%("*������,��(�"%��+'�&(�%("*�M+��N�,)�����OP�*(J����!++�����%����!���%")"��"*��Q+����R"%��*�S��!��*P�&��*���*("�J�"��(J�(�) ��&(�%("*�M+���($#�%���*�(�) �� (*�"�%����T) �)�������+'+� ���������,)����"�)" �!%������"����"%�"�(J�,�! ��L���)&��"*�*�(��� �UV� �("(�W�*(J�,M�����+'�%��,��� ")"�������,�! ��L���)&��"�*(J�X��&) ��� ���+��*�"�����YP��)� ��)"���)",���)+�������� (*�"�%*+(*����*(J�!���%")"��"�&���*�'��������'��%��&��������"�������,�! �����)&��"�J�%�!���%")"��"*�&��*����,�)��"'�(��#������Z�%�"*�'�"%��%)����J�,M�����+'��"����"%�"� (++��%���)��� (*�L"�%���&������������%)�*��&(�%("���*+� �)������ ��)* ���'"����%�����[)�!��"�)��!*��������)� ��&� �(����*(J�*+�����)"�&���*!JJ��)"��"�����"�&(�%("*�����*��(��� (*�"�%��\�(��� �"�+'�,�! �����)&��"�&������������#M+(���)* ��[)�!��]�Y��)*��������Q�J+���%��� (*�"�%�"�&�����%%")"���Y�X��&) ��� ��P�̂����)"�*!++%����_�R"��M*����&��!�*���")"����($#�+��"����&����"�!�,M��"�%�����������P�X̂ T�̀àabccV�VYc���
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237 (1163)



���������	
� �������

��	�

���������������������������������� ����� ���������!���""��#�����$!��������#������ %�����$&������������������%������#�'��(��#�%���%���!�)�������$!�������(����"$����*�������)���%�+,�%$!��������)���""��#�����$!�(����"$����*���������������#���)����������������%������#����!��#���������+�$&������ �������#�'�(��#�%���%�������",�!$�������)��� ���)���%�,�%$!��������)��"��+�$��""��#������� ����#�%�����������$!�#�������(����"$����*��������$!�(��#�%���%����������'�(��#�%���%���$&��(����"$����*��������%����$!���!���#���)���#$������������������!����!����#$�!��)����-���)����������#���������#$�!���$�����*����!������!*�)��+���������%���,�����'�����.���$��""��#����������� ��)����������������������,�������)�������������'�/�)�!*�)����������������)��������"���$��""��#����������!!�����������$!����� !"�����)�(����"$����*�������������)��������"���$�+�""��#������)��������$!��� ������%����$&����#������%�������#����",�� ��%��������� !"��'��0""��#����$!�#$�)$���$!���������1�������!�%�������������",�� ��%����� ��'�2�$�*!�����)��$&��"���)$�*!�����)���""��#����%������������#������������%�� �)�!,�'�3454678996:;<=<9>?>@A>�0���)�������#�����,��������,�$��� ��%��)���������#��#�������B��������)�!������������)����������"���$��""��#����%���#���������!�)����)�������� !!����������C����%*))�#��$�)������DE���!��%$!"���+�����)������ !!��������(��#�%���%����������%��$��",�!$�������)��� ����$!�(��#�%���%�����)������������"���$��""��#������$!���!���#�������!*�)��������������'�C����$��������)��������C����%*))�#��$�)+����������� !"���",�#*���%��"���$���B�$&�������$!#�����������)��������"���$��""��#���������)��-���)��%��"���$���B�� ��%����#������'��F��������������(��#�%���%���������)��������"���$��""��#��������)�������",�2���%���G'H��I���C����%*))�#��$�)������'�J������)������DE�J��$"�"����!�������$&���,)����#��$�)�����KJ0I�LMHGNGOE����)���LO��"����LMHG�$!��%*))�#���#*���%��"���$����!�)�������)��",������)��������"���$��""��#����$&��$!�)���#����#��)�������,)�����""��#����$&��$!��""� ���)�����)���%����EPNQGNJR�K���! ��)����%*))�#��$�)����I�KC����%*))�#��$�)������I�$&��������KLMHSTLHSI�!�)�%$!"��������)������ !!�����������J0T��)����%*))�#��$�)����'�
238 (1163)



�������� 	
���������

���

������������������������ ��!�"���#�$"" �%������ �� �#��#&���������'���#����������� �������(�!���� �%(������$�%(������$"" �%���!�������������������������#������������)��%�*!��*�����+��� ����,$�(!��� -�.�!� ����������!�*�� ��������%(����������*��$����""�����#�������"#����*�#���#&��$� (���'���������$"" �%���!�����������������-�/������$� (�����%�����!���!� �����  ��� �����������!�)��%�*!��*�����+��� ����$�(!��� ����� ���� ���#��!���*#������!� ��+����-�0(������*$����%$�� (��������$"" �%�������� ���� ���#��!���*#������!� ��+�����*��!����������)��%�*!��*��������(1�� ��������%(��������� ������2�����,!� ��������3�(!���� ���������������!� �%#��#���#����!��������!� �,����  ��� ��-��4��$"" �%�����#���� ����������*������������%(������*����5�$���+&*,�� ���� �!��������'��#&��%'������������������������"'�����������#�����#%(����� �����������������'�-�6������ ������������� �%(���7��"��!������������*�������'�������� ��������8���*���9:-;��*���#&*������������!����#%(����� ���������$��"�$� �� �������'����28���*���<-;��3�2=>?@ABCDEFGHI=>E>J>H3-�K"" �%�������*��!�������*!���5�����!�����#&�������%(��#�%����������%(��'��������������������'��%(��!��*���������������2LMMHJNOEBJ>JBGIJ>H3-�4��%'�������%(�!����������%#����#���(1��  (��������%����� ��!������� ����������$����������� ����������!����#������(�!���� ��%(����������'��%(��!��*��$"" �%����������������2D@HIJ>HEABJ>JBGIJ>H3�28���*���<-;��3-�P���#�$"" �%����%'���#&*��� ����$�������� ���"���#�����������'���#��"���#�$"" �%�����������������������%(���7��"��!������������*�������'��28���*���9:-;35�$�����%(�$�������� ��������"�� ����*���*��#&��#� ������#���*��'� �������#��*��!�� ��#�,%(���%(��������*��������������� ���������������� ������#&��%�������-��QI@>EMRIOEOSIGDEG>E�FGT@>?DJ>H�@U�MGIER>LMMHJNOGI�T=>NVIDJH@�OJDD�OI=>HEGDEW@OO�RXT�J>NI@EOILWOLI@UHJNOGI�MC�U=H�)����"#����+����������������� ��!�"���#�$"" �%�������%(��� ����������� ����*����#&����%�����$*�$��! �%����"'�!� ��������� �$�����8���,*���Y-;��3���4����*+���%(�#����� ���#&���*�����#��������%(�������������������!� ���%�*������ ���2Z[;:\]Y:35�/4)̂ -�_4P̀ ,�$��������*�$��!��������7��"������� ������ ��*�����+����!������� �����,�� ���%���� ��#����+����!�/)4̂ 5�#&��!� ���%�*����%(�#����� ���2Z[;:\]9Z35�/)40-�a����� �������$��)����"#����+�������%'����������"���#�$"" �%������!� ���%�*�� �������#&���� ������������� �� �� ��$"", �%����2��������#&���������������� ��+�����������7��"��3�2���Z�#&��
239 (1163)



���������	
� �������

����

������������������ ��!� "��!��"���#!�$��� ��!���!� "��!��"�"%&����&�'�����( )���� ���'���%&��%�#%*�+,��������-�./01���0!�����%2�"'�3�����))� *�"�!�)!�*��'�!�� **"��4�����*�"!)"����!*�%23� *���"��$��$�5��� ��!���'�����+�������6�-��!"�!�� �!��������7�-�./01����8%&��!#%� "��"�%��*��!� "��!��"� *�!��%�#%*�"%&�� ))34��14�"���"5&���!*� �������� ��!� "��!��$��*� �!���"��"� )���!� "�!��"%&�14�"���"5&���!*��4����9��!#* *�!*�(!#4&!������#!���4��*������*#!� *�!����*4#��*# ������� *�4���!*�"��"� )#�#!� * � %*����(!��!��!��!)���"�%�#%*� �)��!*�+,::;<==>��%&�������� �#!� * �%*!���9��� ���%&�����!����%�#%*����!���!)���"�%�#%*����"'#�*� *�%�&�� %*�"%&�(!#4&"� *�?&&�"�$*#!���$*��!*�@ABCDE�FGHIIJKLMNO�PQR�SNTUVP�LUO�WXRKYKPMOWMKVW�PZ[\�VKX�3�*#)���* *�!*������'�%��!))!����!*#!*�"%&��4���%�#%*"�!��"�&5TNMNYG]�K�̂K\WJW�;�� ))�./01�"%&��!�)!����� )���$��� ��!���4��*#!��%�#%*�"%&�"����4��"� *� �������� ��!� "��!���_����!�* "���"��*#��#!��%23������3���$��!2�)��"��4��!)���"�%�#%*̀�%23�*���!)������$�*?��a�"� �"�4��!�%&����* *�̀���*�#!��4�!�����"�%&�&�*�"����4��� *�!*�"��"� )#��$*��� �( )���*�%&����� *�%�&�� %*�%&�����!����%�#%*�$��4��!���!)���"�%�#%*�"����4��"� *� �������� ��!� "��!����bcdefghCfDcf�eA�ijjDCkEcB�C�chAlDmmnmEcocE���!)���"#���(�"!*��!� "��!��"�#!�$��� ��!��"%&�(!34�"��4������/��� �5�!��!��%23�/��*"�%��"�?�!)"!*�"����$**���$))�4���" *��"�?)# �3!�!��!*) ���)��!*�%&�� ))�%�� �!)���""?"�!&��p!�"%*$��� ��!���'��(!3�*#)�"��4������/��� ��!��!��"����$**���%*��%))!���!���!)���"�%�#%*"�(!34� �53!�������*")$���� ))�!*�!)���"�*)���* *���. #��!��'���!�"%*$��� ��!��"%&�����"�"%&�$*#!�)����4��/��*"�%��"�?�!)"!*"�(!")$��%&�(!��)* *�����(�$������ ���(!3�*#)�"��0!�$��� ��!��"%&��%&&!������3�*�!��"� �!)���"#���(�"!*�����%�#%*" #!*� �!�̀��%�#%*"�!�* "���$��� ��!�̀�� #�%23��)��"��4���*")$�* *�̀��4�(�$��#�!*!�� &�*�#�"�&��$��� ���%&��*��*#��!*�����!#%� "* *�""�?)# ���4��!*!�� "����̀�"!���"* ���q�=�=��r�!*�$!))����*�%2�"'��*#����!�"%*$��� ��!��(!34���(!3�*#)�"��4������"��!�"��))��"?"�!&!�"��$*�� %*�) �!���r)���""?"�!&!�� **!(�������#!��()�*#��**������*4#��*# ��̀� �) �3!��&!#���#�"%&���))!���4�����*�"!)5"����!"?"�!&!��%23�"?"�!&!���4�� *���"��$��$���� ��!���'����̀������!� "��!���*���%23�����!���!)���"�%�#%*��*")$�!��� ))�!)����*)���5* *�!*��0!���%�#!� ��4�"���3�*#������#!""��$��� ��!��%&�� #�%23��)��"�
240 (1163)



�������� 	
���������

���

������������������������� ���� ��!�������"�#�� $���� ����� ��������$ ��������� !���!������������������%������������������������� �&���'$���(�� ��!���!�)*� �����+,��+!�-��������� $���$����!)$$�-����$ �"�.����!& �! ��� $� ��� �����&����� $�.����*�����)� �� ��$�� !�'-�!����������$ ��**���� ������.����*�����)� �� ��( ,�& ������$ (�� ������&�(��!���&�������������� �����'��+,����������&����"�.����!'& �! ��� $� ��$�� !�-�!����������$ �* �����**���� ����.����*���'��)� �� ���&�������!� ���� ������.����!& �! ��( ,�& �"�.����*���'��)� �� ���( ,��$������&�* �����**���� ���! ��� $����$��&�( ����'� �� ������/����!)$$������$���� ��*-�����&����$ �������������� ������.����!& �! �"�0)�$��, � �����!���������� ������$ ��������������( � ��� � ������������������� ������,�����������������()� ���!���-�����"���1��������������$ ��&�$�.����!& �! ����+,�.����*�����)� �� ���,��� ������&�* �����**���� ��� $�&�������������2"3��+,����&������2"4"4"�567789:;�6<�=>>;9?@A8�#**���� ������.����!& �! ���� ���� ���-�� ����������-�������$ ���� ������ �( ,�&�"�/ ��**���� ������,�����,���������������.����!& �! ���+,�.����*�����)� �� ���!��!������**�)���������-�����$ �� ��������� �����&���!����� �&����)�� ����� ��-����������*-�����&����$ �������������� ��&�$�.����*�����)� �� ���( ,��$������&�* �����**���� ��,��������������������� ��&���� ���+,����������!����&���� ��*-�&��� ���������%��$ "��B������C�!�*"�3��+,�D�EE�F./G������ �� ��������������&�* ����'�**���� ��,��������������������� ��!�����+,����������!����&���� ���!���**���� ���������������HI��!��� �J�&���� ��,���( ������K��+,�LI���'*��&�������� �,���( �������&�( �����&���� �����!���J�&���� �� �� �� �� & ��� ������� ������&����� �� �����������&������������,���������������!��� �J�&���� ��,���*-�����"�#**���� �����!���������� ��& +!�� �� �����-�� ���&������ ������( �����������*��&����� �� �K�����!��� �J�&'���� ��,���( �������������&�$� ��� ��� ���$*��!�K�����( ��������,����! ��"�M����*��&�����,���( �������&� ���( �����&���� �����&���� ��,���*-�����K��!���**���� ���������������� ��( ������ �� �� ����& �'!�����$ �,���*��&���"�M���&���� ����� �,���( ��������!���**���� �������������������$���� ��,���*� �!��( ����"�
241 (1163)



���������	
� �������

����

����������������������������� �!��"#$%&'�())�*+,-+'�$+.�)#//01,�21,$3(,$.(%)&'�%('�$45,($�%('�4563&,%(�,#%&)$�$7%&,0&)�+80�9&0('-/#':&'�(3�;44:#*)&,�+.�21,$3(,$6.(%)&'$�*+,-+'�7,�$7,$%#/)�%7'$/#:<�21,$3(,$.(%)&'�0(,�01:(�%,(3�45�*;'%)#+'�#�%,#$$#);()#+'&,�+80�-7,*1,�7,�.#/#)7,(�*1,9('-�-#.&'$#+6'&,('-&�$5�())�9&0+3�(3�8#3#/�#'*,($),;%);,�.#'#.&,($<�=&))(�:&'+.6*1,$�95-&�:&'+.�3(/�(3�-,#*)$/(:�+80�;449>::'(-�(3�&:&'�#'*,(6$),;%);,<�21,$3(,$.(%)&'$�'>))?('-&�(3�&/37:(,�)+,-&�.+)�-&''(�9(%:,;'-�*1,37')($�9/#�9&:,7'$(-@�#�3(,)�*(//�#'+.�*1,;)$&9(,�*,(.)#-<��A+.�,&-+3#$()$�#�(3$'#))�B<C<D�+3('�+.*())($�*+,-+'�$+.�)#//01,�21,$3(,$.(%)&'�#')&�(3�(3:#*)$4/#%)�&'/#:)�/(:&'�+.�3#//%+,�#�&/37:$6$>$)&.<�=&))(�#''&97,�())�-&�;44:#*)&,�07'*1,/#:(�)#//�21,$3(,$6.(%)&'$�*+,-+'�$+.�%('�%+..(�())�9&013(�9&0('-/($�7,�9&:,7'$(-&<�E'*+,.()#+'�+.�*+,-+'$#-&')#)&)�%+..&,�())�9&013($�*1,�())�.1?6/#::1,(�%+'),+//�())�&/37:$*+,-+'�$+.�)#//01,�21,$3(,$.(%)&'�;446*>//&,�-&�)&%'#$%(�%,(3�$+.�:7//&,�*1,�,7))�())�('$/;)(�)#//�&'�&/37:$6('/7::'#':<�F&013/#:(�;44:#*)&,�9&-1.$�-+8%�%;''(�0(')&,($�('+6'>.#$&,()�:&'+.�%,>4)&,#':�+80�4$&;-+'>.#$&,#':@�&G&.4&/3#$�3#(�0($0637,-&'�+80�/#%'('-&@�$5�())�*+,-+'&)$�#-&')#)&)�#')&�(3$/1?($<��H#-�&'�374'(-�%+'*/#%)�('$&$�-&�$+.�;)*1,�(,9&)&�5)�&))�.#/#)7,)�*1,9('-�&'/#:)�$7,$%#/)�)#//$)5'-�(3�21,$3(,$.(%)&'@�;)('�())�-&�)?7'$)6:1,�3#-�*1,9('-&)�+80�;)('�())�-&�0(,�$),#-$;44:#*)&,@�$+.�8#3#/(�5)*1/?('-&�$),#-$%,(*)&,'(<IJ�K#3#/(�5)*1/?('-&�$),#-$%,(*)&,'(�%('�9/('-�(''()�3(,(�/&3&,(')1,&,�(3�),('$4+,))?7'$)&,�L8#3#/(�5%&,#*1,&6)(:M�$+.�21,$3(,$.(%)&'�;440('-/(,<�N7,�21,$3(,$.(%)&'�;4460('-/(,�),('$4+,))?7'$)&,�9&-1.$�-&)�-7,*1,�;44$)5�&))�9&0+3�(3�())�$%>--(�-&�8#3#/(�*+,-+'�$+.�:&'+.*1,�),('$4+,)&,'(@�9/('-�(''()�:&'+.�())�#')&�,1?(�:&+:,(*#$%�4+$#)#+'�&//&,�),('$4+,)37:(,<��O),&-'#':&'�9&-1.&,�())�P,(*#%3&,%&)�+80�P('$4+,)$)>,&/$&'�#�$(.3&,%('�.&-�21,$3(,$.(%)&'�#'+.�,(.&'�*1,�-&)�*+,)$())(�(,9&)&)�%('�;)3&8%/(�-&'�'7,.(,&�0(')&,#':&'�(3�21,$3(,$.(%)&'$�*+,-+'�$+.�$7%&,$)7//&,�9&013/#:�$&%,&)&$$@�/#%$+.�*1,;)$7))'#':(,'(�*1,�())�9&,&-(�-&�8#3#/(�5)*1/?('-&�$),#-$%,(*)&,'(�$%>--�'7,�-&�;)*1,�),('$64+,);44-,(:�*1,�21,$3(,$.(%)&'<� �IJ�QR�S�)+)(/*1,$3(,&)$�*+/%,7))$*1,+,-'#':�LQDDJTQUM<�
242 (1163)



�������� 	
���������

����

����������������������� !"#$%!�#&�'"()*+"�(%%�,%"# &!&*#&�-$(�.#($%(�(%%�-%(%#&�./"�0(�%!11*+&*�%!11�230�"4%%�(%%�-()1(�!&5� #1(�230��! ("#,%&6%%7(� #� (%(�-2)�(&�4& (& #%�(��#1�4*("�*#&#"#"("8��9#%�$(&�#:#);#1�!-��("�/&-$�4"%�(%%��#%(�0,"�)+&*(�'2" 2&�-2)�(&�4&%�#&��!--�#1�4*-(&14**&!&*�230�(%%�$,&&(�'+�'"()� #&&(�-%(%!-%!$�,%(&�%!11*+&*�%!11�;#"-2&,;;*!'%#"8�<2)�'"()*+"�2�(&�(&-#-�6%%#"1!*("#�.#0(& 1!&*�(��,;;*!'%#"&(�'/"�#:#);#1�!-�-%(%!-%!-$(�4& ()+1�!&%#�2'/"#&1!*%�)# � #�,"-;",&*1!*(�4& ()+1#&�230�,;;*!'%#"&(�$(&�'/"=�("(-�,& #"�14&*"#�;#"!2 #"5�,& #"�'/",%-4%%&!&*�(%%�14);1!*(�%#$=&!-$(�230�2"*(&!-(%2"!-$(�+%*4" #"�-2)�$"4�-��! %(-�'/"�(%%�-4$#"=-%411(� #&�"#*!-%"#"( #-�"4%%!*0#%#"�230�'"!0#%#"8�>#"-2&,;;*!'%#"&(�'+"�-+1# #-�!�;-#, 2&6)!-#"( �#11#"�(&2&6)!-#"( �'2")�(&�4& (-�'/"�-%(%!-%!-$(�4& ()+18��?���@A����BA@�C�DBBE�F�A@�G%"# &!&*#&�&2%#"("�(�-1,%&!&*-�!-�'/17(& #8����9(%(-$6  -'/"2" =&!&*#&�'"()*+"�(%%�&4"�#&�"4%%-1!*�*",& �#11#"�1(*-%!'%&!&*-+%*4" �+.#"2;(-�-2)�-%/ �'/"�.#0(& 1!&*#&�(��;#"-2&,;;*!'%#"�./"� #&��("(�%6 1!*�230�;"#3!-5�230�%!114);&!&*#&�./"��("(�'/",%-4*.("�'/"� #�;#"-2&#"�-2)�2)'(%%(-�(�� #&�H-$41�IJK8�9#%�4"�)2%� #&&(�.($*",& ��!$%!*%�(%%�.#"/" (�;#"-2&#"�'+"�%6 1!*�!&'2")(%!2&�2)�230�!� #&�)+&�����@A����BA@�C�DBBE�F�A@5�#:#);#1�!-�,;;*!'%#"�2)�'/"("#�230�;(--(=*#"("#5�$(&�$2))(�(%%�"#*!-%"#"(-�!�#1�4*- (%(.(-#&8��<+ (&�.#0(& 1!&*�$(&�($%,(1!-#"(-�.#%"4''(& #�,;;*!'%#"�2)�'/"("#�230�;(--(*#"("#8��&�4& &!&*#&�(��#1�4*("�%2" #� 23$�!�#%%�!&1# (& #�-$# #��("(�(��.#*"4&-( �2)'(%%&!&*5�(�-#�.#*"4&-( #�-%"43$2"�230�'"4)-%�(�-#�%,&*(�*2 -%"('!$%"(&-;2"%#"8�L&$/;#%�(��#1�4*-'2" 2&�%2" #�!&1# &!&*-�!-��("(�"#1(%!�%�$2-%-()%8�M1�4*("�%2" #� 4"'/"5�!��("%�'(11�!�#%%�!&1# (& #�-$# #5�!�'/"-%(�0(& �(&�4& (-�(��12*!-%!$'/"#%(*8��<())(&'(%%&!&*-�!-�%2" #�.#0(& 1!&*#&�(��!& !"#$%(�;#"-2&,;;=*!'%#"�!&1# &!&*-�!-��("(�(��)63$#%�.#*"4&-( �2)'(%%&!&*8�N! �#&�-()1( �"!-$.# /)&!&*�(&-#"�,%"# &!&*#&� #%� 4"'/"�!&%#�&/ �4& !*%�(%%�!&'/"(�-4"-$!1 (�.#-%4))#1-#"�-2)�"#*1#"("�0(&%#"!&*#&�(��!&= !"#$%(�;#"-2&,;;*!'%#"8�L�&,14*#%�%2" #�!&'2")(%!2&�%!11�(&�4& ("&(�(��#&�#1�4*�$,&&(� #1*#-�*#&2)�-$61%&!&*5�!�)6& !*0#%-'/"#-$"!'%#"�#11#"�1!$&(& #8�
243 (1163)



���������	
� �������

��
�

����������������������������������� !������"�#$�������$����%���&#$�!����'�����"''!$������(����)�!��#�������*%�$�������"��"���!$�����' ��)!��(���# �����������!#��$�!����$��$������'�����"''!$�����$�� ���##���%���#������#����(������#$!�����������������*%���!$����+��	,-� �������./���012/1��/�34451.�/�65.�7�386��595.5�����51�:���;�<��=�	,-,�� �4451.�/�65.�386��595.5����>?@ABCDE�F�������������!)##��$��������%�����������������)������������"�����!$����##���������)##��������"����#�!��(������)����������� ������!$����(��"''!$�������������$#���'�����#$!���##������&���$�����(�% ##�����+�G��������#"�������"�����!$������������&�������!)##���(��"''!$�������$���*%�'#�����(�������#�)!������������#"��$�!��$##�����#�)!���#)!!�$�!+�F���������������!)##��$�%(!����H"!�� �+��IJK?LMNMDE�F�������������#$!�����������!)##���(��"''!$���$�� #�%���������#O������������������������������$#���#$�����������##����������"''!$������(H�+�P������������!)##��"''!$�������������#���$�!��������(����#�!�����%���������#���!$��������%�������������Q��$!%�����#$!��R���'+�S�T��(�������Q*����U��##���V�������&#$!%���&��*%����������#�!��+�W �����������#�$������ #��� ������������Q��$!%�����������������!#�����"''!$��O��*%��������"''!$��������Q��#���$�� #��O��#$����*���������������)���#�����$##)�'#$!�' �"''!$�����)����%���������#��+�P����Q������'#$��������(#H��������������������#$!���(�������Q*��������$����)�����)�������#$!��X���'+�X�T���Q*���$%����(�����$�!����*%�X���'+�X��*%�S�TT�Q���������$&%���!�"��#�!������������#���*%�������#$!!(���"''!$����+���IJK?LMNMDE�P����(��$����$��(��������)���$#�������������Q����������)���#��+���Y�����#$!%���'�$�*$'���$����)�������##�)�%������*%��������$����������%���)����$##�$��Q��$����������������%��+�Z�#$!��S���'+�X�T���Q*���$&%����(�����$�!���[\W]��������H���������������!�����$##���)�H��������������$������$�!�"��Q����*%�����##�$�$!�"''#Q��$�!�%���)������������#�
244 (1163)



�������� 	
���������

����

������������������������� ����!"���#�$%����#������% !������#���  �#���� �&'�"�(��)�*�+,��-�  #���  � ���#�������������������������./����!"���"�!�#���! �%���# ����(/"���� ��#�����!0�� ������!!����+,����������� �#!!#�1�$��������� �!"0��# �./��#�!"���!�(#�!%������%2��#"%�%��!"��.3��/�����#���4��5�"�(��&�*�%..#� ����# !6�%2��!#"�# #!!6���#��7899:;'99<�7=>?<�.����/���  �!#"�# #!!����#$���#  �.3�$@���  ��3A��#��@((��. 1����#�!����# �!"#���@� ���#�1��#�%��@ �������#��������������������#��#��(/��/�% ����� �!�  ��>#"�# #!!�����#���� #�$������.3��/�����#� ����#�!"�����@ �����#���#������0�����# #��7B�"�(��&�%2��8�**�=>?<��C# �.3�#"%��#���%2"�!� @� �%�#�������������0����6�# #�!�#��#��#�!"����!��� �#!!#�����  � ���#�����#��!#"�# #!!$#�����@((��. ����#�� 0���#�����# ��� �#!!#�!%��!#"�# #!!#��!"��!"0���1�%2���# �.���!����.3��!#"�# #!!$�0 ���#�$#! ���#�!#���D��!#"�# #!!6$#! ���#�!#�$#! /�����#�#����� �#��#"��!� �!%�����#��!#"�# #!!#�!�.3�#�/�1��#!!���2"�����%2���#!!�! 0�"��'&�EFGHIJKHLM�GHNN�OGKJPLHLMJLQ�RSKQNTM�GHNN�QJUKJGJQQVJQGWXXJNQJ�� �#�����#����!#���  ��# �����02"# ����#���# ��  ��#��#�!"���#!��� #��� # ������!�!/��/�� ��# �����3A��� ���%�����#��.3��#����!!0! #6�# �(/�!�����!�  �!%������#����.�/���%�� ����!#�!"�  �%2����.��6! �@" @�����. #��(/�������((��. #��%�� ���%2��(�� !�.3��#  �#����!6.%��%�!���!�@ ����� ����#��#����!�����������"����#�.3���#���3A���6�# ��  �"�� ������#��(#�!%�!�.3�.�0  ��������� �/��!(@�" #���/! #����.3��������  � ����/��#�� ����!/�����@((��. #��!"��.3�$#�/���!��#��!%������$#�%�����@((��. #����.3�� ��� ���#!"%� �%���%2��.3���  �./�����. !@(( ��# ��  �.@��#����C# �.���!��� #��/�%��3�#����(���#�!#"�#6 #!!$#! ���#�!#�!%����� �����(����(/�+��.�"�#�"# !�%2��+���!(%� 6! 0�#�!#�!��#�"!���# #����!##��#�$#! ������#����$�@"������. #��#��#��.�! ! ������#����@��#�����.3���#!!����� �#�����#��.3�#!�/��#���0�!#"�# #!!$#! ���#�!#��% !������#�����!%������#������@  ������ ����!#�!"�  �%2����.��! �@" @�����. 1�%2�������!��� �����#�3�#�������#��!%���A%� !�������.3����# �����#!!��$#! ���#�!#�1�!��!"�� ���.3���$# #��� ������.3����# ������.��! �@" @�6����. #��(/�����'8�C#�!"���!%����.3���$# #��� �������#��%����.��! �@" @6�����. #��/$#�%(� !�!%����@���.3��#��!#"�# !!$#! ���#�!#��3����#��'&�>#�$��������� �Y�%(�89&5Z&';8)�!��BB��'8�Y�%(��89&5Z&';8)1�!��BB�.��
245 (1163)



���������	
� �������

����

����������������������������������� !�����"� #��$����������������! �������"�����������%���&!!�'��������"��%�������������(�)��������!�"�"����*�����������%���&!!�'����&�������$�'$����� !�!�+'�����&����"��������'"���,��� �'����������������� !���!���������''��&"����''��'�&���*���!��� #-����������%�����������(�.�������%&�������,,������� !���������'"��,��� �'�������-$''��"���� !�����"���!�+'������������'&����"����������'*���������%��� !�������������������(�)��������&������%����,,���/0123445670�58�/9:;5958<=>2����������� !������-�'��,� #��������"�%���&!!��"��������������?�"��(�����$��&�"�����%$"��- ��@������������ #-�@����, ����*��'�����&#������,$�! �������"���&���� !��&''����������������������������(�A�� �!�����������*���!����������������%��������������� !!�������'�������� �!������������&����'�������*���!��� #-��*���!�����������������������������,$��&�(�B� !���!��������*���!����������������%������������� !!����,,������� !���"� #-�,'�������������'�&��C� �" ������'���������''�����'�&����'&����������������������� #-��,,C�������������%�-��"'��(�D �������"�����-$''��"����&''�����"�,�����������%���'����� �������*���!������������������&����'������ #-������C����������������(�.������''���$'�"��������!�+'������������'&�������,��� �������'*������������*���!���������&����'������ #-�����������C������������ !��,,����������������*""�"���������������(�E������ !��'�&���*���!���&��"�������'&��������"�����!�+'��-�����''�����'&���������������'"�������'*������������-��"���(�F�'��������"��������%�"�!C�����������"���"&�������&'������������������������&��������$��� !��,,������� !���"� #-�,'�����������'���������''��'�&���*���!��?�,$�! �C������"���&���� !��&''��������,,����������*���!���� !������������������&����'������ #-����������������������(�A,,������� !����'���������''�����'�&����'&����������� !�����������%� '������������?�"��(��$� ��,����������� !����"�������,,��$� !��,,���������'&!�����������������G���HI���,(�J�K�LMNO(��P&��"��������&������������������*����������%���&!!�'�����LMN�����"����''��"�������������&������!�''������*������������ #-����������C���������(QR�A,,�������� !������ !!����� !��'�&���*���!���� !!�����!$����������"������������'������"��"���,,�������������'��������������&''������*���!������������������&����'������ #-����������������������(�B������������������*""��"��������'"����$�� %�-���������'&����������"����������'*���������&�����'������ ����������'�&���*���!���� !�"������*���!(�S���&!!�'���� !��%� '�������������&�?�� !���" �����������C�QR�T� ,(�JUIUVWXYH�!�"�����'�����''����������'���!(!(�.�'�)��(�IZ��(�
246 (1163)



�������� 	
���������

����

������������������������������� !� ��"������#��"������$�%�&!�!��� ''(��������������)��&*�'������+��������",�����)�������� �������������",��(���� ��������",�)����+������!����,�������)�������+������$�%����� ''��������+��),��+������������"������!����������,���������)���������!������!-))������,������+������"����)�� ''����������-���(������,������!�����&*��������� !� ��"������$�./�����"����)���,������������)������-�������)+������������������"�����",����)�����(�!��)���'����������������������/��������",����-�����,�������������"����-����"��!���*������+�� ������"��"������$�0���� ����!��������+��),��+���,������"��!���*��������"��������,����)���"��� !���"�����������������,����)���"� �)�������+������,����)���"��/)����"������+�� ''��������������!��)��'�����������������!������!���+�*/����)��$��%����������,������ ''���������!��������������������"�������!������!����!������!-))������,������+�� ''���������"��!���*����"����)������,����)���"���,������!������������������ !� ��"����������������(��,����)���"� �)�������+������,����)���"�)����$�1"����,��)����,��������� ��������� !���"������+��"����� ''������� �)��������/�����������(*��$�2�!�����+������ �������,������!�����+��)������,���� ''������������)��&*�'������+��������",�����)�������� ����������������",�����,������#�)"�$� ''����������������,������������*+����!����,��������"����!��)��!����+���$�0"�*,��-�����������,�*��������*�"��"����-���&*������������"��,����,!��*����+��+"����� ''������������� ����"��������������$��34564748879:4;�<�!��������)��������!����!����������,��������"��������������)��'/�"��!����-'��"� ''�����)���,����/�����$�=>��'��"����� !�����!�������������!-))��+�� ''�������������!��)���'�����������+�*/����)����,������*+����?@�/�#���)�����!�������������!-))��+���!������!���+�*/����)���������,�������*+����A@�/��BC���A?�!�'$�D�E�F<2������+���!������!��(������G$�%�������,������������ ��+����/���"���������!-))�����!��)���'�����������&*��!������!���+�*/����)��$�2�!�����+�� ''���������,���)��������,������!�����&*��������� !� ��"��������/��)�������������)������!�����)��������,������! ����!����,����������",�����)�����+��������"������)���)��$�<�!��������)����!��������,������,�����,��"�)�����,���+)",�)�����+������ ''�-�����-�������)�����,���������&*��+��),��+������������������������,����������*+����A@�/�$�
247 (1163)



���������	
� �������

��	�

���������������������� �!"�#$$�%�&'��!"�$ (( �'��%�()(&'"'*��+��&�,*�('-(. &&�!/0�%*�� (&�#.&#� 1�%�&'���,--'��('.�'&'((��+��#$$�%�&�%�"�-�0!(�2!"(&!-3�!"�2'&�. *� *& (� &&�2'*�'*(.%-2'�-%2'��(. 2 �'--'��"'*�!"�#$$�%�&'*��+4(5�6'&( "" ��,--'��#$$�%�&�(!"�"'2� *-'2*%*�� 1�'&&�+1'�.- �7 *2'�0!(�2!"(&!-��'�%(&�'� (�0!(�'*� ** *�")*2%�0'&�'*-%�&�8�. $5�9�:��+�(& �(&)/.'&�;�'--'��<�=>?5�@���'*�2!"(&!-�%�'&&�"�-����*�'*� ** *�")*2%�0'&�'*�('.�'&'((�'�-'� 2�#$$�%�&3�!/0�( .* ��#$$�%�&'*�A'&)2'-('�%�"�-'&3�A-%��2!/.�('.�'&'((A'(&,""'-('*�&%--,"$-%��$��#$$�%�&'*�,1'*�0!(�2!"(&!-'*�B9C�. $5�<�:�=>?D5��="�'&&�A'(-#&�!"�A�#. � 1�%�&�+1'�.- � (�&%--� --",*��+�1 -&7*%*�(2!"(&!-�.!""'��#$$�%�&'��!"�2'*�'*(.%-2'(�&%2�!/0� *(-#&7*%*��&%--�'*�'-1,�( *-,��*%*�� &&��%** (�0!(�2!"(&!-'*5�E1'*�%�2'(( �� --��%**(�(�-'2'(�'*�"+4-%�0'&� &&�. �&-,�� �'*(.%-2 (��+��-)&&*%*� ��$��2'�1,� 1(*%&&�2,��A�#. � 1�%�&'��& (�#&5�?%.(!"��+��"!&(1 � *2'�#$$�%�&'��%�"�-�!"�&�,*�('-(. &&�!/0�%*�� (&�#.&#� 1�%�&'�� *('��#&�'2*%*�'*�2,��+�� &&�#$$�%�&'��%�"�-�!"�%*�� (&�#.&#� 1�%�&'��0!(�2!"(&!-�A+��!"� && (� 1�('.�'&'((5�F��!*�(.%--* 2�$��('.�'&'(('*(�(&)�. �"'-- *�1 2�(!"��,--'��%�(. &&'"�-�!/0�%�"�-�!"�%*�� (&�#.&#�7 1�%�&��'($'.&%1'�"�-�!"�A�#. � 1�%�&�A+��%*&'��+� (5�>. 2'�'.1%(%&'&�A+��2,��+��1 � �� .&3�1%-.'&�%**'A,��'*�$�'(#"&%!*��+��!��'*&-%�0'&5�G*�A'(&,""'-('�"!&(1 � *2'�2'*�(!"��&'��%**(�%�9C�. $5�<�:�=>?�A+��(�-'2'(�%*�+� (��+��"�-�!"�A�#. � 1�%�&'�5<<�HIJKI�I��LKM�NO�I�LI��P��I��I�G*-%�&�;�. $5�Q�:�=>?�%**'A,��('.�'&'((�'&&��+�A#2� &&��+4 �'*�#$$�%�&3�1 �'�(%��2'&�(.'��"#*&-%�'*3��'*!"�#&-,"* *2'� 1� --",*�0 *2-%*��'--'��$��*��!&� ** &�(,&&5�>'.�'&'((�%**'A,��(�-'2'(�(�1,-�&)(&* 2($-%.&�(!"�0 *2-%*�(('.�'&'((5�F,��'*�*)�A'(&,""'-('�!"�('.�'&'((�%*�+�(�"�(&'�" *�& �(&,--*%*��&%--�!"�2'*�&)(&* 2($-%.&�(!"��+-4'�� 1�2'*��+�'(- �* �('.�'&'((A'(&,""'-('*�(. �0 ��+�'&�,2'��� "�+��2'*�"'22'- ���%0'&�(!"��+-4'�� 1�Q�. $5�Q�:�R@�!/0�Q�. $5�Q�!/0�9�::�)&&� *2'��%0'&(��#*2- �'*5�G*-%�&��+� �A'&'* �&%--�('.�'&'((7- �'*�A+��(!"���#*2$�%*/%$� --&%2��,-- � &&�(&!���&'�0�--( "0'&�(. �% .&& (�1%2�$�+1*%*�'*� 1�!"�#*2 *& �����*��,&&'*� &&�"'22'- �!/0�!��'*&-%��+� �#$$�%�&'��(. ��+� (�%�'&&�(,�(.%-&�� --5�>!"��'2!1%( (�%��<<�S�!$5�9TQ;UQ<V98��5�
248 (1163)



�������� 	
���������

����

������������������������������� ��!"�!��#�������$%�#&��'���!$$����������$�  �������(��� � %�"&� ���������(��������� ��#��� ��!�� �"����  ��)'�(&���* ���( $��"������������� �&���� ���'���������&(������������((�������'����+�,���(�������"��!�(���(�����!���(������������* ���( $��"��������� "*((�����!$$������������(��)'�$��� �����������#&� ���(�� ��� �!����������������#&� ���&������������������������#&�  * ������������ �������&(�����������&�����������((�����)'���������������!$$������+��

249 (1163)



�

����

�� ���	
��
�	���	�
������������������������������������ ��������� �!�������"����#$����"%��� ����&'��������������� �"�����&�#$��������(�� ����&�!�������"���������"����&��������������� ������"���#$����"�� ��������� �������&#���)���"������� ����� �"�������*�""��%���������&����������&�����*��$&���"�������!�������"�������"�������������� �!�"'�#�'��+��#�� ����������� �����"�� �!�����"���������������#$�����!�*�""����� ��� �"��,%�- ���������!������"��� �����������"$������%�.##�������'�������������)(����&��)(�����"�)��/�������"�����������&'��������������%�0���������� �����#$����"���������� ������#$����) ��������/����"��������������&����������������*��$����� �!����)���"����#$����"%�1��!�$ ��������������#$����"���������"����&�����&)&���2#$�������"���3,4456,7879%�:;�� <=>?@ABAC?AD�EF>DGHC�I�������"���������!�����"�����#$����'�������"�� ����#$��*�""������/���� ��������� ��� �"(� ������*���������������!������!�#��&���"�� ����*�!���� "�#��#$���� �������� ��� �"��%�.��!�"'�"��!������!����)���"����������� ��������!�*�""���(����#���/��!�����'���� �������"���� �"����������������"��'��"������'���&&���������&���� �����#$��������������"������������#�����!��!�%��� �������"����������������#�����!�)�!����#$�� �"����������"���&��������"�#�'����������*!�"��%�J'�&��)� �������������������������'�#$���� �������"�����������"���� �"��%�I�������"���&����������K���������� �"��"���������&���"�#$��*�"")����(����#���/��!�����'���� ��� �"��(�&���#$����'������#$������"������&������� �"�����""���"��������� �"��������"%� �,�+��#�� �����(�L�"����"�!�����"�M�N���������#$�!��������"����/����������#$�����!�*�""����� ��� �"��(�+L0�OPOPQ,,R�RS,%������6QQTTT%�� �)������%��"Q�&���Q"��Q�� �O6,UO7R77QVIWW+.X+P,%��#%�

250 (1163)



�������������	
�� �����������

����

���������������� !���"�"#�"�"�#������!$���#�"��"���%&#��#�"'�(��"���""�!��%���"�����)����"��"����($##�"����%���%&#���!���*)���!����%���&���"�������#��!&��"�"#���*+,��"!�����"!����*)�&��(�������%���($##�"����%��"���%&#�-&)���!�)����"����%&#��.�/!���"�"#�"��������#�($##���0���!!� "��"!�#�!���1234���*��4"�"#�"'��*)�&�� "����(����"�"#���5�#���"#�6�"����!'��"!��.�7��4&"���"#�"������*��"�"#�"����%&"!���(��� !���,��!�"�898:'�!�&�����6���!���(��-�"��%�8988�*+,�#&������%&�����)&""��%&#����*)�#�! )��6.�/!���"�"#�"����������&%�"��!!���#��%��6������"%&"��"����%�*+,��%#��!� !!�#������!�!��#����%&#��.�5�#��%��6�!��%������%&#����&���!�!�"�&����"�"��&���%��"%��!���"#�"�*+,�#&������&������"���!��!�!��#����%&#��.�7����!!��6�0�����;�(���!�!� !����"�!�6"��6��*+,��"�������&"�����#����� !4�&!!"�"#���*+,���!���*)�)$"��#,�!��"��(���!!���%�6!�#��0�+�����!46*)0�!�"��&����#��%��6�!� !�*�)�!��*)��"���)��#�!��!"�"#.�<�!�#���)$"��#,�!��"��(��*#�",�!��!!�#�"*)������6���!��� !�*�)����!�)�����!��-��������#��%��6�!.�=>�� ��?@A		������?B���������������C�/!���"�"#�"������6!�%��"#����!!� !���"�"#�"��6�����������!!���#��%��6�������%&#��.�<&��)*!��6�� !���"�"#�"��"!��!���!&��"�"#�!������%��6�"�*)��!!"�"#�������%�����%&#����6��($##��.�D�%&#���6�"� ���!!���),&���4�6*"*)��6!�0���0�6!�%������*)��"������%��!!�0 ��������!�&%�"��!!��6�0���*���������!��"�0*�!��.�/!���"�"#�"�,&"%�����(��"���""�!�!����!���#���� !���"�"#���*)���"���),&����6*"*)��6����"��),�!�"��%���%&#����*)�#-*�!���%�E����6%��6�!8�*+,��%�F�����G��-���*"�)�������.H�D�%&#��"�����),&����6*"*)��6����"��),�!�0�%��6����%�, ����� !4�*�)��'�!�����;�)0���%��6���!�&+6*�����!&+6���*+,�%��6��!$0����%��*��*"��*)�6�"��"%&"�����).�I�"��),�!�"��%#����*+6����%�, ���"�����������%�!��"�0*�!�$�!�)�!� !%�+6���'�%��6����!��"�!�%���*������������%)������*)���(- ���*+,�, ����!��"�!�%��"����!� 6! ����������"�"#� !%�+6���.�J��!���!!��0�%��6�����%��6�"�*)��!!"�"#���%&#��"��6*))����!!��"4%&"���.� �8�E����6%��6�!'�5�#���"#� 00���#�K�J"��$�������� !�&!!"�"#���*+,�0��"���������"� !($##"����%���%&#��'�E5��8989L::H�HM:.��,!!0NLLOOO.��%�40*�!��.*�#L�)��,L#�!L��%�8N:P8QHQQL7/IIEDRE9:.0��.�H�F�����G��-���*"�).��.�8989'�S�),&����6*"*)��6��6��6$����������%&#��.�,!!0�NLL�+*"0�0���.��0�+.*�#L0�0��L,,�!�"�0�L8989TP�998.,!).��
251 (1163)



���������	
� ��������������

����

������������������� !���!����"����#����#$%&&'��#���()*+,-./*�01/23-433)5)6*/�789�:+*)./*�01/�.)�23;,66)*<�*=�.+=46*/�%&&$�������'��$�!�>??$�� � !�$���� �$�����$������������$�����#������?�>#��@�A>��� �$������$��������%�BC##��'����DEF�!�?��?�>#����!���??�DFGH����������$�!�>??$�� � !�$���?"�$�!� !���'%��� �$&?�����������>���"���"#� I����I���!�������"�������C��J���?�>#���>��# '�K�#�� !��"#��'��$�?L&��$� I��?M#�B�%�����#���@�N"?J��'������$�����#$� $���'���B�'"!��������������������'����O����#��'�! �$�����'���?�>#$��?>##���#���$�%??������B>��K�$����B�??�P@Q@�R����#������&M&����>������'���?�>#$��?>##���#���$ !���������"#�����$�����#$� $���'����'���������������?>#���'����L� I��%�'���M??$� $���'� I����I�����$�@E�S�T����UV�� ���W�X�Y�Z��[��\�W�Z�X]TT��Z[�W�X����̂_�\�X�̀ ̂���W�_��W[�������WZ[a[�Z[_�_Z�Xb�cdefghijklmk� nopo� nopqrnosq�tuvwxyz{|�}x~z}�wv{v��������������������y������y�� �����������y������y��tuvwxyz{|��y�v��{�|���v�������� �����������y������y�� ����������y������y��tuvwxyz{|��y�v��}�v���|���v�������� �����������y������y�� �����������y������y���vwxyz{|�{�|���v�������� �����������y������y�� �����������y������y������������~{y|��y�z�������������{v��x��w�������v�}������~ �xz��zzv{v����u¡¢��}�v����~ ���v�xz£���v�w��|��}|�������¤���¤�¥¦}�yz�{~{��{v�����w�£��y�{|���¢x���zu��w�}��|�|���z��¡y�v��u��¢����}|����v}���v{v�¤�UV�V�� ��\̀ �̂������\[�������������Z����a§ZW�X�[_�X��[��̂_��_���̈��'���#��$��"�$?�#��>��'���#>??�����??$�M�'$&� I�$$��� I����$���$L�"�'�?���#���$���'����?>##��'�K�'����� I��%�'���M??�����?�>#���&M��??!>�����>#���BC##������%�%'$���&M���'����©�$�����'��&� I�$$����"��BC##��'������>#��?>##���#��� I���?�>�@�ªM��M#���&%�������"��$?M$��"��C'?�#��'������B�#��&&� I����?���$ !�B��"�$����$�!�M'$�"�L�����'��� I����'�#�'��? #@�«�� !������?��?>##�������?�>#$��?>##L���#���$�����$�$�%�#"�������>#�� �'���#� !�����$���?>##��'�������?�>#���&M��??!>���>#�����>#?�#��@�A�������B>������!����������$�����$&�M��!�'��>#�>��K�����'�������$��?������#?��� !���!�$ !�$���B���?���E�������������K�¬�#����#$%&&'��#��®��?C$�����"�%�$>�����#��� I��&?�������"�����%�BC##��'�����?�>#��K��¬R�DFDF̄QQG�G°Q@�
252 (1163)



�������������	
�� �����������

����

�������������� ��!"��#�$���"��%&'�����("��)$$"*�"������#) *� "��%$���**����!���%&"��"�+����*,��#"�$�*-����#��� "�+� )**"�.�/"!�("�����!"��#�����!"����%*� "���%$$"��������)#��������0��*"!1��� �����*)  ��%&'�����"*�)�"�'"����� %�����)����*��(���("���������"1�*�����!� ����$��!�$"!�("���!�����"'�#��"��#��)��%�&"���%����!"������� %�.�2�!������!� ����$��!����"�*���%&����$"!�3*�)�"�'"��#"��"�������!"�"*�)�"�'"����� %��%&'�3/4.�5��"!��� "�� ���("!�$��� "����������*� "�����"�%��������� %����$')**�"�%�%$����$"��%����!+�,�����#"�"����)$$"��$"!��%�$�*����������!"������*��"��� �%&'� "�%$�����!"��#�(0  ��!"��#�#) .�6�,��"!��� "���!��"���#��� "������#������,� �����������"*#) �������#����,�!���� �����������#"������)��%�&"���%�.�7�� ���)��,�!"��("�"!��� ���8" "��� �����*�"��"��"��"����!� ��"�,��"!��� .�5��"!��� "��("!�$"������!"��)��#���� ������ "�%$���������*� "��%$�,�!���� �������%�&"�1��%�+������������"���%����%����!"��%&'�"9�����!�������**����!���%&"��"������,���%$$������$(��!�$"!�(0  ��!"��#�"*#) ��.�:;�;�� ��<=>		������<?���������������@����A@B��@��C?DE�@�5��%�$��� "���#�(�,����# ���"��'���"����#"��������"*#) ��������$1')**�"�%�%$�����*����$'"��"��"��%$�!"����#"�������#)�!��� "���#�"*#) "�.�5��"!��� "�����"�*����������"*�F�"��$"�%!�����("�)���� "���#�(�,����# ���"�.�2%$����$ ����������*"����������%���%�)�"�'"�"������ ��%����!"�����%$�,� ���,�!"�*� �����(�,����# ���"�.�G"����!"��%&����%�)�"�'"������ �"*#) ���#)�!������("��*��� �#�*-�.�H�!�,��%�$��� ��#�(�,����# ���"��)��!"����!#)�!� �����������"����0��"$�"���"���#.�3��%���$�*�,��%�$��� ��#�(�,����# ���"������"*#) ��������"�("��)$$�����%*"���.�7��������,����("��)$$��(�,����# ���"����**�"��*)$�*� ���#��$�-*�  ���!"�����"�*� ���$"�%!"�������%����!"�������*���,�����"��*)� �"���!��"��%!.�:;�� IJ��@����KJ��E�E����D?�����@�3��"��%$�,��"!��� "�����"����������)**��� ���**���#�*�"��%$������� �"**"��#���"*#) �������(0  ������*0�"�������"��%����!"����������"���#1�""�!"���#"��"��� ���"*#) ���*)  ��� "�.�6�!"��!"*"��')�#�����,��"!1��� "����**�L�����#"��"�����!� ��"�("�)���� ��.�
253 (1163)



���������	
� ��������������

��
�

����������������� ����!����"�"#�"$�%��$&�#�' ���(���$����"$�%�"�"$��)�*���+����&$���!(����#�%��"�$,��%���$& $�$& $�!��!"�����"�&+"#������$'���,����&(���(,����������""��+�������$����"���-�����%��$(,������������&,''�%������%��,.-�!"���- &&�����&�+#�")�*���+����&$��"��$����"#�"����"�+"�����-���#-��$/�,.-���#�%�$$0$����"�(,''&������&&��&�+#�"�$,��%���$& $��"���$(���"# �$,��(,$�"��$!"���&�#���%�����!(����#�%��")�12
2�� 345��4��6789���:;��4���:;�<���9�9�76��87���4��=����"�"#�"$�!�# "#$'!"(��+������" �(,$�"��$�+.("�"#���$��"������%��,.-�!"���- &&�����&�+#�"�,.-���&&-���"���$0$����#�",��!���#�������"���!(����#�%��%����"�+"���������&�+#)�>�����%�&&�������!''" $�' ���(�����$$��(,$�"������"������$���&�#��%�"�"$��"�)�*+���,����������!����"�"#�"�����������&&��"����?�"�(�"������$� �������" �(,$�"��$�+.("�"#��%���$,���"�+"�"�"#�"�����&�+#��"&��"�"#$/��$�$�"",&�(��+����#�+"$����%���$,������� �����$�#�,������% ��&��&�+#$/��$"����$,����$���(,������$��+.(,�)�*���%�""$�,.($ �$�,���,$+(��-�����(��"#���&(�����%�(�,&0����$,��(,������"�+"����&�+#��@���&(���%��/$� ���������"�"#�"�A$��(�'���&�BC)�*���# ���"�������!��$&!�����������%�""$��"���$(�����$����"�(�"���-����# ��"�,.-��+.(��(,$�"�����$,���"����+.($������!(����#�%���)�D�������$+(��$�+&&��%�"�"$����"#�"�������%�/�,.-�!"���- &&$(,$�/"����@�,.-�-�"�����,$+(��-���"�(��"#���!(����#�%��"$�(,$�"��$�+.(/"�"#@�$(!&&��$����"�(!""��%��$(,�������"� �&�#�!�#�%���,�$����"���E@B�'�,.�"������"��$����"#$(,$�"���"�%����&�+#$�"&+##"�"#�"�,.-��"�+"�����-���#-��$/���$'�(�������#�%�$$0$����")�*�""��%��$(,�/����"#�$(!&&��(!""����$�$���$�!�#���"$�!�#�%�$,�� ���FF@��"$&�#$/',$��EGF�HIJKLMNOPQQLRJS�LT�UNLNSRU�NVLRUWXVNIRYVLUNVZMNZV)�[������+"��� &�"����������"$&�#���+������%�"�"$��������%�(&��"�"#@����%�@�!"���- &&�,.-��+��#-��$ �#+�����' �$���&�#���+#��@���&(���+��%���"&�#����������$,����!(����#�%��"�$(��%�"�"$����)�12
2�� \���9�476�7���]<�4̂�_̀476_�9�a��b_���6789����9�c�D�������$(�'������%!"#���"����&�+#$$0$�����"&�#��!����"�"#�"$�%��/$&�#���-�����$����"@�!�����������"��$��������&�+#$�"&+##"�"#�"@�+��"�#�����"��$����"#�����$0$����%����"�+"�����-���#-���A��&&��+��$/
254 (1163)



�������������	
�� �����������

����

��������������� !"#�$%���!&�'�$�(��"!��)� *!$�)��"�)��"�!+����������,(*��"�!�� �)�#-�.�%��"�!&�'��+!����)��"�)��!+��/)��* )������"�)� *!$,���*!!�"�!)��(*���#-�.�%��/�)��#-���)$0)��" )�)� *!$#��/���$�(�%�/)���!�#-��/)."�)�"�!&�1��)/�"�!)��#-�)$�+������2��#"� )��)������2���$0���$�3�)�$)����,$ �����#-��/)$$��$3$�)(&�2��#"� )��)��*��� !"#�$%00��!��)�����.)$�%,�����(�.�%���� !"#�)�$�$����)�4�()/���2���$0���$�3�)�$)��#������/)�)�$�"�/��.)$�%�)���(�.�%���� !"#�)��$�(��#���%�)����/)�&�5�$���/)��#-��"� )$�)�"�!4�/�"#������%�/)��+���� �$3$�)(�#-���� *�/��.)�-�"!�)������/)."�)�"�!�*��$ +�������.)/-(�&�6)��$�-�$�����$���/)���-��"�#-���/)��� �)����� *�/��.)�-�"!�)�$3$�)(&�6*�%�,- )���"����(()����$���/)��#-���-0��/)��/("�"$����"��4�$+$�(�/�"#�,��$���/)��#-��$3$�)(4�/)."�)�"�!$��$���/)������3��)��"!��)�*�)�/)���"����%�/�7*�$��)��)��- )�0�- �"�!&�8-��)��0���)��/�0"���$��*����()/��+!���("�$��(#����"�!�����$�����"�����$���/)��.)!�*�$�$4�()���(�$��*�����$��� ����-00)��#-��)���$�-��)��������� *�/��)�.�"��"� )$�)�"�!$��$���/)��#-��$3$�)()��"�$�((��$����)�$��/�"�!�$�(�#-��)���#%��$���"!��$3$�)(&�5�$���/)����(()������.)��$���$���)������.-��"��*���$�"�"� )$�),�"�!$����3�)��#-����((��/)�)� *!$.)$�%�&�9�(�"/"!��*��%00.3!!,��/)��� �$+/����$3$�)(��"����3����#-���"����((��/)�)� *!$0��7)��&�6)����#"���$")�"�!�$�%��)��%������$�#�+��%�!"#�$�(�+/)�::4���,$��!)��;<;�=>?@ABCDEF�G?�H>G>@EH�>IGEHJKI>DELIGH>IMB>MI&�N�/�(+�)��#-��#"���$")�"�!)��$�%��)��%����.)$��" �$�$�(�HOH>@PM>FDL>@I�LQI�DE?@RH>@IDEF�D�@C?SF&�TE?SEUGIV@WQIDFW@>HHOH>@P�'�$�(��"!��)� *!$�)��"�)��$�(�����/)(��$��)���$�"�9 )�"!)�*��/)��(-7,�"!������#-��"�/���)�- )�#-�"�!��"����.)�-�"!��)� *!$#��/��&�'��+!���� �$3$�)()��$�)����������)��"�)� *!$���*!!�"�!)������"���/���$�)��/)��"�)���(.��/)��)��"�)� *!$#��/��)�&�2��#"� )��)��.-��"�%00���/�"�!)��� �)� *!$�)��"�)��$�*������� �0+�#%���"��)��$�(�"��).*�4�)��)��(-7�"!!-�4��"����*/)$�������������#��(,��!��/)�� �%�/)���!�#-��/)."�)�"�!�� �)� *!$�� *�/��)&�2��#"� )��)����.)����()/�����$�"$$��0+�%�#��(�"�!)��� �/)�.���(,�"!!��/)�$3$�)(�$�(���(()������.)�- �$�#-���"����*/)$�������������/)."�)�"�!&�1�#��(�"�!)��� �$3$�)()��$�"�7)��$"!�+��.)��)�/)�0+� "�,
255 (1163)



���������	
� ��������������

����

������������������ !�"����#�$�%&��'� !�#��������&������(�'"�������)�*���!���#'�&�� +,�#���-(�('������"..�������/���+�������'�#�����('��"���/--��"��"�� ���"#�'�"$�0'"&����'�����"�����������(� ��� ���"#�/--��"�������&1'���&1)'"�#��� +,�#'�&��"������"����#"'.�,1'��,����*���!$�2�'�! ���"��3�!&1'����'��1'"��!�#�#��/--��"������"'�"���*���!� ���"#�'�� !��3 '#�����#����(��"��"#��4������"����"���/�'�#�������5678�9:;<=;;>$�?�#���� ���"#��"��*��� !��3 '#���#�'�.�#1!#�����&1'"�#�� ��)�"#��������;@:�!��3 ��'��' � '� +,����('����"#!�����'"�� ��� ���"#�/--��"��"#��������AB�!��3 ��'��' � '$�2����*���!���,"���'"'�"�#'"��"'�".��'� +,�,"'�"�#'"�&/���� ��'��������"����#"'.�,1'��,���)�*���!�&1'������"'$�0'"&����'������*���!�&1'�������.�,1��'��/��"���"'�"� +,��� --"���/��"���"!��!��"� +,�������������1'"�#�.���'����)/�#�'�"�������0'"��- '���*'�����$�0�������.1'3"��� !!�'�"����#)�������"�������"'��"�� ������"'"�.��'���"#C��������. '#��.��'���"�� ���"#�'�"�&1'�"#!�����'"�� �$�8�'�#�������&1'���('�"���0'"&����'����/--'���"'����������#"�"."��!�#���& '!"�� �� !�������"����#"'�� +,�������& '# ���$�?�������)#"�"."����� !!�'�0'"&����'����,"�#�����& '!"�� ��� !�.�,1���&1'�"����#"'.�,1'��,���*���!��$�?�& '!"�� �� !�& '# ����"'��,�!�"��#����"���&'(��0'"��- '���*'�����������'"&��'������'���#���!(��#���'1'����� !�������'�����'�'"#��& '# �$�D�"'�������/����#��"�& '# ��.�),1��'�.�����"���"'.�������#�'�����'�'������0'"&����'�����������#"�")."�$�?�& '!"�� �� !�����"�& '# ��)?2�� !�,"'���� .��"�#���/�#�� !�,"'�&1'&"�����,�!�"��#����"���&'(��0'"��- '���*'�����$�%���(#"��&/��)�� �"��������0'"��- '���*'��������*���!�&1'�#�.���'����#'"'����"!!"�),"��������!"'�������� ���"#�5�����#"�� !�"���&���*���!>$�EFGHIJKKLKJMN�O1'�"���,(��"���'��� ���"#�'�"�� '��#������&1'#��� !�0'"��- '�)��*'������"����#�'��"!!"��*���!�&1'�#�.���'����"��.'/�"'"���&��'�&1'������"'�� !�&1'�#�.���'����"��"�#'"���&'"��'/��/'"���&��'$�7!�.�&������"��*���!��"��"����#"��,"�#�"'��*���!/���+���������"�� �����,/�/#�"������� !�"����1'"� !��*���!�&1'�#"�"1��'&1'����&'(��0'"&����'���������&"��/'�'����.���/�$�0'"��- '���*'�������.�#1!������'�"���#���"��*���!3/���'���"'���/����� ��"�+�'�"�;:P;B�!��3 ��'��' � '$�
256 (1163)



�������������	
�� �����������

����

���� ������������������	������� !"#$%�&�'$(�)"*$)�+#)$,-"-.$-�$%*/. )(�!0*$)� -�!0�$%-/#$#�123�� ! 2"#$#('$31*$#4�5%$�#)"6"$)"-.� *�#) -(!1)#($�#1)-��177$)� ##��)/* �$-�+#'8..- ,� *�$%-/#$-9�1 *($##�*"%�$-�7$#1,�6:)��) 6#:*$);6:)"-.�(17� -*/-,(�-/)7 (#�61),1-$-4�5%*/. )�� -� -(%+# (�#"%%�,"(#)"'+#"1-(-/#$#� -#"-.$-�.$-17�6%$)�$%%$)�6/))$� -(%+#-"-. )4���,$�6 %%�6/))$� -(%+#-"-. )� -*/-,(�'%")�,$#� �#+$%%#�7$,�%/-.)$�7 # )%$,-"-. )�"-17�*/.17)0,$#4�<$#�.:)�( -;-1%"�#�$%*/.( -%/..-"-.$-�,8) )$9�7$-��1(#- ,$-�6:)�$%-/#( -(%+#;-"-. )�%/.)$4�= 7#",".#�� -�,$#�* ) �$-�6:),$%�'$#)/66 -,$�� ! 2"#$#(;#"%%.0-.�17� -(%+#-"-.(!+-�#$)- �"-#$�'%")�6:)�(#1) 4�> *($##�17�$%*/. )� -(%+#(�.$-17�6/))$�123�(#:))$�+## .(!+-�#$)�$%%$)�6%$) �7"-,)$�'$3:*(�16# (#�-8 � -(%+#-"-.(%$,-"-. )9�*"%�$#��)/*$)�!% -$)"-.�"�.1,�#",�#"%%( 77 -(�7$,�%1� %-/#(/. )$�123�)$."1-;-/#(/. )$4�5%(8(#$7$#�3 )�1%"� �� ! 2"#$#�"�1%"� �.$1.) 6"(� �,$% )4���6%$) �.$1.) 6"(� �17)0,$-�/)�'$% (#-"-.$-�(0�3:.� ##�$%-/#$-�-/)7 )�(".�("-�7 ?"7 % �#$�-"(� �6:)70. 4�@##�61�+($) �(#1) �$%$66$�#+## .�#"%%�$-�123�( 77 �.$1.) 6"(� �!% #(�)"(�$) )�,/)6:)� ##�.$�+!!31*�#"%%�'$31*� *�-8 ��) 6#%$,-"-. )�6:)� ##�6:) �"-�7$)�$%$66$�#�#"%%�17)0,$-�7$,�'$.)/-( ,�%$,".�� ! 2"#$#4�A)12$(($-�6:)� ##�$# '%$) �-8 �(#1) ��) 6#%$,-"-. )�/)�$-�#",(7/((".#�%0-.�!)12$((4�B"%%.0-.$-�#"%%�%$,".�$%$66$�#�':)�,/)6:)�* ) �$-�"-.0-.(! ) 7$#$)�$%%$)�* )" '$%�*",�* %� *�7:C%". �$# '%$)"-. )� *�$%*/. )�123D$%%$)�(#:))$�% ,,-"-.((# #"1-$)4�E"%�$-�� ! 2"#$#�(17�'$3:*(�'$)1)�!0�+#'8..- ,$-(�176 ##-"-.�123�$%*/. )- (� -*/-,-"-.4�<$(( �'$,:7-"-. )�%"..$)�+# -6:)�+#)$,;-"-.$-(�+!!,) .�$6#$)(17�+#)$,-"-.$-�"-#$�(� �6:)$(%0�"�*"%�$-�17;6 ##-"-.�$%%$)�* )�$%*/. )�(� �'8.. (4�5%$�#)"6"$)"-.(�177"(("1-$-� )'$# )�'% -,� -- #�7$,� ##�'$%8( �3+)�$%�*",�'$31*�(- ''#�� -�,) (�6) 7�#"%%�$%*/.�123�% ,,"-6) (#)+�#+)�6:)�(- ''% ,,-"-.�( 7#�+!!;(� ## ,$��1(#- ,$)�6:)�,$## �*",�1%"� � 7'"#"1-(-"*0$)4�F#)$,-"-.$-(�6:)$(%0)� ##�B) 6"�*$)�$#�(� �3 �7:C%".3$#� ##�,"66$;)$-#"$) �')+� ) *."6#$-�6:)�,$�(# #%". �$%*/. )- 4�<$#�/)�6:)� ##�(� ! �!)"((".- %$)�(17�� -�(#8) �#) 6"�$-�71#�$##�7$)�$66$�#"*#�� ! 2"#$#(;+#-8##C -,$� *�$%-/#$#4�
257 (1163)



���������	
� ��������������

��	�

���� ��������������������������� �!��"���#��$"��#��������� %�������������&'(()*+)('),-.�/01�233�45662�2678692�:323;<=2�>;78=21�?>@07>1�>;78=:26786921>�<6=A�2732;�B>9�C12D<47>14>3E�F>3�=01:�;8BG;<=>6�9<=<32;3E�F>3�3<;;78=2H=A6=::833>3�=8;;>1�?A9>�D01�8=21>�27�:7>6:42�IJ@�53;869:42�DI19I6E�F>6�:IB�<6=A1�2732;>3�:42�7212�DI19I6:8=21>6EK�L6�:4<;;629�81�233�8=21>�27�53;269:1>=<:31>129>�DI19I6�?>@07>1�?<;8==2�>33�?>7<:�GA�233�@>6�81�DI19I6:8=21>�>D3>1:IB�9>�:7>6:42�BM69<=@>3>162�<63>�@21�3<;;=A6=�3<;;�53;869:42�DI19I6:1>=<:3>1E�N<9�869129>�8=21D01@A;;269>6�27�>33�53;869:43�DI19I6�?>@07:�>6�271>=<:31>1<6=�27�9>6�3<9<=21>�8=21>6�@I:�C12D<47>14>3E�O�G1243<4>6�<66>?81�2732;>3�233�26786921>6�DA1�3<;;=A6=�3<;;�>;78=:<6D12:3154351>6�IJ@�>;E�L;78=:DI19I6>3�53>:;53:�D1A6�>;78=:26;8==6<6=>6�IB�26786921>6�<63>�D5;;D0;P>1�:<6�?>32;6<6=:HG;<43E�L;78=:DI19I6>3�?>@07>1�IJ4:A�5GGDM;;2�9>�4127�GA�DI19I6:H5315:36<6=�:IB�:38;;:E�Q2BB2632=>3�?>90B>1�7<�233�>33�:A9263�:M:3>B�=01�>;78=21�3<;;H=86=;<=2R�5326�2;;3D01�;A6=3=A>69>�4127�GA�>;78=:26786921>6E�/01�233�:84>1:38;;2�233�>;78=21�?;<1�3<;;=86=;<=2�D01�2;;2�81�9>3�7<43<=3�233�53DI1B6<6=>6�27�9>6�9<=<32;2�G;233DI1B�981�26786921>�:42�1>=<H:31>12�:<=�:IB�>;78=:26786921>�SC12D<47>14>3:�>;78=:9232?2:T�@21�>6�U+'V-WX-((�U.YZW[+'+)E�F>3�<66>?81�233�9>6�:42�@2�@0=2�2B?<3<I6>1�233�3<;;=I9I:>�3<;;=86=;<=@>3�D01�2;;2R�I27:>33�IB�2678692162�@21�D564H3<I6:6>9:8336<6=�>;;>1�<63>E�N<;;4I1>6�D01�2678696<6=�27�>;78=R�:A:IB�53DI1B6<6=>6�27�?1542127=<D3>6R�?>@07>1�3M9;<=3�D12B=A�GA�9>6�9<=<H32;2�G;233DI1B�981�26786921>�:42�1>=<:31>12�:<=�:IB�>;78=:26786921>E�F>6�9<=<32;2�G;233DI1B>6�D01�>;78=:3P86:3>6�?>@07>1�87>6�7212�26G2::29�:A�233�9>6�D<66:�3<;;=86=;<=�GA�1>;>72632�:G1A4�:A�233�>;78=>6�87>6�<�G1243<4>6�?;<1�3<;;=86=;<=�D01�53;869:4�312D<4�IJ@�:A�233�53;869:42�26786921>�<63>�B<::=M662:E�F>6�B>3I9�D01�?>1846<6=�27�?1542127=<D3�:IB�531>96<6=>6�D01>H:;A1�=>1�>;78=:26786921>6�>6�07>1�3<9�D0153:8=?21�4I:3629E�\>3I9>6�81�I?P>43<7R�<J4>H9<:41<B<6>1269>�IJ@�3126:G21>63�S:>�42G<3>;�KTE� �K�F>3�D<66:�9IJ4�7<::2�5692632=�S:>�42G<3>;�]EKÊTE�
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Y ZYYY [YYY \YYY ]YYY ŶYY _YYY ỲYY aYYY bYYY ZYYYY ZZYYY Z[YYYY cdef fdgh fdig jdkg jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjgZYY hdfi ldfm fdlj jdhm jdge jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje[YY cdef fdgh fdig jdkg jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl\YY ldfm fdlj jdhm jdge jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje jdjf]YY fdgh fdig jdkg jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl jdjjŶY fdlj jdhm jdge jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje jdjf jdjf_YY fdig jdkg jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl jdjj jdjjỲY jdhm jdge jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje jdjf jdjf jdjiaYY jdkg jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl jdjj jdjj jdimbYY jdge jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje jdjf jdjf jdji jdihZYYY jdek jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl jdjj jdjj jdim jdikZZYY jdej jdci jdle jdfm jdfc jdfi jdjk jdje jdjf jdjf jdji jdih jdikZ[YY jdce jdlg jdlf jdfk jdff jdjm jdjg jdjl jdjj jdjj jdim jdik jdignopqr�st�osuvwxosy�z{|}~
nopqr�st��ryu��wxosy�z{|}~}�vso��uv�sq����z�������~

Y ZYYY [YYY \YYY ]YYY ŶYY _YYY ỲYY aYYY bYYY ZYYYY ZZYYY Z[YYYY jidgc edkc cdji ldfm fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgkZYY fidce kdlk cdkg ldgc ldij fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc[YY jidgc edkc cdji ldfm fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi\YY kdlk cdkg ldgc ldij fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc jdeh]YY edkc cdji ldfm fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi jdeeŶY cdkg ldgc ldij fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc jdeh jdec_YY cdji ldfm fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi jdee jdejỲY ldgc ldij fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc jdeh jdec jdcmaYY ldfm fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi jdee jdej jdckbYY ldij fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc jdeh jdec jdcm jdceZYYY fdhi fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi jdee jdej jdck jdclZZYY fdgf fdlc fdjk fdij jdhm jdkm jdki jdgc jdeh jdec jdcm jdce jdcfZ[YY fdck fdfc fdih jdme jdhc jdkc jdgk jdgi jdee jdej jdck jdcl jdcinopqr�st�osuvwxosy�z{|}~

nopqr�st��ryu��wxosy�z{|}~}�vso��uv�sq��p�z�������~
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Postadress 
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Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Förslag till remissyttrande över samrådsremiss för ny 
översiktsplan för Sala kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutat 
 
att överlämna förvaltningens förslag till synpunkter som yttrande över 
samrådsförslag till ny översiktsplan för Sala kommun. 

Sammanfattning 
Sala kommun har tagit fram förslag till ny översiktsplan. Planen föreslår 
åtgärder i Sala kommun som främjar persontrafik och godsflöden i hela östra 
Mellansverige vilket är positivt. Kommunen öppnar även för samarbete över 
kommun- och länsgränser kring klimatfrågor. Region Örebro län sätter stort 
värde på denna hållning.   

Ärendebeskrivning 
Processen för att ta fram en översiktsplan är lagstadgad enligt plan- och 
bygglagen. I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och 
vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintressen och 
miljökvalitetsnormer kommer att tillgodoses. Det ska även framgå hur den 
fysiska planeringen samordnas med nationella och regionala mål. 
Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt och på lång sikt med 
utblick mot år 2050. 

Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och 
vattenanvändning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 
och framtagen struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad 
och utpekade större orter på landsbygden.  
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 Utveckla, bevara, förvalta, och tillgängliggör Sala kommuns rika natur- 
och kulturmiljöer för ekosystemtjänster som livsmedelsproduktion, 
biologisk mångfald, klimatanpassning, rekreation och identitet. 
 

 En flerkärnig och varierad ortstruktur med Sala stad som tyngdpunkt 
 
 

 Utveckling ska prioriteras där det finns skola, service, kollektivtrafik 
och infrastruktur för att stärka det lokala samhället. 
 

 Ett sammankopplat Sala och en region med hållbara transporter och ett 
utvecklat kommunikationsstråk. 
 

Kommunen beskriver sitt läge som centralt i en region med stora orter som 
Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro, Eskilstuna och Falun/Borlänge relativt 
nära samt lyfter fram att arbetsmarknadsregionen blir allt större och att goda 
och hållbara kommunikationer krävs för att Sala ska få tillgång till en bred 
arbetsmarknad och för att företag ska få tillgång till rätt kompetens. 
Kommunikation beskrivs som av betydelse för näringslivets konkurrenskraft 
samt kompetensförsörjning. 

Följande illustration ur remissversionen beskriver kommunens uppfattning av 
sitt storregionala sammanhang.  
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En annan omvärldsfaktor som berörs är klimatfrågorna vilka kommunen anser 
behöver arbetas med på alla nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. 
Samverkan över kommungränser och i regionen kring dessa frågor beskrivs 
som viktigt för strategiskt långsiktiga lösningar. För de egna tätorterna beskrivs 
bl.a. den framtida betydelsen av träd och grönytor för ett bättre lokalklimat 
samt omhändertagande av regnvatten. Till saken hör att grundvattennivåerna 
sjunkit kraftigt sedan 2014 till följd av det nya nederbördmönstret.   

Bedömning 
Sala kommun föreslår ombyggnad av Sala station vilket är positivt för 
persontrafiken även i en större geografisk kontext. Vidare föreslås ett 
vägreservat för att tung trafik ska kunna åka runt istället för genom Sala tätort 
vilket gynnar flödet av gods.  
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Båda dessa förslag bidrar till en ökad funktionell integrering mellan 
arbetsmarknader och en ökad konkurrenskraft för företagen i östra 
Mellansverige vilket Region Örebro län uppfattar som mycket positivt.  

Sala kommun öppnar samtidigt för dialog kring klimatfrågorna över kommun- 
och länsgränser vilket möjliggör samverkan kring arbetet med strategiskt 
långsiktiga lösningar. Region Örebro län sätter stort värde på denna hållning.  

Region Örebro län ber avslutningsvis att få tacka för möjligheten att lämna 
synpunkter på samrådsförslaget till ny översiktsplan för Sala kommun.   

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Remissyttrandet innebär inga konsekvenser ur dessa perspektiv.  

Ekonomiska konsekvenser 
Remissyttrandet innebär inga ekonomiska åtaganden för Region Örebro län.  

Uppföljning 
Ingen uppföljning är motiverad.  

Beslutsunderlag 
Sala kommuns samrådshandlingar.  

 

 

 

Johan Ljung 
Områdeschef 

Skickas till: 
PM skickas inte till kommunen. 
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Svar på remiss över förslag till ny översiktsplan för Sala 
kommun 

Sala kommun föreslår ombyggnad av Sala station vilket är positivt för 
persontrafiken även i en större geografisk kontext. Vidare föreslås ett 
vägreservat för att tung trafik ska kunna åka runt, istället för genom, Sala 
tätort, vilket gynnar flödet av gods. Båda dessa förslag bidrar till en ökad 
funktionell integrering av arbetsmarknader och en ökad konkurrenskraft för 
företagen i östra Mellansverige, vilket Region Örebro län uppfattar som 
mycket positivt.  
 
Sala kommun öppnar samtidigt för dialog kring klimatfrågorna över kommun- 
och länsgränser, vilket möjliggör samverkan kring arbetet med strategiskt 
långsiktiga lösningar. Region Örebro län sätter stort värde på denna hållning.  
 
Region Örebro län ber avslutningsvis att få tacka för möjligheten att lämna 
synpunkter på samrådsförslaget till ny översiktsplan för Sala kommun.   
 
 
För Region Örebro län 
 
 
 
Nina Höijer 
Ordförande  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Skickas till: 
kommun.info@sala.se 
Ange: ”Synpunkter på översiktsplan”
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Från: Jasmina Trokic
Till: Jasmina Trokic
Kopia: Kommun Info; Kontaktcenter
Ärende: SAMRÅD - Översiktsplan för Sala kommun
Datum: den 11 oktober 2021 12:58:43
Bilagor: S Följebrev samråd, ÖP Sala.pdf
Angelägenhet: Hög

Hej,
 
Härmed skickas Översiktsplan för Sala kommun ut på samråd. Samrådstiden är mellan 11
oktober 2021 t.o.m. 9 januari 2022. Översiktsplanen är digital och finns att nå via denna länk:
Översiktsplan Sala 2050 - samrådshandling (arcgis.com)
 
Det finns även möjlighet till att använda sig av översiktsplanen i PDF-format via ovanstående
länk. Mer information kring processen att lämna synpunkter och att ställa frågor finns också i
ovanstående länk. På vår hemsida (www.sala.se) finns all information på förstasidan och där
kommer vi också publicera datum, tider och platser för samrådsmöten. Se följebrevet.
 
Med vänliga hälsningar,
 
Jasmina Trokic
Planarkitekt
Plan- och utvecklingsenheten
 
E-post: jasmina.trokic@sala.se
Direkt/mobil: 0224-74 73 25
 
Sala kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Besöksadress: Rådhusgatan 4C, 733 25 Sala
Postadress: Box 304, 733 25 Sala
www.sala.se
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SAMRÅDSREMISS – ÖVERSIKTSPLAN FÖR SALA KOMMUN 


Översiktsplan Sala 2050 


Kommunstyrelsens Ledningsutskott beslutade den 25 september 2021 att sända ut 


förslaget till översiktsplan för Sala kommun med tillhörande  


miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning på samråd.  


SAMMANFATTNING  


Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvändning 


från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens struktur 


skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade större orter på 


landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en multidisciplinär process där 


miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid framtagande av förslag till 


mark- och vattenanvändningen i kommunen. 


ÖP-FÖRSLAGET  


I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- och vattenområden bör 


användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 


bevaras. Översiktsplanen ska även visa hur kommunen tänker ta hänsyn till 


allmänna intressen samt hur riksintressen och miljökvalitetsnormer kommer att 


tillgodoses. Det ska även framgå hur den fysiska planeringen samordnas med 


nationella och regionala mål. Översiktsplanen ska visa inriktning både på kort sikt 


och på lång sikt med utblick mot år 2050. När den nya översiktsplanen har vunnit 


laga kraft upphör plan för Sala stad att gälla. Fördjupningen av översiktsplanen för 


Sahlberget kommer att fortsätta gälla i den del som utgörs av storgruveområdet. 


Övriga delar av fördjupningen upphör att gälla i samband med antagande av ny 


översiktsplan. Den nya översiktsplanen för Sala kommun har ett tydligt 


hållbarhetsfokus. Vision, strategier, fokusområden samt förslag till mark- och 


vattenanvändning med vägledning är framtagna med utgångspunkt i FN:s 


hållbarhetsmål. I flertalet workshops har både kommunens politiker och 


tjänstepersoner varit delaktiga. Kommunen har haft ett antal medborgardialoger, 


bland annat under Salamässan 2019. Även en skoldialog har hållits med 


gymnasieelever 2020 och Näringslivsrådet 2021 har deltagit i en diskussion om 


Salas framtid för näringslivet. Resultaten från dessa dialoger har arbetats in i 


översiktsplanen.  


Salas nya översiktsplan är framtagen genom en integrerad process där miljö-och 


hållbarhetsaspekter har behandlats och bedömts parallellt med framtagande av 


mark – och vattenanvändningen. Den nya översiktsplanen följer Boverkets ÖP-


modell. Boverkets ÖP-modell utgår från en struktur som bygger på tre aspekter: 


Utvecklingsstrategi, användning samt värden och hänsyn. Plan- och bygglagens krav 


på ställningstaganden fördelas i modellen med de tre olika aspekterna.  


Samrådstid: 11 oktober 
2021 – 9 januari 2022 
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Processen för att ta fram en översiktsplan är lagstadgad enligt plan- och bygglagen. 


Medborgare ska ges tillfälle att yttra sig över innehållet vid två tillfällen; samråd och 


granskning. Översiktsplanen ska vara både strategisk och vägledande och det är 


viktig att översiktsplanen hålls uppdaterad och att översiktsplaneringen är 


kontinuerlig. Från och med valet 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. Avsikten med en 


planeringsstrategi är att den ska vara mer framåtsyftande än aktualitetsprövningen i 


och med att kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen ska vara i fokus. 


 
Översiktsplanens process.  


TYCK TILL OM FÖRSLAGET  


Under samrådstiden finns planhandlingarna tillgängliga på den digitala ÖP-


plattformen, den nås via kommunens hemsida där länk med mer information finns 


på förstasidan: 


www.sala.se/op2050 


Det går också bra att använda sig av denna QR-kod: 
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Samtliga handlingar finns tillgängliga i pappersformat på följande platser: 


 Det offentliga medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala  


 Sala stadsbibliotek, Norra Esplanaden 5, Sala  


 Ransta bibliotek, Kärrbäcksbovägen 29A, Ransta 


Översiktsplaneförslaget finns också att läsa och ladda ned i PDF-format via den 


digitala översiktsplaneplattformen.  


Handlingarna kan beställas från Sala kommun via e-post, kommun.info@sala.se eller 


via Kontaktcenter på telefon 0224-74 70 00.  


Synpunkter på planförslaget kan lämnas skriftligen via denna länk: 


www.sala.se/op2050-synpunkter.  


Har du av någon anledning inte möjlighet att använda den digitala tjänsten går det 


även att skicka in dina synpunkter via e-post eller brev (se Kontaktuppgifter).  


Synpunkterna ska ha inkommit till oss senast den 9 januari 2022. Samrådsmöten 


kommer att hållas i Sala, Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. För datum, tid och 


plats – besök vår hemsida. Informationen finns på: 


www.sala.se/op2050 


Kontaktuppgifter  


E-post: kommun.info@sala.se  


Telefon (Kontaktcenter): 0224-74 70 00  


Postadress: Sala kommun Box 304, 733 25 Sala  


Märk gärna e-post eller brev med "Synpunkter översiktsplan" 


VAD HÄNDER SEN? 


När förslaget varit utsänt för samråd kommer planförslaget att bearbetas i samråd 


med berörda inom Sala kommun. Efter att vi bearbetat förslaget ställs det ut för 


granskning. Alla som skriftligen lämnat in synpunkter under samrådstiden får dem 


då bemötta i en samrådsredogörelse. Granskningstiden är två månader och då får 


berörda möjlighet att lämna in synpunkter igen. Efter granskningen bearbetas 


förslaget ytterligare och tas sedan upp till kommunfullmäktige för antagande. 


 


VID FRÅGOR OCH FUNDERINGAR  


Har du frågor kring samrådshandlingen för översiktsplanen är du välkommen att 


kontakta: 


Projektledare Jasmina Trokic 


Jasmina.Trokic@sala.se 


0224-74 73 25 







 

 
  

  

    

 
 
 

5 
Remiss om nedläggning av 

Bromma flygplats 
21RS9071 

343 (1163)



 

 
1 (4) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon 
Jäderberg 

2021-12-08 Dnr: 21RS9071 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samällsbyggnadsnämnden 

 

 

Remiss om nedläggning av Bromma flygplats 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att      förslag till yttrande skickas till Infrastrukturdepartementet 

Sammanfattning 
Regeringen har uppdragit en utredare att ta fram underlag inför en möjlig 
avveckling av drift av verksamheterna vid Bromma flygplats. Underlaget 
inrymmer bland annat förutsättningar och tidplan för avveckling utifrån olika 
aspekter som förändrat resande på grund av pandemi och samhällsutveckling, 
flygets roll i transportsystemet, behovet av tillgänglighet och samhällsviktigt 
flyg.  
 
Utredaren kommer fram till att en nedläggning av Bromma flygplats är rimlig 
och bör kunna sättas igång relativt snart för att funktionerna flygplatsen 
inrymmer kan spridas till andra flygplatser, framförallt Arlanda. Utredaren 
rekommenderar dock en långsiktig plan som tas fram i god tid innan 
flygplatsen helt läggs ned för att möjliggöra flytt av olika verksamheter. 
 
Bedömningen är att en nedläggning av Bromma flygplats inte har en större 
effekt på resmöjligheter eller tillgänglighet till/från Stockholm idag. Det finns 
därför ingen större anledning för Region Örebro län att ta ställning i frågan om 
nedläggning. Däremot avser regionen att ytterligare fördjupa sig i 
förutsättningar för en potentiell flytt av funktioner och verksamheter från 
Bromma flygplats till andra flygplatser, vilket skulle kunna gynna Örebro län. 
Beslutet väntas inte få några större konsekvenser 

Ärendebeskrivning 
Utredningen lyfter att det är stora samhällsförändringar som skett, delvis på 
grund av pandemin, vilket har påverkat flyget och dess roll i transportsystemet 
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kraftigt. Framförallt påverkas flyget av dess miljöpåverkan där samhället och 
ny teknik driver på en förändring av flyget. Utredaren skriver att det inte 
kommer att bli en återgång till det som var innan pandemin, utan att det vi har 
framöver är en dynamisk utveckling av flyget, vilket gör framtiden för flyget 
oviss. 

Dagens avtal mellan Stockholm stad och staten (Swedavia AB) tillåter 
flygplatsverksamhet till år 2038. Därefter kan flygplatsen avvecklas. Den kan 
inte avvecklas utan regeringens godkännande eftersom flygplatsen ingår i det 
nationella basutbudet som staten ansvarar för via bolaget Swedavia AB. För att 
lägga ned flygplatsen bör därför regeringen lämna förslag till riksdagen att 
Bromma flygplats inte ska ingå i det nationella basutbudet framöver.  

En nedläggning av Bromma flygplats påverkar framförallt inrikesflyget, vilket i 
sin tur bedöms påverkas mest av pandemin och ett förändrat resande på grund 
av digital utveckling och människors ökande aktiva val att ta tåget för minskad 
klimatpåverkan. Utredaren skriver att inrikesflyget kan flyttas till andra 
flygplatser med goda markförbindelser (tåg/motorväg) till Stockholm. 

Vid Bromma flygplats finns vissa samhällsviktiga lufttransporter, framförallt 
inom hälso- och sjukvården. Dock använder dessa transporter redan idag 
Arlanda flygplats på grund av bättre förutsättningar. Även det samhällsviktiga 
flyget kan flyttas helt till Arlanda.  

Utredningen lyfter att vissa funktioner kan flyttas från Bromma flygplats till 
andra flygplatser genast, medan vissa verksamheter behöver många år på sig. 
På grund av pandemin och det förändrade resandet har Arlanda god kapacitet 
de närmaste åren för att ta över funktioner från Bromma flygplats. På sikt kan 
vissa åtgärder krävas både för att säkra flygkapacitet i Stockholmsområdet men 
också för förändrade förbindelser till/från Arlanda. Arlanda föreslås bli 
”Brommafierad” genom bättre anslutningar så resenärer kan nå Stockholm 
snabbare än idag och på så vis inte tappa närheten till Stockholm på grund av 
nedläggningen.  

Bedömning 
Effekterna av nedläggningen av Bromma flygplats är otydlig. Flygtrafiken 
bedöms minska överlag, framförallt inrikestrafiken, så nedläggningen av just 
Bromma flygplats verkar inte ha en direkt effekt på minskat flygresande. Det 
ger en otydlig klimateffekt och det är snarare efterfrågan på flyg och 
teknikutveckling som driver utvecklingen mot ett mer hållbart flyg.  
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Det finns i dagsläget inga direkta planer för marken där Bromma flygplats 
ligger idag, men marken skulle kunna vara lämplig för bostadsbyggande. Det är 
därför oklart vad det som ersätter skulle ge för effekt.  

Det finns idag ingen flygtrafik mellan Örebro Airport och Bromma flygplats så 
nedläggningen påverkar inte länet direkt. En ”Brommafiering” av Arlanda 
skulle troligtvis innebära positiva effekter på tillgängligheten för invånare i 
Örebro län gällande restider till Arlanda. Men det är också en utveckling som 
redan pågår, till exempel i arbetet med fyrspår till Uppsala från Stockholm på 
Ostkustbanan samt två extra spår på Arlandabanan. 

Det är möjligt att vissa funktioner som flyttas från Bromma flygplats kan 
motivera en flytt av funktioner på Arlanda till andra flygplatser, till exempel 
Örebro Airport men då krävs en utredning om vilka funktioner och troligtvis att 
Örebro Airport behöver få ”Gateway Sweden-status” för att kunna ta emot post 
flygvägen. Det är i nuläget många oklara faktorer i ärendet och utredaren 
föreslår vidare utredningar kring detta. Bedömningen är därför svår att göra 
innan utredningen är genomförd. WSP, som gjort konsekvensanalyser, 
bedömer dock att nedläggningen kan få geografiska fördelningseffekter med 
fler verksamheter och företag som lokaliserar sig i norra Stockholms län, 
närmare Arlanda. 

I den storregionala systemanalysen är Arlanda viktigaste noden för flyget, både 
för inrikes- och utrikesflyg samt för gods. Där lyfts möjliga 
infrastruktursatsningar om Bromma flygplats läggs ned. I övrigt finns inga 
direkta skrivelser om Bromma flygplats utan hållningen är väldigt neutral. 
Flera av de tillgänglighetshöjande åtgärderna som kan ingå i en 
”Brommafiering” av Arlanda är med i systemanalysen som prioriterade behov, 
som en del i utvecklingen av tillgängligheten till Stockholm. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
De transportpolitiska målen berör miljö, barn och jämställdhetsperspektiven 
och i grunden ska det finnas grundläggande tillgänglighet och god 
funktionalitet för alla. Transportsystemet ska vara jämställt och svara likvärdigt 
mot kvinnor och mäns behov.  

En nedläggning av Bromma flygplats kommer påverka tillgängligheten negativt 
genom längre transporter och ökade transportkostnader för resande.  

Ur ett jämställdhetsperspektiv bedöms den sämre tillgängligheten drabba 
kvinnor mer än män. Män flyger mer än kvinnor generellt men på Bromma 
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flygplats är det jämnt fördelat. Sämre tillgänglighet till flyget drabbar kvinnor 
mer på grund av de längre restiderna till och från andra flygplatser med 
anledning av att kvinnor gör en större insats i hemmet via obetalt arbete. 
Effekten kan dock jämnas ut om flygplatsen ersätts med exempelvis 
stadsbebyggelse, om resvanor ändras lokalt och Arlanda ”Brommifieras”.  

I hänsynsmålet (delmål i de transportpolitiska målen) följs internationella och 
nationella miljö och miljökvalitetsmål. Nedläggningen av Bromma flygplats 
påverkar inte klimatmålen nämnvärt eftersom flygtrafiken flyttas till andra 
flygplatser i Stockholmsområdet. Längre marktransporter till andra flygplatser 
talar för ökade utsläpp, men nedläggningen av Bromma innebär mark som kan 
användas till hållbar stadsutveckling och rakare flygvägar över Stockholm som 
talar för det motsatta. 

Funktionshindrade, barn och andra grupper med särskilda behov i 
transportsystemet påverkas inte särskilt eftersom lagar styr hur det fysiska 
rummet anpassas vilket gör att andra flygplatser redan är anpassade för dessa. 

Gällande miljökvalitetsmålen är det främst bullerminskningen i Stockholm som 
är positiv. 46 000 personer upplever idag bullerstörda av flygtrafik till 
Bromma. En nedläggning och flytt av trafik skulle ha positiv effekt för alla 
dessa personer.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för Region Örebro 
län.  

 

 

Johan Ljung 

Områdeschef, Trafik och samhällsplanering 

Skickas till: 
Infrastrukturdepartementet 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum Beteckning 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon 
Jäderberg 
 
 

2021-12-08 Dnr: 21RS9071 
 
Er beteckning: 
I2021/02381 

Regeringskansliet, 
Infrastrukturdepartementet 
 
103 33 Stockholm 

  

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Svar på remiss om nedläggning av Bromma flygplats 

Region Örebro län tar ingen ställning till om Bromma flygplats ska läggas ned 
eller inte. Region Örebro läns huvudsakliga inställning är att Arlanda är 
prioriterad flygplats för inrikes och utrikes persontransporter och 
godstransporter via flyg, enligt ställningstagande i En Bättre Sits storregionala 
systemanalys (2020). Istället görs ett inspel till Infrastrukturdepartementet om 
det kommande arbetet med utredning av flytt och omlokalisering av funktioner 
och verksamheter kopplat till en trolig nedläggning av Bromma flygplats.  

Ett robust transportsystem 
Pandemin har gjort oss varse om att transportsystemet är skört och att delar, 
eller hela funktioner snabbt kan slås ut. Transportsektorn har en stor betydelse 
för att upprätthålla samhällets funktionalitet och måste fungera såväl i fred 
som i kris och krig. Samhällsviktiga transporter måste kunna genomföras även 
vid omfattande samhällsstörningar.  
 
En möjlig nedläggning av Bromma flygplats kan påverka kapaciteten för 
Sveriges idag viktigaste nod för samhällsviktiga insatser via flyg, Arlanda. För 
en lyckad flytt av verksamheter och funktioner på Bromma flygplats krävs 
framförhållning och god planering, vilket utredningen lyfter. Det finns 
möjlighet att i flyttprocessen ta höjd för ökad känslighet i försörjningssystemet 
och fördela funktionerna, särskilt de som bedöms som samhällsviktiga, smart 
för ökad robusthet i transportsystemet och för de samhällsviktiga funktionerna. 
Det kan finnas en vinst i att inte koncentrera vissa av funktionerna till en enda 
flygplats, för att minska risken för ett stillastående Sverige vid exempelvis 
klimatkatastrofer som skulle kunna drabba Arlanda.  
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Region Örebro län föreslår att regeringen tillsätter en utredning om vilka 
samhällsviktiga funktioner för flyg som skulle kunna spridas eller flyttas och 
vart de skulle kunna flyttas. Utredningen bör ha ett transportslagsövergripande 
perspektiv och involvera myndigheter och aktörer från hela den breda 
transportsektorn.  

Ett effektivt transportsystem 
Vid en eventuell förtida avveckling av Bromma Airport är det viktigt att ta 
höjd för hur rådande och framtida volymer av gods och resande ska fördelas 
på de fortsatt aktiva flygplatserna i Stockholm-Mälarregionen. Arlanda drar till 
sig stora mängder gods och trafik via både väg och järnväg. Fler funktioner på 
Arlanda kommer även skapa mer trafik till och från platsen och påverka 
kapaciteten i transportsystemet runtom. För att undvika en kapacitetsmässigt 
transportslagsövergripande infarkt är det viktigt att i god tid ha en plan för hur 
både gods- och passagerarvolymer ska fördelas på övriga flygplatser i Östra 
Mellansverige.  
 
Funktioner som flyttas bör prioriteras till flygplatser som har goda kopplingar 
till andra transportslag, framförallt järnväg och sjöfart, för att bidra till 
omställningen till ett fossilfritt och effektivt transportsystem. Flytt av 
funktioner till andra delar i Sverige har potential att skapa jobb på fler platser 
än i närområdet kring Arlanda och hantera den möjliga 
kapacitetsproblematiken i infrastrukturen i norra Stockholms län. Det ger 
ökade förutsättningar för att klara de transportpolitiska målen, maximera 
Arlandas kapacitet och funktioner samt öka transportsystemets effektivitet.  
 
Det är viktigt att andra svenska flygplatser än Arlanda, som innehar en 
betydande roll och funktion i transportsystemet, också får långsiktiga 
förutsättningar att utvecklas i takt med marknadens utveckling, flygbranschens 
pågående klimatomställning och övriga transportsystemets omställning. 
Genom lagändringar skulle transportsystemet både kunna avlastas och bli mer 
robust i syfte att upprätthålla sin funktionalitet även vid kriser. För att hantera 
både flytten av funktioner och omlokalisering av verksamheter, vid en 
nedläggning av Bromma flygplats, blir det viktigt att arbeta med steg 1- och 2-
åtgärder för att Arlandas kapacitet inte ska försämras. Idag är det endast 
Arlanda som får ta emot post via flygvägen, vilket inte är effektivt. Ett 
exempel på en konkret åtgärd för att öka Arlandas kapacitet är att möjliggöra 
för fler flygplatser att få så kallad  ”GateWay Sweden”-status. Örebro Airport 
är lämplig för ändamålet tack vare det gynnsamma logistiska läget och den 
stora kapacitet flygplatsen har för att ta emot och hantera gods.  
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Region Örebro län tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter.  
 
 
För Region Örebro län 
 
Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
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Infrastrukturdepartementet 
Enheten för transportinfrastruktur och planering 
Ämnesråd 
Göran Roos 
+46 72 209 7613 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling 

av drift och verksamhet (Ds 2021:25) 

Remissinstanser 

Air Leap Scandinavia AB 

Airport Coordination Sweden (ACS) 

AOPA Sweden 

Arlandabanan Infrastructure AB 

Arlandastad Holding AB 

Arvidsjaurs kommun 

A-Train AB 

Avfall Sverige 

Babcock Scandinavian AirAmbulance 

Bofrämjandet 

Borlänge kommun 

Boverket 

Braathens Regional Airlines 

Brussels Airlines 

Byggföretagen 

Byggherrarna i Sverige AB 

Connect Sweden 

Ekerö kommun 

Eskilstuna flygplats 

Eskilstuna kommun 

Frivilliga flygkåren 

Företagarna 

Försvarsmakten 

Global Utmaning 
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Grafair 

Greenpeace 

Gällivare kommun 

Göteborgs kommun 

Hagfors kommun 

H-bird Aviation Services 

Halmstads kommun 

Hyresgästföreningen 

Härjedalens kommun 

IQ Samhällsbyggnad 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Järfälla kommun 

Jönköpings kommun 

Kalmar kommun 

Karlstad kommun 

Kiruna kommun 

Knivsta kommun 

Kommerskollegium 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) 

Kommunförbundet Stockholms län 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Kramfors kommun 

Kristianstad kommun 

Kungliga Svenska Aeroklubben 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Kustbevakningen 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Linköpings kommun 

Luftfartsverket 

Luleå kommun 

Luleå Tekniska Universitet 

Lycksele kommun 

Länsstyrelsen Blekinge län 

Länsstyrelsen Dalarnas län 

Länsstyrelsen Gotlands län 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Kalmar län 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Skåne 

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Södermanlands län 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Länsstyrelsen Värmland 

Länsstyrelsen Västerbotten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Länsstyrelsen Örebro län 

Länsstyrelsen Östergötland 

Malmö kommun 

Malung-Sälens kommun 

Mora kommun 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

Mälardalsrådet 

Nacka kommun 

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

NCC AB 

Norrbottens Handelskammare 

Norrköpings kommun 

Norwegian Air Shuttle ASA 

Nyköpings kommun 

Näringslivets Transportråd 

Pajala kommun 

Polismyndigheten 

Region Blekinge 

Region Dalarna  

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköping 
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Region Kalmar 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Örebro 

Region Östergötland 

Region Västmanland 

Renare Mark 

Riksantikvarieämbetet 

Riksbyggen 

Ronneby kommun 

SAS AB 

Sigtuna kommun 

SJ AB 

Sjöfartsverket 

Skanska AB 

Skellefteå kommun 

Socialstyrelsen 

Sollefteå kommun 

Sollentuna kommun 

Solna kommun 

Statens energimyndighet 

Statens geotekniska institut (SGI) 

Statens haverikommission 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 

Statskontoret 

Stockholm Business Region AB 

Stockholms Handelskammare 

Stockholms Läns Museum 

Stockholm Skavsta flygplats 

Stockholm Västerås flygplats 

Stockholms kommun 

Storumans kommun 
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Sundbybergs kommun 

Sundsvalls kommun 

Swedavia AB 

Svenska Handel 

Svensk Kollektivtrafik 

Svensk Pilotförening 

Svenska Flygbranschen 

Svenskt Flyg 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) 

Sveriges Allmännytta 

Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) 

Sveriges Hamnar 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) 

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) 

Teknikföretagen 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) 

Torsby kommun 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Transportföretagen 

Transportstyrelsen 

Trollhättans kommun 

Umeå kommun 

Unionen 

Upplands Bro kommun 

Upplands Väsby kommun 

Vallentuna kommun 

Vilhelmina kommun 

Visby kommun 

Visit Sweden 

Världsnaturfonden (WWF) 

Västerbottens Handelskammare 

Västerås kommun 

Västra Götalandsregionen 

Växjö kommun 
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Återvinningsindustrierna 

Ängelholms kommun 

Örebro kommun 

Örnsköldsvik kommun 

Östersunds kommun 

Österåkers kommun 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 20 

december 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

i.transport.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer I2021/02381 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och 

bedömningarna i rapporten. Om remissen är begränsad till en viss del, anges 

detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan 

begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter 

också på övriga delar. 

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.  

Bifogat material kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se.  

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av Ds via ett 

beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

Christer Pettersson 

Departementsråd 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

357 (1163)

http://www.regeringen.se/


Från:                                  "Peter Kalliopuro" <peter.kalliopuro@regeringskansliet.se> on behalf of "I 
Transport remissvar" <i.transport.remissvar@regeringskansliet.se>
Skickat:                             Mon, 20 Sep 2021 15:25:12 +0100
Till:                                     "support@airleap.se" <support@airleap.se>;"slot@acsslot.se" 
<slot@acsslot.se>;"info@aopa.se" <info@aopa.se>;"info@arlandastadholding.se" 
<info@arlandastadholding.se>;"info@arlandabanan.se" 
<info@arlandabanan.se>;"kommun@arvidsjaur.se" <kommun@arvidsjaur.se>;"info@atrain.se" 
<info@atrain.se>;"office@avfallsverige.se" <office@avfallsverige.se>;"Agneta.Karlfeldt@airamb.se" 
<Agneta.Karlfeldt@airamb.se>;"info@boframjandet.se" 
<info@boframjandet.se>;"kommun@borlange.se" 
<kommun@borlange.se>;"registraturen@boverket.se" 
<registraturen@boverket.se>;"kundcenter@flygbra.se" 
<kundcenter@flygbra.se>;"wencke.lemmes@brusselsairlines.com" 
<wencke.lemmes@brusselsairlines.com>;"info@byggforetagen.se" 
<info@byggforetagen.se>;"kansli@byggherre.se" <kansli@byggherre.se>;"arvid.callin-
nerdal@connectsverige.se" <arvid.callin-nerdal@connectsverige.se>;"info@ekero.se" 
<info@ekero.se>;"ats@eskilstunaairport.se" <ats@eskilstunaairport.se>;"info@eskilstuna.se" 
<info@eskilstuna.se>;"ks@ffk.se" <ks@ffk.se>;"info@foretagarna.se" <info@foretagarna.se>;"exp-hkv" 
<exp-hkv@mil.se>;"INFO@GLOBALUTMANING.SE" <INFO@GLOBALUTMANING.SE>;"grafair@grafair.se" 
<grafair@grafair.se>;"post@gallivare.se" 
<post@gallivare.se>;"stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se" 
<stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>;"kommun@hagfors.se" 
<kommun@hagfors.se>;"operations@hbird.se" 
<operations@hbird.se>;"kommunstyrelsen@halmstad.se" 
<kommunstyrelsen@halmstad.se>;"info@hyresgastforeningen.se" 
<info@hyresgastforeningen.se>;"kommun@herjedalen.se" <kommun@herjedalen.se>;"info@iqs.se" 
<info@iqs.se>;"anna.jarnehammar@ivl.se" <anna.jarnehammar@ivl.se>;"kommunstyrelsen@jarfalla.se" 
<kommunstyrelsen@jarfalla.se>;"kommunstyrelse@jonkoping.se" 
<kommunstyrelse@jonkoping.se>;"kommun@kalmar.se" 
<kommun@kalmar.se>;"karlstadskommun@karlstad.se" 
<karlstadskommun@karlstad.se>;"kommun@kommun.kiruna.se" 
<kommun@kommun.kiruna.se>;"knivsta@knivsta.se" 
<knivsta@knivsta.se>;"kommerskollegium@kommers.se" 
<kommerskollegium@kommers.se>;"info@svenskt-ambulansflyg.se" <info@svenskt-
ambulansflyg.se>;"registrator@storsthlm.se" <registrator@storsthlm.se>;"konkurrensverket@kkv.se" 
<konkurrensverket@kkv.se>;"konsumentverket@konsumentverket.se" 
<konsumentverket@konsumentverket.se>;"kommun@kramfors.se" 
<kommun@kramfors.se>;"kommun@kristianstad.se" <kommun@kristianstad.se>;"info@ksak.se" 
<info@ksak.se>;"registrator@kth.se" <registrator@kth.se>;"registrator@kustbevakningen.se" 
<registrator@kustbevakningen.se>;"info@lo.se" <info@lo.se>;"kommun@linkoping.se" 
<kommun@linkoping.se>;"lfv@lfv.se" <lfv@lfv.se>;"lulea.kommun@lulea.se" 
<lulea.kommun@lulea.se>;"registrator@ltu.se" <registrator@ltu.se>;"kommun@lycksele.se" 
<kommun@lycksele.se>;"blekinge@lansstyrelsen.se" 
<blekinge@lansstyrelsen.se>;"dalarna@lansstyrelsen.se" 
<dalarna@lansstyrelsen.se>;"gotland@lansstyrelsen.se" 
<gotland@lansstyrelsen.se>;"gavleborg@lansstyrelsen.se" 
<gavleborg@lansstyrelsen.se>;"halland@lansstyrelsen.se" 
<halland@lansstyrelsen.se>;"jamtland@lansstyrelsen.se" 
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<jamtland@lansstyrelsen.se>;"jonkoping@lansstyrelsen.se" 
<jonkoping@lansstyrelsen.se>;"kalmar@lansstyrelsen.se" 
<kalmar@lansstyrelsen.se>;"kronoberg@lansstyrelsen.se" 
<kronoberg@lansstyrelsen.se>;"norrbotten@lansstyrelsen.se" 
<norrbotten@lansstyrelsen.se>;"skane@lansstyrelsen.se" 
<skane@lansstyrelsen.se>;"stockholm@lansstyrelsen.se" 
<stockholm@lansstyrelsen.se>;"sodermanland@lansstyrelsen.se" 
<sodermanland@lansstyrelsen.se>;"uppsala@lansstyrelsen.se" 
<uppsala@lansstyrelsen.se>;"varmland@lansstyrelsen.se" 
<varmland@lansstyrelsen.se>;"vasterbotten@lansstyrelsen.se" 
<vasterbotten@lansstyrelsen.se>;"vasternorrland@lansstyrelsen.se" 
<vasternorrland@lansstyrelsen.se>;"vastmanland@lansstyrelsen.se" 
<vastmanland@lansstyrelsen.se>;"vastragotaland@lansstyrelsen.se" 
<vastragotaland@lansstyrelsen.se>;"orebro@lansstyrelsen.se" 
<orebro@lansstyrelsen.se>;"ostergotland@lansstyrelsen.se" 
<ostergotland@lansstyrelsen.se>;"kommunstyrelsen@malmo.se" 
<kommunstyrelsen@malmo.se>;"nacka.tingsratt@dom.se" 
<nacka.tingsratt@dom.se>;"mora.kommun@mora.se" <mora.kommun@mora.se>;"registrator" 
<registrator@msb.se>;"kansliet@malardalsradet.se" 
<kansliet@malardalsradet.se>;"registrator@nacka.se" <registrator@nacka.se>;"mmd.nacka@dom.se" 
<mmd.nacka@dom.se>;"remisser@naturskyddsforeningen.se" 
<remisser@naturskyddsforeningen.se>;"registrator@naturvardsverket.se" 
<registrator@naturvardsverket.se>;"info@norrbottenshandelskammare.se" 
<info@norrbottenshandelskammare.se>;"norrkoping.kommun@norrkoping.se" 
<norrkoping.kommun@norrkoping.se>;"norwegian.mailhq@norwegian.com" 
<norwegian.mailhq@norwegian.com>;"kommun@nykoping.se" 
<kommun@nykoping.se>;"jenni.ranhagen@transportrad.se" 
<jenni.ranhagen@transportrad.se>;"kommun@pajala.se" 
<kommun@pajala.se>;"registrator.kansli@polisen.se" 
<registrator.kansli@polisen.se>;"region@regionblekinge.se" 
<region@regionblekinge.se>;"region.dalarna@regiondalarna.se" 
<region.dalarna@regiondalarna.se>;"regiongotland@gotland.se" 
<regiongotland@gotland.se>;"rg@regiongavleborg.se" 
<rg@regiongavleborg.se>;"regionen@regionhalland.se" 
<regionen@regionhalland.se>;"region@regionjh.se" <region@regionjh.se>;"regionen@rjl.se" 
<regionen@rjl.se>;"region@kronoberg.se" <region@kronoberg.se>;"regionnorrbotten@norrbotten.se" 
<regionnorrbotten@norrbotten.se>;"region@skane.se" <region@skane.se>;"regionstockholm@sll.se" 
<regionstockholm@sll.se>;"region.uppsala@regionuppsala.se" 
<region.uppsala@regionuppsala.se>;"info@regionvarmland.se" 
<info@regionvarmland.se>;"regionen@regionvasterbotten.se" 
<regionen@regionvasterbotten.se>;"region.vasternorrland@rvn.se" 
<region.vasternorrland@rvn.se>;"Region Örebro län" 
<regionen@regionorebrolan.se>;"region@regionostergotland.se" 
<region@regionostergotland.se>;"region@regionkalmar.se" 
<region@regionkalmar.se>;"post@regionsormland.se" 
<post@regionsormland.se>;"region@regionvastmanland.se" 
<region@regionvastmanland.se>;"info@renaremark.se" <info@renaremark.se>;"registrator@raa.se" 
<registrator@raa.se>;"stadshuset@ronneby.se" <stadshuset@ronneby.se>;"anna.wilson@sas.se" 
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<anna.wilson@sas.se>;"sigtuna.kommun@sigtuna.se" <sigtuna.kommun@sigtuna.se>;"diariet@sj.se" 
<diariet@sj.se>;"sjofartsverket@sjofartsverket.se" 
<sjofartsverket@sjofartsverket.se>;"kundtjanst@skelleftea.se" 
<kundtjanst@skelleftea.se>;"socialstyrelsen@socialstyrelsen.se" 
<socialstyrelsen@socialstyrelsen.se>;"kommun@solleftea.se" 
<kommun@solleftea.se>;"kontaktcenter@sollentuna.se" 
<kontaktcenter@sollentuna.se>;"kommunstyrelsen@solna.se" 
<kommunstyrelsen@solna.se>;"registrator@energimyndigheten.se" 
<registrator@energimyndigheten.se>;"sgi@sgi.se" <sgi@sgi.se>;"info@havkom.se" 
<info@havkom.se>;"vti@vti.se" <vti@vti.se>;"registrator@statskontoret.se" 
<registrator@statskontoret.se>;"staffan.ingvarsson@stockholm.se" 
<staffan.ingvarsson@stockholm.se>;"info@stockholmshandelskammare.se" 
<info@stockholmshandelskammare.se>;"lansmuseet.kultur@sll.se" 
<lansmuseet.kultur@sll.se>;"info@skavsta.se" <info@skavsta.se>;"operations@vasterasairport.se" 
<operations@vasterasairport.se>;"kommunstyrelsen@stockholm.se" 
<kommunstyrelsen@stockholm.se>;"ks@storuman.se" 
<ks@storuman.se>;"kommunstyrelsen@sundbyberg.se" 
<kommunstyrelsen@sundbyberg.se>;"sundsvalls.kommun@sundsvall.se" 
<sundsvalls.kommun@sundsvall.se>;"info@swedavia.se" <info@swedavia.se>;"info@svenskhandel.se" 
<info@svenskhandel.se>;"info@svenskkollektivtrafik.se" 
<info@svenskkollektivtrafik.se>;"spf@swealpa.se" <spf@swealpa.se>;"info@transportforetagen.se" 
<info@transportforetagen.se>;"info@svensktflyg.se" <info@svensktflyg.se>;"remisser" 
<remisser@svensktnaringsliv.se>;"kansli@saco.se" <kansli@saco.se>;"info@business-sweden.se" 
<info@business-sweden.se>;"info@transportforetagen.se" 
<info@transportforetagen.se>;"registrator@skr.se" <registrator@skr.se>;"registrator@smhi.se" 
<registrator@smhi.se>;"info@flygplatser.se" <info@flygplatser.se>;"info@teknikforetagen.se" 
<info@teknikforetagen.se>;"info" <info@tillvaxtanalys.se>;"tillvaxtverket@tillvaxtverket.se" 
<tillvaxtverket@tillvaxtverket.se>;"info" <info@tco.se>;"torsby.kommun@torsby.se" 
<torsby.kommun@torsby.se>;"trafikanalys@trafa.se" 
<trafikanalys@trafa.se>;"diariet.borlange@trafikverket.se" 
<diariet.borlange@trafikverket.se>;"info@transportforetagen.se" 
<info@transportforetagen.se>;"kontakt@transportstyrelsen.se" 
<kontakt@transportstyrelsen.se>;"trollhattans.stad@trollhattan.se" 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>;"umea.kommun@umea.se" 
<umea.kommun@umea.se>;"kontakt@unionen.se" <kontakt@unionen.se>;"kommun@upplands-
bro.se" <kommun@upplands-bro.se>;"upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se" 
<upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se>;"kommun@vallentuna.se" 
<kommun@vallentuna.se>;"vilhelmina.kommun@vilhelmina.se" 
<vilhelmina.kommun@vilhelmina.se>;"reception@visitsweden.com" 
<reception@visitsweden.com>;"reception@visitsweden.com" 
<reception@visitsweden.com>;"info@wwf.se" <info@wwf.se>;"info@handelskammaren.ac" 
<info@handelskammaren.ac>;"info@vasteras.se" <info@vasteras.se>;"post@vgregion.se" 
<post@vgregion.se>;"kommunstyrelsen@vaxjo.se" 
<kommunstyrelsen@vaxjo.se>;"viveke.ihd@recycling.se" 
<viveke.ihd@recycling.se>;"info@engelholm.se" <info@engelholm.se>;"kommun@orebro.se" 
<kommun@orebro.se>;"kommunen@ornskoldsvik.se" 
<kommunen@ornskoldsvik.se>;"kundcenter@ostersund.se" 
<kundcenter@ostersund.se>;"kommun@osteraker.se" <kommun@osteraker.se>;"info@ncc.se" 

360 (1163)



<info@ncc.se>;"jacob.birkeland@skanska.se" 
<jacob.birkeland@skanska.se>;"info@sverigesallmannytta.se" 
<info@sverigesallmannytta.se>;"info@riksbyggen.se" <info@riksbyggen.se>;"info se" 
<info.se@greenpeace.org>
Cc:                                      "I Transport remissvar" <i.transport.remissvar@regeringskansliet.se>;"I 
Registrator" <i.registrator@regeringskansliet.se>;"I Remissvar" 
<i.remissvar@regeringskansliet.se>;"betankande@elanders.com" <betankande@elanders.com>;"I 
Redaktion" <i.redaktion@regeringskansliet.se>
Ämne:                               Remiss av Ds 2021:25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet. Dnr I2021/02381
Bilagor:                             Remissmissiv Ds 2021-25 Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och 
verksamhet.pdf

Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet - Regeringen.se
 
Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet 
(Ds 2021:25)

Remissinstanser

Air Leap Scandinavia AB
Airport Coordination Sweden (ACS)
AOPA Sweden
Arlandabanan Infrastructure AB
Arlandastad Holding AB
Arvidsjaurs kommun
A-Train AB
Avfall Sverige
Babcock Scandinavian AirAmbulance
Bofrämjandet
Borlänge kommun
Boverket
Braathens Regional Airlines
Brussels Airlines
Byggföretagen
Byggherrarna i Sverige AB
Connect Sweden
Ekerö kommun
Eskilstuna flygplats
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Eskilstuna kommun
Frivilliga flygkåren
Företagarna
Försvarsmakten
Global Utmaning
Grafair
Greenpeace
Gällivare kommun
Göteborgs kommun
Hagfors kommun
H-bird Aviation Services
Halmstads kommun
Hyresgästföreningen
Härjedalens kommun
IQ Samhällsbyggnad
IVL Svenska Miljöinstitutet
Järfälla kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlstad kommun
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Kommerskollegium
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA)
Kommunförbundet Stockholms län
Konkurrensverket
Konsumentverket
Kramfors kommun
Kristianstad kommun
Kungliga Svenska Aeroklubben
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Kustbevakningen
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Linköpings kommun
Luftfartsverket
Luleå kommun
Luleå Tekniska Universitet
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Lycksele kommun
Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Malmö kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Mälardalsrådet
Nacka kommun
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
NCC AB
Norrbottens Handelskammare
Norrköpings kommun
Norwegian Air Shuttle ASA
Nyköpings kommun
Näringslivets Transportråd
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Pajala kommun
Polismyndigheten
Region Blekinge
Region Dalarna 
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköping
Region Kalmar
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Örebro
Region Östergötland
Region Västmanland
Renare Mark
Riksantikvarieämbetet
Riksbyggen
Ronneby kommun
SAS AB
Sigtuna kommun
SJ AB
Sjöfartsverket
Skanska AB
Skellefteå kommun
Socialstyrelsen
Sollefteå kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Statens energimyndighet
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Statens geotekniska institut (SGI)
Statens haverikommission
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Statskontoret
Stockholm Business Region AB
Stockholms Handelskammare
Stockholms Läns Museum
Stockholm Skavsta flygplats
Stockholm Västerås flygplats
Stockholms kommun
Storumans kommun
Sundbybergs kommun
Sundsvalls kommun
Swedavia AB
Svenska Handel
Svensk Kollektivtrafik
Svensk Pilotförening
Svenska Flygbranschen
Svenskt Flyg
Svenskt Näringsliv
Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
Sveriges Allmännytta
Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden)
Sveriges Hamnar
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Svenska Regionala Flygplatser (SRF)
Teknikföretagen
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Torsby kommun
Trafikanalys
Trafikverket
Transportföretagen
Transportstyrelsen
Trollhättans kommun

365 (1163)



Umeå kommun
Unionen
Upplands Bro kommun
Upplands Väsby kommun
Vallentuna kommun
Vilhelmina kommun
Visby kommun
Visit Sweden
Världsnaturfonden (WWF)
Västerbottens Handelskammare
Västerås kommun
Västra Götalandsregionen
Växjö kommun
Återvinningsindustrierna
Ängelholms kommun
Örebro kommun
Örnsköldsvik kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun
 
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 20 december 
2021. Svaren bör lämnas per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se . Ange diarienummer I2021/02381 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den 
andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om 
tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på 
respektive dokument.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i 
rapporten. Om remissen är begränsad till en viss del, anges detta inom parentes efter 
remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att 
remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.
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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. 

Bifogat material kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av Ds via ett 
beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på 
remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

 

Christer Pettersson
Departementsråd
 
Kopia till

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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!"#$%&&#'%""()*+"+'�,-.�-/012�3+4�5(##6�67&6##7(7)6'8�-.9#�:;'#$6)�"($$�$6)#"(:"7(7)�%'�:;'�7%'56'674+�!"+�&<�'+3(##�:'<7�=($>;4+&6'"+3+7"+"8�?@��A+"�%'�(7"+�B3;>$()"�6""�4+7�#63367"6)76�+::+C"+7�65�4+##6�#"D'3+4+$�CB33+'�6""�&<5+'C6�$!:":6'"+7#�CB#"764+'�BE*�5B$D3+'�:'63;5+'8�	FGFH� I��J���������������������������������������J���KLMNOPQRNSTUTVWRSP�NXXNSONM�A+7�4()("6$6�3B)764+7�3;>$());'�:;'�:;'+"6)�6""�3(7#C6�CB#"764+'�:;'�">%7#"+'+#B'2�Y5+7�C$(36"6#&+C"+7�#&+$6'�+7�5(C"()�'B$$�:;'�:;'+"6)+7#�56$�65�'+#+6$"+'76"(58�/'6:(C5+'C+"�*6'�#"!4+'6"�+""�67"6$�#";''+�:;'+"6)2�Z$674�674'6�[B$5B�\6'#2�0E67(62�/+$(6�05+'()+2�-'(E##B72�]E6�)'!&&+72�̂_:BB42�à\�BE*�0bc8�/'6:(C5+'C+"�CB7#"6"+'6'�6""�4+7�)+7+'+$$6�Z($4+7�%'�6""�:;'+"6)+7�)+7B3�6""�3(7#C6�">%7#"+'+#674+"8�65#+'�6""�3(7#C6�#(""�CB$4(B_(465"'DEC8��c$+'6�65�4+�#"!4+'64+�ZB$6)+7�!""'DEC+'�BEC#<�6""�"<)�CB33+'�6""�'+CB33+74+'6#�:'63:;'�:$D)�:'63;5+'�(�#63Z674�3+4�CB'"6'+�'+#B'8�A+"�:(77#�#"!4(+'�#B3�"D4+'�&<�6""�4+""6�(7"+�%'�+""�#5+7#C"�Z+)'%7#6"�:+7B3+7�!"67�6""�4+"�#C+""�)$BZ6$"�'+467�(7767�&674+3(78??�dKefQRSPVd�Tgh�diMNOPNXXNSOd�A+"�%'�3;>$()"�6""�'+#674+"�&<�(74(5(47(5<�BEC#<�3(7#C6'�#B3�+7�:;$>4�65�+7�;C64�3+45+"+7*+"�Z$674�'+#+7%'+'�B3�:$D)+"#�7+)6"(56�(75+'C67�&<�C$(36"+"8�j+)'+&&�#B3�k:$D)#C63k�BE*�kl'+"6m+::+C"+7k�*6'�+"6Z$+'6"#�4+�#+76#"+�<'+7�3+4�*D&B"+#+7�6""�4+�*6'�$+""�"($$�3(7#C64�+:"+':'<)67�&<�:$D)"'67#&B'"+'8�j$674�6776"�/'6:(C5+'C+"�BE*�n!:":6'"#5+'C+"�"DEC+'�#()�#+�#<4676�+::+C"+'8�cB'#C7(7)+7�%'�4BEC�(7"+�+7"D4()8�/'67#&B'"#"D'+$#+7�*6'�#"!4+'6"�(�5($C+7�!"#"'%EC7(7)�+7�;C64�3+45+"+7*+"� B3� C$(36":;'%74'(7)6'76� &<5+'C6'� '+#674+"8�=D74()*+"+7�CB3�:'63�"($$�6""�+""�:$+'"6$�:B'#C6'+�5(#6'�&<�6""�4+"��?@�/'67#&B'"#"D'+$#+72�+m&B#"�opoqmprmos�??�/'6:(C5+'C+"�opoq�kn!:":6'"+7�:;'+�BE*�!74+'�&674+3(78�b!7#C6&#!74+'$6)�"($$�j'B336!"'+47(7)+7k�
420 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

���

!"##$�%#�&"$$'#(#$�)%**(#�+%$%#,+%+$�-.#$-(/�'01�)%&2%3%#1%3�')�-*")(3/42%+-(#�'01�&%+($�5%3%%#&%6�74#8(�+%$%#,+%+�$')�$9,*2(�(#$%+�$"8�2(+(�:8+;#(:�-'#$.)%#3%+�'01�)%&2%3#(�')�!*<8%3$�-*")(3/42%+-(#�!'+3$,33%+�(33�!*<8(6�=%�+,33!,+&"8(+�&%33(�!;+�$"8�$9,*2(�8%#')�(33�!;+$;-(�)"#$-(�&"$$'#(#$%#�/4�'*"-(�$,33>�)%#�(33�$*.3(�!*<8(�,+�&%3�)"#$3�2(#*"8(6�?(##'*"-3�8;+�)(#�$4�!;+�(33�&%3�(#$%$�*,33(+%�(33�,#&+(�$"33�3,#-(#&%�')�$"#�(33"3<&�,#�$"33�3,#-(#&%�')�$"33�5%3%%#&%6@A��B�� C
�D�������D�
��������
��������E�������E��� ��
 �������������F(#&%)"#$�.35+'33�1(&%�%#�$3'+�/42%+-(#�/4�),##"$-'+>�$()1,**%3�"�$3'+3�'01�3+(#$/'+3$<$3%)%3�.#&%+�GHGH>�"#3%�)"#$3�2(&�8,**%+�+%$(#&%36�F(#&%)"#�-')�(33�/42%+-(�24+�3"**8,#8*"81%3>�24+(�(+5%3$I�'01�$%)%$3%++%$'+>�24+(�"#3%+#%32(#'+�'01�)<0-%3�(##(36�J%$3+"-3"'#%+�'01�+%-'))%#&(3"'#%+�!;+$,)+(&%�3"**8,#8*"81%3%#>�$()3"&"83�$')�.3$*,//�(2�2,K31.$8($%+�2(+�&%�*,8$3(�/4�&%0%##"%+6�L+(!"-(+5%3%3�)"#$-(&%�!;+�!*%+(�3+(!"-$*(86@M��B�B�� 	����������E�
������NOPNQ�R,+�/(#&%)"#�$*'8�3"**�24+%#�GHGH�!;+*'+(&%�!*<8/*(3$%+�2,+*&%#�;2%+�"�$#"33�1,*!3%#�(2�(**(�$"#(�(#$*.3#"#8(+�'01�/($$(8%+(+!*<85'*(8%#�#<339(&%�5(+(�')-+"#8�GH�/+'0%#3�(2�$"#(�!*<8/*(#$!*'33'+6�S#&%+�(/+"*�'01�)(9�GHGH�#'3%+(&%$�MA�/+'0%#3�!,++%�/($$(8%+(+%�/4�&%�$2%#$-(�!*<8/*(3$%+#(6��T*<85+(#$01%#�1(+�%#�-'$3#(&$$3+.-3.+�$')�8;+�&%3�-')/*"0%+(3�(33�$#(553�(#/($$(�$"#�'+8(#"$(3"'#6�T;+�!*<8/*(3$%+#(�.//84+�&%�!($3(�-'$3#(&%+#(�3"**�0"+-(�@H�U�AH�/+'0%#3>�)%&(#�&%�!($3(�-'$3#(&%+#(�!;+�!*<85'*(8%#�.//84+�3"**�0"+-(�VM�/+'0%#36� �@A�L+(#$/'+3$3<+%*$%#�GHGW�XY2%+$"-3*"83�.#&%+*(8�"#!;+�.3+%&#"#8%#�')�%#�(22%0-*"#8�(2�&+"!3�'01�2%+-$()1%3�2"&�Z+'))(�!*<8/*(3$X�@M�[[[63+(!(6$%�\1,)3(3�GHGWIHAIWM]�AH�L+(#$/'+3$3<+%*$%#�GHGW�XY2%+$"-3*"83�.#&%+*(8�"#!;+�.3+%&#"#8%#�')�%#�(22%0-*"#8�(2�&+"!3�'01�2%+-$()1%3�2"&�Z+'))(�!*<8/*(3$X�AW�L+(#$/'+3$3<+%*$%#>�J(//'+3>�̂.!3!(+3$)(+-#(&%#$�.3)(#"#8(+�U�%#�+(//'+3�')�%!!%-3%+�(2�/(#&%)"#�0'2"&IWM>�L?̂�GHGHU_A_W�
421 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

 ��

!"#�$%&&%'(#%#)*+',-*%'.�)*+'$*%/&(#�-01�*(2(#%3/"#(#�%2�)*+'/#%)45/673&/�843&5%9(�43/75/(#3%�5#%)/4'/:�;-&/3%9(#3%�5<39(�43/(�%**/49�&735%&�4�&%88%�-8)%//343'�'(3-8�%//�8=3'%�,-*%'�4�,#%3&01(3�1%#�(3�#(*%/42/�1"'�%39(*�)%&/%�5-&/3%9(#:��!#%5/)*+'(/�7#�573&*4'/�)"#�(5-3-84&5%�&273'343'%#.�8(3�4�&%8,%39�8(9�$%39(843�1%#�&(5/-#3�24&%/�&4'�8(#�#-,<&/�73�$%&&%'(#%#/#%)45(3.�'(3-8�%//�9(3�8"6*4''"#�*(2(#%3&(#�/4**�439<&/#43�-01�*(2(#%3&(#�%2�8%/�-01�*42&8(9(*.�*75(8(9(*�-01�%33%/�3"927394'/:�!*+')#%5/(3�1%#�1(**(#�43/(�1%)/�&%88%�#(&/#45/4-3(#�&-8�$%&&%'(#%#)*+'(/�4�&%8,%39�8(9�0-249>?@.�&=�37#�$%&&%'(#%#>)*+'343'%#3%�1%#�843&5%/�1%#�/-88%�5%,43(#�5<33%/�(#&7//%&�8(9�)<**%�*%&/#<8:�!#%5/)*+',-*%'(3�1%#�5<33%/�3+//6%�1(*%�&43%�)*-//-#:�A(/�1%#�)<334/&�24&&�5%$%04/(/&,#4&/�43-8�)#%5/)*+'(/.�()/(#&-8�9(/�)433&�8+05(/�)#%5/�&-8�&5<**(�1%�'=//�&-8�,(**+>)#%5/.�9(/�24**�&7'%�4�,%'%'(</#+88(/�$=�$%&&%'(#%#)*+'(/:��B%88%3/%'(/�)"#*-#%9(�*<)/)%#/&&(5/-#3�=/&54**4'%�84*6%#9(#�'(3-8�</(,*42(/�#(&%39(�<39(#�CDCD�-01�&=27*�)*+',-*%'.�&-8�)*+'$*%/&(#�-01�*(2(#%3/"#(#�%2�)*+'/#%)45/673&/�#(9-24&%9(�)"#*<&/(#:�E3�4**<&/#%/4-3�%2�5#4&(3�7#�BFB�&-8�)"#�$(#4-9(3�)(,#<%#4�G�%$#4*�CDCD�#(9-24&%9(�9#+'/�H.I�84*6%#9(#�5#-3-#�4�</(,*423%�43/75/(#:�J-*%'(/�1%9(�"2(#�?DD�)*+'$*%3�$%#5(#%9(�$=�8%#5(3:�!"#*<&/(#3%�1%3/(#%9(&�9(*&�'(3-8�9(�'%#%3/4(#�&-8�&/7**9(&�</.�9(*&�'(3-8�(5-3-84&5/�&/"9�)#=3�9%3&5%�-01�&2(3&5%�&/%/(3:��E//�%33%/�(K(8$(*�7#�J#%%/1(3&�L('4-3%*�F4#M%+&�FJ�NJLFO�&-8�&/7**9(�%**/�)*+'�-01�&%�<$$�@P�$#-0(3/�%2�$(#&-3%*(3:�J-*%'(/�1%#�3<�'(3-8'=//�(3�)"#(/%'&5-3&/#<5/4-3�97#�L45&'7*9(3�&/7**/�</�'%#%3/4(#:�E)/(#�#(5-3&/#<5/4-3(3�1%#�JLF�#(5%$4/%*4&(#%/&�8(9�QRD�84*6-3(#�5#-3-#.�)=//�(3�)"#,7//#%9�5-&/3%9&$-&4/4-3�-01�1%#�&5%))%/�(3�(31(/*4'�)*+'$*%3&)*-//%:�A(3�3<2%#%39(�%))7#&$*%3(3�,%&(#%&�$=�&<00(&&42�</"5343'�%2�%3/%*(/�)*+'$*%3�4�/#%)45�)#%8�/4**�CDCQ.�)*(#�*436(#.�)*(#�-01�/7/%#(�%2'=3'%#�8(9�8439#(�)*+'$*%3�N4�)#%8/49(3�(*)*+'O�$=�J#-88%�)*+'$*%/&:PC�F3/%*(/�$%&&%'(#%#(�4�43#45(&>�-01�</#45(&/#%)45�1%#�843&5%/�5#%)/4'/�678)"#/�8(9�CD?@:�S�)4'<#(3�3(9%3�)#%8'=#�)"#739#43'(3�$(#�8=3%9�4�(3�678)"#(*&(�8(**%3�CD?@�G�CDC?:�S�43#45(&/#%)45(3�4�8%6�CDC?.�678)"#/�8(9�(//�T3-#8%*/T�*7'(�4�8%6�CD?@.�843&5%9(�%3/%*(/�$%&&%'(#%#(�8(9�PH�$#-0(3/:�S�</#45(&/#%)45(3�843&5%9(�%3/%*(/��PC�J#%%/1(3&�L('4-3%*�F4#*43(&.�$#(&(3/%/4-3�CDC?>DI>DC�
422 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

�!�

"#$$#%&'#'&�()�"'*+&,-./0�1#,2&34,�"5%5'�6*'-6#'#,2&�*+7�6*'-$8--&'�#--�"59&':#�38,,4$:*';�$#378<<&-�*+7�-'#,$"*'-$&:-*',�%&,*3�94'=$3=-#-4*,&';�9#++4,#-4*,$-#:-�*+7�'&$-'4:-4*,&'�4�>9&'4%&�*+7�4�#,2'#�<8,2&'.�?������@A� B
�C�������� ���
�����
�
����
��
���
������� ����
�������
����DEFGH�IEJ�KLM�NFOIPQRSGRRGTQOGOQ�RKU�SGRRQOGVQ�RWQERPG�XHYTSHGFRQOZ�[OKLQEFNQHH�RPIHHEGV�SQO�U\EGV�]GENGOI�̂_̂_�̀�UG]�̂_̂aZ�bIHH�KLM�UQV�XQcONGOI�̂_̂a�TdOR�]eUXdOQHRQE�UQV�RGUUG�U\EGV�\OQF�IEEGEZ�fO\E�KLM�UQV�UGOR�̂_̂a�TdOR�]eUXdOQHRQE�UQV�RGUUG�U\EGV�̂_agZ�
�hijjkl�mnkopqkrkjst/u��@�@�� v
���
���C�����w���C��
��������
�����x&%&'4,%�*+7�'4:$2#%�7#'�942-#%4-�&--�6<&'-#<�5-%8'2&'�6y'�#--�34<2'#�:'4$&,� 6y'� 6<z%{*<#%;� 6<z%"<#-$&'� *+7� <&9&'#,-y'&'� #9�6<z%-'#64:<&2,4,%.�|4:#'-#2&�4,$#-$&'�7#'�%&,*36y'-�y9&'�4�$-*'-�$&--�7&<#�98'<2&,�6y'�#--�$8:&'$-8<<#�#--�2&-�64,,$�:#"#+4-&-�#--�5-&'$-#'-#�6<z%&-�,8'�"#,2&34,�283"#-$.�x4:$2#%&,�{&$<=-#2&;�&6-&'�'&%&'4,%&,$�6y'$<#%;�*3�&--�-4<<68<<4%-�y:#-�2'46-$-y2�"5�}))�34<~*,&'�:'*,*'�-4<<�'&%4*,#<#�4+:&�$-#-<4%#�6<z%"<#-$&'.�x&%&'4,%&,�7#'�*+:$5�{&$<=-#-�*3�-&3"*'8'�#<<38,�-'#64:"<4:-�"5�&--�#,-#<�6<z%<4,~&'�-4<<��*''<#,2�*+7��*-<#,2�*+7��'#64:9&':&-�7#'�=""7#,2<#-�6<z%-'#64:&,�"5�94$$#�#9�2&$$#�<4,~&'.��y'�#--�6y'$-8':#�#3{=<#,$6<z%&-$�:#"#+4-&-�*+7�-4<<%8,%<4%7&-�=,2&'�2&,�"5%5&,2&�"#,2&34,�7#'�'&%&'4,%&,�-4<<6y'-�$-*'#�'&$='$&'�-4<<�>9&'4%&$�'&%4*,&'.� �/0�7--"$������.-'#6#.$&�<=6-6#'-�6<z%-'#64:�}�u}���/u�7--"$������.-'#6#.$&�<=6-6#'-�6<z%-'#64:�}�u}���

423 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

 !�

"�#$%&'(%�)'**+�,%&%-+./0+)12(01/3+%&�)4&�/33�3'11(5-5+%�,%65$%3�/$�3'11(7*(1'(6%3�)4&�+/86711+$'.3'(/�)12(3&/*+05&3%&9�:%*�+34&+3/�/*$7*-/&%*�/$�,%&%-+./0+)12(01/3+%&�7&�&%('5*%&*/+�671+5;�5<6�+=>.$?&-9�@33%&1'(/&%�)12(01/3+%&�4$%&�6%1/�1/*-%3�6/&�3'11�)41=-�/$�0/*-%8'*�)?33�+3/3>+�+58�3%805&7&�,%&%-+./0+)12(01/3+�)4&�/33�3/�%853�/.>3/�%11%&�/$�/**/3�+.71�0&'5&'3%&/-%�+=>.3&/*+05&3%&9�AB3&/�8%-%1�6/&�/$+/33+�3'11�,%&%-+./0+)12(01/3+%&�)4&�/33�+7.&/�/33�+/86711+$'.3'(/�)12(3&/*+05&3%&�)'**+�3'11(7*(1'(/�'�6%1/�1/*-%3�5/$+%33�3'-�0?�-2(*%39��C%(%&'*(%*�6/&�+58�7(/&%�3'11)4&3�#D%-/$'/�EFG�+58�-&'$%&�F&588/�)12(01/3+�5<6�-%�*'5�4$&'(/�)12(01/3+%&*/�'�-%3�*/3'5*%11/�,/+>3,>-%3G�%33�./0'3/13'11+.533�58�HGI�8'1=/&-%&�.&5*5&�)4&�/33�+7.&/�,51/(%3+�%.5*58'+./�+3711*'*(9��J$%*�#E#�5<6�K>)3)/&3+$%&.%3�6/&�)?33�%33�./0'3/13'11+.533�)&?*�&%(%&'*(%*9�C%(%&'*(%*�6/&�7$%*�84=1'((=5&3�1?*�3'11�1%$%&/*34&%&�/$�)12(3&/)'.3=7*+3%&9��	LM� N��������O���������O�����������������P���Q���������RO������������R��A*1'(3�-'&%.3'$%3�+./�=/(�&%-5$'+/�,%)'*31'(/�4$%&+'.31'(/�,%-48*'*(/&�58�)12(,&/*+<6%*+�5<6�)12(3&/)'.%*+�>3$%<.1'*(�-%�*7&8/+3%�?&%*�5<6�0?�17*(&%�+'.3G�8%-�,%/.3/*-%�/$�0/*-%8'*+�.5*+%.$%*+%&9�:%3�,%32-%&�/33�=/(�'*3%�(4&�%*�%(%*�,%-48*'*(�%11%&�+/88/*$7(*'*(�/$�-%++/9�	LML	� �������������������P���	S������������T�U5&5*/0/*-%8'*�0?(?&�)5&3)/&/*-%�*7&�-%33/�+.&'$+9�:%*�.&'+�+58�)12(%3�(%*58(?&�6/&�'*3%�+1>3/39�K'./�+$?&3�+58�-%3�7&�/33�)4&>3+%�>3$%<.1'*(%*�%)3%&�.&'+%*G�1'./�32-1'(3�7&�-%3�/33�-%3�.588%&�/33�$/&/�3>&,>1%*3�%*�1?*(�3'-�)&/84$%&9�V4&%3/(�'�,&/*+<6%*�.588%&�)5&3+/33�/33�6/�>38/*'*(/&�'�/33�6/*3%&/�+'*�%.5*58'+./�+'3>/3'5*�5<6�$%&.+/86%39��#?�17*(%�+8'33+0&'-*'*(%*�0?(?&�5<6�*2/�>3,&533�8%-�%)3%&)41=/*-%�&%+3&'.3'5*%&�'*3&7))/&G�.588%&�5+7.%&6%3%&*/�)4&�)12(%3�/33�.$/&+3?9�W'++/�)12(,51/(�0/++/&�0?�/33�3/�8/&.*/-+/*-%1/&G�5<6�/*-&/�.588%&�/33�)4&+$'**/9��
424 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

���

!"#$%&$�%'#(%&)"*+�,"�-"#.%)�/.�-%)�0"/1)#2)�+#&$0/-%�/&)/3%)�"%$%&,"%"4�5%)�6%)7-%"�/))�-%�-%3/"�/.�13726"/&$(8%&�$9+�,"�6%"9%&-%�/.�'/$$/2%"/".937+%"�1:"�$#&/�#&),0)%";�$9+�3#&<%1/");�(8/")%"�9(8�1372'3/)$%";�8/"�-%)�+%$)�/&$)",&2-/�3,2%)4�5,"%+9)�8/"�$%2+%&)�$9+�1"/0)1372�9(8�.#$$/�-%3/"�/.�/33+,&1372%)�0*&&/)�$),33/�9+�#�8:2"%�*)$)",(0&#&2�9(8�,"�#&)%�3#0/�/&$)",&2-/4��=/2�.#33�*&-%"$)"70/�/))�-%)�%&3#2)�+#&�*''1/))&#&2�%2%&)3#2%&�#&)%�1#&&$�&>29)�$9+�$0*33%�0*&&/�0/33/$�?-%)�&7/�&9"+/3/?4�5%&�*).%(03#&2�$9+�*&-%"�3>&2�)#-�0,&&%)%(0&/)�)"/&$'9")$%0)9"&�#�/33+,&8%)�9(8�1372%)�#�$7&&%"8%)�6722%"�'>�#&&9./)#9&;�-7&/+#0�9(8�?0"%/)#.�1:"$):"%3$%?4�@ABC�./"�"/-#0/3)�/&&9"3*&-/�,&�@AAC4�5%)�6%)7-%"�/))�-%)�3,2%�$9+�2,33-%�@ABC�+%-�$)9"�$/&&93#08%)�#&)%�>)%"09++%"�./"%�$#2�@A@C�%33%"�%))�/&&/)�>")/34��DEF�GHF�IJ�KL�LM�NOHPJQ�ROIKSTQJLUV�=/2�0/&�09&$)/)%"/�/))�6%-:+&#&2/"&/�9+�&,"�)"/1#0%&�>)%"�&>"�&#.>&�'>�1372/&-%)�1:"%�'/&-%+#&;�$0#3<%"�$#2�>)4�5%&�6%-:+&#&2�$9+�1:"*)$%"�$&/66/$)�>)%"8,+)&#&2�2:"�2,33/&-%�/))�/&)/3%)�1372":"%3$%"�9(8�'/$$/2%"/"%�$0*33%�0*&&/�./"/�*''%�#�@ABC�>"$�&#.>�"%-/&�@A@WX@A@Y;�+%-/&�-%&�$%&/$)%�)#-'*&0)%&�$0*33%�0*&&/�./"/�@AZ[X@AZC4��\#))�#&)"7(0�,"�/))�$0,3%)�)#33�/))�6%-:+&#&2/"&/�$0#3<%"�$#2�$>�+7(0%)�>)�,"�%&�$'%23#&2�/.�-%�+7(0%)�$)9"/�9$,0%"8%)%"�$9+�">-%"�%+%-/&�0"#$%&�19")1/"/&-%�'>2>"�9(8�)*"6*3%&$%&�#�13726"/&$(8%&�.,&)/$�19")2>4�]%-/&�2>"�</2�+%"�*)1:"3#2)�#2%&9+�-%�93#0/�6%-:+&#&2/"�</2�)/2#)�-%3�/.4��F̂H_JTIKFTKON�PK̀abLJLUcd�e"/1#0.%"0%)�09&$)/)%"/"�/))�'/&-%+#&�&,$)#&)#33�8/"�#&&%6*"#)�%&�0933/'$�1:"�1372)"/1#0%&4�5%�&,"+/$)%�1%+�>"%&�09++%";�%&3#2)�.%"0%);�)"93#2%&�/))�'",23/$�/.�)*"6*3%&)�>)%"8,+)&#&2�'>�3*1)1/")$+/"0&/-%&;�!9''3/)�)#33�'/&-%+#&�1#&&$�13%"/�9$,0%"8%)%";�$9+�'>.%"0/"�>)%"8,+)&#&2%&f�+*)/)#9&%";�./((#&/)#9&$'"9(%$$%&;�#&"%$%0"/.;�&7/�*)6"9));�&7/�&%-$),&2&#&2/"4� �[Y�e"/1#0.%"0%)�@A@B�?g*1)1/")%&�1:"%�9(8�*&-%"�'/&-%+#&4�!*&$0/'$*&-%"3/2�)#33�h"9++/*)"%-&#&2%&?�
425 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

 !�

"#$%&'()#')*�$+,)#�-)*�*#./&0*�$**�1*)#234*+&+0)+�)%*)#�5$+-)4&+�'.44)#�$**�($#$�*6#76/)+*�&++$+�)+�+8�4)#�,*$7&/�6*()9'/&+0�'$+�,':+;$,<�=*)#,*$#*)+�'$+�&++)73#$�)+�'#$%*&0�*&//(3>*�%#1+�/10$�+&(1)#?�,.4�,)-$+�,*$7&/&,)#$,�51�)+�/30#)�0#6+-+&(1�&�$+*$/�5$,,$0)#$#)�3+�5$,,$0)#$#,&%%#.#+$�%:#�@ABC<�D)+�.4%$**$+-)�*&//(3>*)+�6+-)#�1*)#,*$#*)+�7)-:4,�7)#.�51�)**�655-34*�#),7)2.(�&+.4�5#&($*#),$+-)*<�E#$4%:#$//*�7)#:#�-)*�6*#&'),�#),$+-)�4)-�*#$+,%)#�*&//�,)4),*)#.#*)#�6*$+%:#�F()#&0)?�)**�,)04)+*�,.4�&+*)�3#�-.4&+)#$+-)�51�G#.44$�%/805/$*,<��"#$%&'()#')*,�5#.0+.,?�,.4�*.0,�%#$4�@ABCH@A@A?�7$,)#$,�51�%:#21//$+-)+$�%:#)�5$+-)4&+<�I#.0+.,)+�5)'$#�51�)+�/1+0,&'*&0�:'+&+0�%:#�6*#&'),%/80�.92�)+�#)/$*&(*�,*$7&/�+&(1�%:#�&+#&'),%/80)*<�"#$%&'()#')*�'.+,*$*)#$#�)4)//)#*&-�$**�5$+-)4&+,�,*.#$�51()#'$+�51�/6%*%$#*)+�%:#�+3#($#$+-)�0:#�-)*�($+,'/&0*�$**�0:#$�+8$�5#.0+.,)#�.92�2$#�-3#%:#�&+*)�*$0&*�%#$4�+10.+�+8�5#.0+.,�,.4�7)$'*$#�5$+-)4&+,�51()#'$+<��"#$%&'()#')*�7)($'$#�-3#)4.*�'.+*&+6)#/&0*�6*()9'/&+0)+�.92�2$#�&$'**$0&*�)+�#$-�%$'*.#)#�,.4�'$+�51()#'$�/6%*%$#*)+�%#$4:()#?�&+*)�7$#$�($-�03//)#�(./84)#�6*$+�3()+�4$#'+$-,,*#6'*6#)+<�J+�,1-$+�%$'*.#�3#�$**�$%%3#,#),$+-)*?�%#34,*�)+-$0,%:##3**+&+0$#?�'$+�$+*$,�7/&�/30#)�(&-�)+�1*)#,*$#*<�D)*�'.55/$,�*&//�-)�-&0&*$/$�4:*),4:;/&02)*)#�,.4�6*()9'/$*,?�%:#)*$0)+,�#),)5./&98,�,.4�&+-&')#$#�4&+,'$*�#),$+-)�4)-�%/80?�,$4*�6*76-�.92�5#&,)#�51�&+#&'),4$#'+$-)+<��K)-$+�&++$+�5$+-)4&+�2$-)�&+#&'),%/804$#'+$-)+�4&+,'$*?�(&/')*�"#$%&'()#')*�%:#'/$#$#�4)-�)'.+.4&,'�$(4$**+&+0?�4:;/&02)*)+�$**�(3/;$�$**�#),$�4)-�*10�4)+�.9',1�7)*))+-)L%:#3+-#&+0$#�&�':/($**+)*�$(�'/&4$*-)7$**)+<�M&,,$�&+#&'),�-),*&+$*&.+)#�,.4�*&-&0$#)�*#$%&')#$-),�%#1+�N#/$+-$?�4)+�&+*)�7$#�,&0�'.44)#,&)//*?�%$++,�%#$4�*&//�5$+-)4&+�)+7$#*�51�G#.44$<�F)-$+�@AAC�2$#�F()#&0),�&+#&'),%/804$#'+$-�/)0$*�,*$7&/*�51�4)//$+�OPQ�4&/;.+)#�5$,,$0)#$#)�5)#�1#<�J%*)#�5$+-)4&+�7)-:4)#�"#$%&'()#')*�$**�4$#'+$-)+�4&+,'$#�*&//�)+�+8�5/$*1�4)-�.4'#&+0�RPS�4&/;.+)#�5$,,$0)#$#)�-)�'.44$+-)�1#)+<�T8+-&02)*)+�+.*)#$#�-.9'�$**�-)*�3()+�%&++,�%:#)*))/,)#�,.4�,'6//)�'6++$�:'$�&+#&'),%/80#),$+-)*U�&+-6,*#&)*$7/)#&+0$#+$�&�V.##/$+-?�+8�/105#&,'.+'6##)+*�51�&+#&'),4$#'+$-)+?�,$4*�)**�:'$*�&+*#),,)�%:#�&+2)4,'�*6#&,4<�J+�$++$+�%$'*.#�,.4�51()#'$#�1*)#,*$#*)+�3#�%:#410$�.92�'#$(�51�$**�,*3//$�.4�%:#�$**�4&+,'$�%/80)*,�'/&4$*51()#'$+<�W+-)#�5$+-)4&+�
426 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

�!�

"#$�%&'()*&#(�(+*$,�-.(�#/�012�3&2$1�%&'(4&#5-0*21&&1$6�/.&71,�7#5�.551)3$#�15�1%%17,./#$1�%&'(4&#5-%&*,,#8��9$#%.7/1$71,�7*5-,#,1$#$�*:7-;�#,,�%&'()*&#(15-�%.5#5-.1&&#�-,'$7#�<521$�21�53$0#-,1�%10�;$15�7*001$�#,,�/#$#�-/#(8�=1,�.551)3$�#,,�21,�)&.$�-/;$#$1�#,,�(>$#�.5/1-,1$.5(#$�%>$�#,,�1,#)&1$#�-.(�4;�5'#�0#$75#21$8�=1,�7#5�)&.�-3$-7.&,�7355)#$,�4;�.5$.71-0#$75#215�*:"�.�-'551$"1,�4;�0.52$1�$1(.*5#&#�21-,.5#,.*51$8��?151$1&&,�7*001$�%&'()*&#(15�#,,�/#$#�)1$*1521�#/�17*5*0.-7,�-,>2�%>$�#,,�7&#$#�/1$7-#0"1,158�@3$�-,#,15-�-,>2�*:"�15(#(10#5(�#/,#$�1%,1$�4#5210.5�*:"�#%%3$-$1-#521,�0.5-7#$�7*001$�%&'()*&#(�#,,�%;�15�0.5-7#2�#/7#-,5.5(8�A*57<$$15-15�01&&#5�21�-,*$#�&;(B4$.-%&'()*&#(15�*:"�53,/1$7-%&'()*&#(15�7*001$�#,,�";$25#�21�53$0#-,1�CDE�;$156�,$*$�9$#%.7/1$71,8�F,,�1G1041&�3$�H'#5#.$�-*0�5<�1,#)&1$#$�-.(�4;�I$&#52#�*:"�#/.-1$#$�.5,$1--1�%>$�#,,�)12$./#�.5$.71-�%&'(,$#%.78�=1,�7#5�3/15�)&.�<,)<2-%>$352$.5(#$�23$�)*&#(�,.&&7*001$�1&&1$�2$#$�-.(�%$;5�0#$75#21$8�J1$71,�)12>01$�21,�-*0�,$*&.(,�#,,�21,�)&.$�>7#21�7*57<$-1$6�1G1041&/.-�#/�5',.&&7*05#�%&'()*&#(�-*0�.5.,.#&,�7#5�2$#�5',,#�#/�&;(#�7*-,5#21$�%>$�&1#-.5(�#/�%&'(4&#5�*:"�215�-,*$#�,.&&(;5(15�4;�)1-3,,5.5(-012&100#$�,.&&�&3($1�&>51B7*-,5#21$�35�%>$1�4#5210.58��KLMNOPQLRORSLTUOTNO�VTWXYNZN[\]�9$#5-4*$,-,'$1&-15-�)12>05.5(�3$�#,,�4#5210.5-�4;/1$7#5�4;�&<%,%#$,15�-#75#$�".-,*$.-7,�0*,-,':718�̂�0#$-�C_C_�0.5-7#21�);21�#5,#&1,�%&'(4&#5-$>$1&-1$�*:"�035(215�4#--#(1$#$1�,.&&�".-,*$.-7,�&;(#�5./;1$8�=1,�"#$�)&#52�#55#,�&1,,�,.&&�#,,�%&1$#�%&'(&.5+1$̀�);21�.5$.71-�*:"�<,$.71-6�"#$�&#(,-�51$8��9$#5-4*$,-,'$1&-15�#5-1$�#,,�21,�.�2#(-&3(1,�3$�*-371$,�"<$�%&'()$#5-:"15�7*001$�#,,�;,1$"30,#�-.(�1%,1$�215�-,*$#�7$.-158�a521$�%>$-,#�21&15�#/�C_Cb�&;(�#5,#&1,�4#--#(1$#$1�*:"�%&'($>$1&-1$�%*$,-#,,�4;�15�0':71,�&;(�5./;8�a521$�-*00#$15�C_Cb�>7#21�21,�<,$.71-�4$./#,$1-#521,�7$#%,.(,8�=1,�3$�2*:7�%>$�,.2.(,�#,,�2$#�5;($#�-&<,-#,-1$�#/�>75.5(158�c#7,*$1$�-*0�/#::.5#,.*5-,#7,�.�d/1$.(1�*:"�.5,1$5#,.*51&&,�*:"�.�/.&715�,#7,�*&.7#�-,#,1$�&3,,#$�1&&1$�;,1$.5%>$�$1-,$.7,.*51$�4;/1$7#$�<,/1:7&.5(158�� �ef�9$#5-4*$,-,'$1&-15�C_Cb�gh/1$-.7,&.(,�<521$&#(�.5%>$�<,$125.5(15�*0�15�#//1:7&.5(�#/�2$.%,�*:"�/1$7-#0"1,�/.2�i$*00#�%&'(4&#,-g6�-#0,�7*04&1,,1$#521�<44&'-5.5(#$�<521$�1,,�2.(.,#&,�-10.5#$.<0�C_CbB_eBbj�*0�%&'(1,-�;,1$"30,5.5(�#$$#5(1$#,�#/�i$*00#<,$125.5(158�
427 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

 !�

"#$%&'(#)&)*#+,&+%�-$&)&).,,/+�&0%�&+%$&)+�'#(1%(&�-2#�'$&&$1+#$#3)4+56,0%1+%�0�70))+%�$4�$'#0,�898:;�<#(1%(&+%�$4&+#�'+#0(/+%�898:=898>�(5?�0%6,3/+#$#�+--+6)+#�$4�'$%/+70%;�@�����	AB� C���������������������������������������������DEFGH�GIJKLGEMK�NGLLGOKJGJK�PJQE�LIKELRG�PHSONHGFLKJ�TUUVWXVXV�YKM�NJZOEZL�P[J�XVXTWXVX\�
�]̂__̀a�bc̀defgchehicj_ejd��"#$%&'(#)&)*#+,&+%&�'#(1%(&�.#�0%/+,$/�0�)4k�-$&+#l�k)+#?.7)%0%1&-$&�(5?�&)$m0,0&+#0%1&-$&;�n)+#?.7)%0%1&-$&+%�m+/27&�'k1k�7+,,$%�898:�(5?�898o;�p#$7-2#$,,)�3%/+#�8988�4.%)$&�+%�7*56+)�6#$-)01�26%0%1q�7+%�-#k%�,k1$�%04k+#;�r+/27%0%1+%�$4�)#$-06+-)+#-#k1$%�3%/+#�k)+#?.7)%0%1&-$&+%�m$&+#$&�'k�+%�64$,0)$)04�$%$,*&q�7+/$%�+-)+#-#k1$%�0�&)$m0,0&+#0%1&-$&+%�0�?21#+�1#$/�m+/27&�6(##+,+#$�7+/�rs<�(5?�/+%�.#�/.#-2#�m+#.6%$/�7+/�7*%/01?+)+%&�(#/0%$#0+�'#(1%(&7(/+,,��t%,01)�'#(1%(&+%�6(77+#�/+)�0%)+�$))�&6+�+%�-3,,&).%/01�k)+#?.7)%0%1�$4�$%)$,+)�'$&&$1+#$#+�-#$7�)0,,�898>q�u.7-2#)�7+/�'$&&$1+#$#$%)$,+)�k#�89:v;�n#�898>�m+/27&�$%)$,+)�'$&&$1+#$#+�4$#$�50#6$�oqw�70,u(%+#�-.##+�.#�/+�4$#�89:v�'k�x4+#01+&�-,*1',$)&+#;�s.#�72u,01?+)+%�$))�#+&$�6(77+#�)0,,m$6$�.#�/+)�0%)+�&.6+#)�$))�#+&72%&)#+%�6(77+#�$))�&+�,06$/$%$�3)�&(7�0%%$%�'$%/+70%;�"#$%&'(#)&)*#+,&+%�&+#�/+)�&(7�)#(,01)�$))�$%)$,+)�)u.%&)+#+&(#�6(77+#�$))�70%&6$q�)0,,�-2,u/�$4�$))�'$%/+70%�)40%1$)�-#$7�+%�26$/�/010)$,�7(1%$/�(5?�+%�0%&06)�(7�$))�7k%1$�72)+%�6$%�&6+�/010)$,);�"#$%&'(#)&)*#+,&+%�12#�m+/27%0%1+%�.#�$))�k)+#?.7)%0%1+%�

428 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

�!�

"#$$%&�'((�)"%�)*'++')(�,�)%-$%*(%(�./&�0&,1'(&%)%*2&%&�#34�./&�"#&('&%�5(6'*7)&%)#&8�9*7%&�)#$$'&%*�:;:<�"#*)('(%&'&�=&'*)0#&()(>&%6)%*�'((�7%(�1'&,(�%*�&%6'(,1(�"&'.(,-�500-?*-�'1�'*('6�0'))'-%&'&%@�.&'$./&�'66(�5*7%&�A56,8�900-?*-%*�7&,1)�'1�0&,1'(&%)%*2&%&�#34�(%*7%*)%*�.,**)�21%*�,�%((�%5&#0%,)"(�0%&)0%"(,18�B&'"(.6>-%(�6,--%&�7%))5(#$�0?�4,)(#&,)"(�4/-'�*,1?%&8�=&'*)0#&()(>&%6)%*�'1)%&�'((�)%�/1%&�),*�0&#-*#)�5*7%&�4/)(%*�:;:<8��CDEFGHIDJGJKDLMGLFG�NLOPQFRFS�ET�UJTLVWMRFSLF�HX�MXFS�GRWJ�=&'*)0#&()(>&%6)%*�-/&�,*-'�0&#-*#)%&�)#$�)(&23"%&�),-�62*-&%�2*�3,&"'�)A5�?&�.&'$?(�,�(,7%*�#34�4'&�72&./&�,*-%*�5(1%3"6'7�$%(#7�./&�'((�('�.&'$�$%&�6?*-),"(,-'�+%7/$*,*-'&�#34�0&#-*#)%&8�Y%(�+%7/$)�21%*�1'&'�'66(./&�)(#&'�#)2"%&4%(%&�#$�45&�Z#&#*'0'*7%$,*�"#$$%&�'((�0?1%&"'�65.(.'&()$'&"*'7%*�0?�62*-&%�),"(8�[>*7,-4%(%*�)%&�7#3"�%((�'*('6�(&%*7%&�"#006'7%�(,66�0'*7%$,*�)#$�"'*�0?1%&"'�65.(.'&(%*)�5(1%3"6,*-�.&'$/1%&\�]�̂ 5.(.'&(%*�(1,*-')�1'&'�$%&�.6%_,+%68�B&'"(.6>-�4'&�$/A6,--A#&(�6%1%&'*)%&�(,66�,*75)(&,*@�$'(6%1%&'*)%&@�6%1%&'*)%&�'1�62"%$%7%6�#34�'**'(�*/712*7,-(�5*7%&�0'*7%$,*8�̀((�.6%&('6�.6>-+#6'-�4'&�(1,*-'()�2*7&'(�),*'�'..2&))(&'(%-,%&�#34�),*�1%&")'$4%(�0?�+?7%�"#&(�),"(�#34�62*-&%�),"(8�9*7%&�0'*7%$,*�4'&�.6>-+#6'-%*�)1?&(�'((�06'*%&'�),((�5(+57@�0?�-&5*7�'1�&%)%&%)(&,"(,#*%&�)#$�500&2((')�$%7�"#&(�1'&)%6�#34�7%�4'&�,*(%�"5**'(�'*12*7'�),*'�(&'7,(,#*%66'�0&#-*#)$#7%66%&�./&�'((�06'*%&'�5(+57%(8��]�a*(&%))%(�./&�"6,$'(%(�+%)(?&�#34�./&)(2&")8�b,))'�)(/70'"%(�(,66�65.(.'&(%*�4'&�./&%*'()�$%7�"6,$'($2)),-'�"&'18�Y%(�0?-?&�.6%&'�,*,(,'(,1�$%7�)>.(%�'((�$,*)"'�+&2*)6%"#*)5$(,#*%*�#34�$,*)"'�Zc:d5()6200%*8��]�=%"*,)"'�6/)*,*-'&�./&�'((�$,*)"'�"6,$'(0?1%&"'*@�/"'�)#3,'6�7,)('*)�'1�426)#)"26@�/"'�%..%"(,1,(%(%*�-%*#$�'5(#$'(,#*�$%7�$%&'�0?-?&8��=&'*)0#&()(>&%6)%*�+%7/$%&�21%*�'((�.6>-+&'*)34%*�(&#6,-%*�"#$$%&�'((�"&>$0'�-%*#$�"#*"5&)%&@�7?�7%(�)'"*')�%"#*#$,)"'�./&5()2((*,*-'&�./&�500"/0�#34�)'$$'*)6'-*,*-'&8�e2&�7%(�-266%&�
429 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

!��

"#$##%&#'()*%&)+%,-)�./0�*)�1/223-&#�$+33�4'35,.1-04�6*%7+.-)�8)-%.2/)$.$5)#3.#%�$+33�#$$�-%$-3�)-22/)$#)�/96�'/).1-)"#&(0%+%,-)�/96�&)-)�.3:$.-$.#%�-$$�'35,.1-0�/96�0#&7#$#%6#$�/0�13+0-$#$�.-%%/3+1$�+%$#�1/00#)�-$$�2;7#)1-�3:'$'-)$#%.�;$#)6*0$%+%,.$-1$�');%�9/7+&<=>�+�%;,/%�.$())#�/0'-$$%+%,?�@;�"-.+.�-7�$)#%&.1-$$%+%,�-7�6+.$/)+.1-�&-$-�6-)�8)-%.2/)$.$5)#3.#%�$-,+$�')-0�#$$�)*1%##A#02#3�'()�$+&#%�"/)$/0�BCBD?�E�&#$�)*1%##A#023#$�.#)�8)-%.2/)$.$5)#3.#%�&#$�./0�)+03+,$�-$$�BC=>�;).�%+7;�-7�2-..-,#)-)#�2;�.7#%.1-�'35,23-$.#)�%;.�/01)+%,�BCFGHBCF>?��I5%&+,6#$#%�$)/)�7+&-)#�-$$�&#$�1/00#)�-$$�7-)-�#%�.$())#�-%&#3�:$)+1#.2-..-,#)-)#�JB�$+33�F�0+3K/%#)�'3#)�*%�BC=>L�/96�#%�0+%&)#�-%&#3�+%)+1#.�2-..-,#)-)#�JB�$+33�F�0+3K/%#)�'*))#�*%�BC=>L?�M/0�K*0'()#3.#�1-%�%*0%-.�-$$�:%&#)�BC=>�:22,+91�&#$�$/$-3-�-%$-3#$�2-..-,#)-)#�2;�.7#%.1-�'35,23-$.#)�$+33�FDN>�0+3K/%#)N�7-)-7�FCN>�0+3K/%#)�7-)�:$)+1#.)#.#%*)#)?�OPQRSTQUQVWX�YZ[\]USÛ�8)-'+1-%-35.�"#&(0%+%,�*)�-$$�2-%&#0+%�1/00#)�-$$�';�1/%.#17#%.#)�&#�%*)0-.$#�$7;�$+33�'#0�;)#%?�_#.-%&#$�1/00#)�-$$�.$-"+3+.#)-.�2;�#%�3*,)#�%+7;N�.*).1+3$�'()�$K*%.$#)#./)N�0#%�/91.;�'()�-)"#$.)#./)�/96�3;%,7*,-�')+$+&.)#./)?�M1*3#$�*)�/.*1#)6#$�/96�.*).1+3$�7+&�%-$+/%#33-�,)*%.#)�1-%�:$3-%&.)#./)�2;7#)1-.?��#̀$�'()7*%$-$�0+%.1-&#�$K*%.$#<�/96�-)"#$.)#.-%&#$�1/00#)�&#..:$/0�-$$�0#&'()-�%5-�:$0-%+%,-)�'()�&#�)#,+/%-3-�'35,23-$.#)%-.�')-0$+&?�_#&-%�+%%-%�2-%&#0+%�6-&#�8)-'+1-%-35.�+&#%$+'+#)-$�$)#%&#)�./0�$-3-)�$+33�7+..-�)#,+/%-3-�'35,23-$.#).�%-91&#3a�I+%.1-$�"#'/31%+%,.-%$-3�/96�#%�;3&)-%&#�"#'/31%+%,�+�'35,23-$.#)%-.�/03-%&�/96�'()"*$$)-&�$#1%+1�'()�&+.$-%.0($#%?�̀#�)#,+/%-3-�'35,23-$.#)%-�6-&#�)#&-%�+%%-%�2-%&#0+%�#%�-%.$)*%,&�#1/%/0+?�8)-'+1-%-35.�+&#%$+'+#)-)�&*)0#&�)+.1#%�-$$�7+..-�)#,+/%-3-�'35,23-$.#)�1-%�"#6(7-�.$*%,-�%#)�2;�$7;�$+33�'#0�;).�.+1$N�'()�-$$�&#$�"3+)�'()�1/.$.-0$�-$$�"#&)+7-�7#)1.-06#$#%?��
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����������������G������HIJKL�MNOPONOQH�RS�TUVWWR�XVW�YO�Z[\Q][R̂X�N�PŶ�OR̂NVOY[[R�MRXK̂MKPŶ�_60,&1)'5�81%�6�%')'%65)'5,�2%.2.,6(6.5�̀aabcadefg�A%1/(6&'5,�%',.%�.;8�(%15,2.%('%�9�653%1,(%-0(-%�34%�8B**+1%�(6**7$C(:�653.%/'%1(,�./�1((�%')'%65)'5�15,'%�1((�,(1('5�2B�,60(�+4%�15,71%1�34%�1((�(6**815&18B**1�'((�51(6.5'**(�+1,-(+-&�17�3*h)2*1(,'%@��i�(%1360-(,0.(('(,�+'($5015&'�̀aabcade�jk̀ �l,�mgno�,($**'%�,6)�-(,0.(('(�2.,6(67(�(6**�%')'%65)'5,�%'&.76,565)�./�1((�,(1('5�2B�,60(�,01�(6**815&18B**1�'((�51(6.5'**(�+1,-(+-&�17�3*h)2*1(,'%�&$%�B(/65,(.5'�34*D15&'�(6.�3*h)2*1(,'%�65)B%e�p4('+.%)cq15&7'(('%:�r6%-51:� q-*'B:� s1*/4:� _.55'+h:� <(.;08.*/c>%*15&1:�<(.;08.*/c?%.//1:�k/'B:�t6,+h�.;8�u%'cv,('%,-5&@��w5*6)(�2%.2.,6(6.5'5�+4%�&'(�150.//1�2B�%')'%65)'5�1((�31((1�&'(�3.%/'**1�+',*-('(�./�'5�3*h)2*1(,�,01�65)B�6�&'(�51(6.5'**1�+1,-(+-&'(�'**'%�65('@�p'5./�1((�65('�3.%/1*6,'%1�&'551�653.%/1(6.5�6�'5�+',*-(,3.%/-*'%65):�,./�%60,&1)'5�,01�,($**1�,6)�+10./:�81%�%')'%65)'5�.;8�%60,&1)'5�&'(�,./�01**1,�'5�x/D-0�+65&565)x�6�3%B)15@�_60,&1)'5�81%:�)'5./�1((�65('�+',*-(1�2B�1551(�,$((:�1;;'2('%1(�1((�&'(�$%�%')'%65)'5�,./�31,(,($**'%�76*01�3*h)2*1(,'%�,./�,01�65)B�6�&'(�51(6.5'**1�+1,-(+-&'(@��t6&1%'�81%�%')'%65)'5�6�2%.2.,6(6.5� àadcmaemy�z5&%1&�7'%0,1/8'(,3.%/�34%�3*h)2*1(,7'%0,1/8'('5�76&�q-3(31%(,7'%0'(�%'&.)D.%(�34%�&'�34%$5&%1&'�3.%/'%�34%�,(h%565)�.;8�0.5(%.**�,./�'5�+.*1)6,'%65)�*'&'%�(6**@�i�2%.2.,6(6.5'5�,h5*6))4%,�1((�+',*-(,31((15&'(�17,''5&'�657',('%65),7.*h/'%�.;8�,(%-0(-%34%$5&%65)1%�17�7'%0,1/8'('5�47'%34%,�3%B5�%60,&1)�.;8�%')'%65)�(6**�+.*1)'(:�/'&�+'10(15&'�17�&'(�$)1%653*h(15&'�,./�%')'%65)'5�34%3.)1%�47'%@�<B&15(�653*h(15&'�,0'%�6�34%,(1�815&�)'5./�-(4715&'�17�$)1%653*h(15&'�2B�+.*1),,($//1@��
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442 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

!"�

#$%&'()*�%(+,-,'�.&/�-�*&0)&%�0(+�0-'�1&/-)�)2+%-'&�0(+�&))�0&,�'3/,&�*(/�(,�%4*,-,'�*$0�'4/�&))�+()�5%-/�/('(/-,'(,6�0(+�*)4+�&1�(,�5/(+�/-7*+&'*0&8$/-)()6�*$0�)&/�9:%%)�&,*1&/�94/�&11(;7%-,'*5(*%:)()<��=(,�048%-'.()�*$0�(,%-')�0-,�5(+40,-,'�*)>/�)-%%�5:+*�-,,(53/�&))�0&,�5(.41(/�3,+/&�5$%&'*$/+,-,'(,<�=()�3/�/('(/-,'(,�*$0�94/(*%>/�5$%&'**)300&,�&))�5(*%:)&�$0�94/3,+/-,'&/�-�5$%&'*$/+,-,'(,<��?4/*%&'*1-*�'4/*�(,�3,+/-,'�-�@�A�94/*)&�*)2;7()�*$0�)2+%-''4/�&))�5$%&'()*�1(/7*&0.()�3/�&))�9-,&,*-(/&6�3'&6�94/1&%)&6�+/-1&�$;.�:)1(;7%&�+(�9%2'B%&)*(/�*$0�-,'>/�-�+()�&1�/('(/-,'(,�1-+�1&/�)-+�'(,$0�5(*%:)�9&*)*)3%%+&�,&)-$,(%%&�5&*:)5:+()�&1�9%2'B%&)*(/<�?4/3,+/-,'(,�*7:%%(�+3/0(+�94/(*7/-1&�&))�5$%&'()*�(,5&/)�9>/<�+/-1&�+(�9%2'B%&)*(/�*$0�-,'>/�-�+()�,&)-$,(%%&�5&*:)5:+()<��C�&,*%:),-,'�)-%%�())�*>+&,)�/('(/-,'*5(*%:)�54/�/('(/-,'(,�-�3'&/&,1-*,-,'(,�)-%%�5$%&'()�B/(;-*(/&�.:/�0&,�1-%%�&))�5$%&'()�*7&�B%&,(/&6�'(,$094/&�$;.�>)(//&BB$/)(/&�&11(;7%-,'(,<�D1(,�(,�4,*713/+�)-+B%&,�7&,�7$00:,-;(/&*�)-%%�5$%&'()<��E!E�� FG�H
 �
�IJ�����H������=()�3/�*)2/(%*(,�*$0�&,*1&/&/�94/�KL(+&1-&�M#N*�$/'&,-*&)-$,�$;.�94/1&%),-,'(,�&1�5$%&'()*�&,'(%3'(,.()(/<�KL(+&1-&�M#N*�*)2/(%*(�$;.�O=�.&/�&%%)*>�5>+(�0&,+&)�$;.�:BB+/&'�&))�&'(/&�-,$0�/&0(,�94/�*)&)(,*�*)2/0$+(%%�94/�*)&)%-'&�5$%&'<�=()�-,,(53/�&))�0&,�*7&�&'(/&�:)-9/>,�+(�0&,+&)�3'&/(,�'(/�$;.�*&0)-+-')�*37(/*)3%%&�(,�%>,'*-7)-')�.>%%5&/�1(/7*&0.()*:)1(;7%-,'<��P(,$0�&))�)-%%*3))&�+(,,&�:)/(+,-,'6�.&/�/('(/-,'(,*�94/()/3+&/(�'())�5(*7(+�$0�&))�0&,�7$00(/�&))�1(/7&�94/�&))�#/$00&�9%2'B%&)*�&11(;7%&*�-�94/)-+�$;.�,4+13,+-'�7&B&;-)()�*37/&*�B>�M/%&,+&<��KL(+&1-&�M#N*�O=�.&/�B>�5$%&'**)300&,�-�0&8�QRQR�:))/2;7)�&))�+()�3/�5/&�&))�/('(/-,'(,�.&/�94/�&1*-7)�&))�7:,,&�%30,&�())�5(*7(+�$0�(,�-,/-7),-,'�94/�#/$00&�-�.4*)<�S&,�*3'(/�1-+&/(N�TU(,�B/(;-*�*$0�94/�&%%&�%>,'*-7)-'&�-,9/&*)/:7):/5(*%:)�3/�+()�.(%)�,4+13,+-')�0(+�*>�5/(+�B$%-)-*7�94/&,7/-,'�*$0�048%-')�94/�&))�*7&B&�)2+%-'.()�$;.�94/:)*3'5&/.()�94/�&%%&�-,5%&,+&+(�&7)4/(/<�?%2'()*�
443 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

!"�

#$%&'()*#$+,-$�.$�#/$�0(1'(,%�#/$�%''�2%3'4$%*�&4)�1-$'*(1'(,�$561(,24'�4#'4$2%3)�*-&�7-8('(*1�&%9-$('4'�4043':488'�*1(#'%$;<=>�?�)4'�#%88�$4,4$(3,43�43@%$'�#%''%$�@4*8:'�-&�%''�A$-&&%�(3'4�*1%�(3,+�(�)4'�3%'(-3488%�@%*:'@:)4'�%31-&&4$�)4'�%88'*+�7+�BC4)%0(%�DAE*�*'5$48*4�%''�#/$2+88%�*(,�'(88�)4'�@4*8:'4';��F''�%3'%8�7%$%&4'$%$�1%3�)+�1-&&%�%''�0.,%*�(3�(�*'5$48*43*�*'.883(3,*'%,%3)43;�G.$�8(*'%$�9%,�3+,$%H�&43�*.14$'�(3'4�%88%H�*-&�$(&8(,'0(*�1-&&4$�%''�#(33%*�&4)�(�*'5$48*43*�)(*1:**(-34$;��I�J4'�1%3H�*-&�KJ�(3)(14$%$�(�*(''�*'.&&-%3#/$%3)4H�,.88%�*'%@(8('4'43�(�@4*8:'4';�L(33*�)4'�<$(*1<�%''�43�1-&&%3)4�$4,4$(3,�.3)$%$�@4*8:'4'�-62�+'4$#/$�A$-&&%�'(88�@%*:'@:)4'M��I�K(81%�41-3-&(*1%�-62�%3)$%�1-3*41043*4$�#/$�@-8%,4'�1%3�)4''%�#+�7+�1-$'�-62�8+3,�*(1'M��I�K(8143�$-88�*748%$�3:0%$%3)4�8.,4�&4)�1$%#'(,'�&(3*1%)�'$%#(1�7+�@+)4�A$-&&%�-62�D$8%3)%M��I�G:$�*4$�'$%#(1&/3*'$4'�:'�7+�#4&�'(88�'(-�+$*�*(1'M�N-&&4$�#85,78%'*1%7%6('4'43�(�B'-612-8&*-&$+)4'�%''�*4�%33-$8:3)%�:'M��I�K(814'�%3*0%$�2%$�BC4)%0(%�DA�#/$�%''�*.14$*'.88%�%''�04$1*%&24'4$�*-&�(�)%,�@4)$(0*�7+�A$-&&%�1%3�2.$@.$,4$%*�7+�D$8%3)%M��I�K%)�.$�@.*'%�:'#%88�#/$�BC4)%0(%�-62�0%)�1$.04$�.,%$43�O(3)($41'P�%''�@-8%,4'�*1%�'%�#/$�2.3*53�'(88�)4�'$%3*7-$'7-8('(*1%�&+843M�I�L(33*�)4'�43�$(*1Q&/98(,24'�%''�B'-612-8&*�*'%)�O-62�R4,(-3�B'-612-8&PH�*+�*-&�$-884$3%�.$�7+�#84$%�%3)$%�2+88�(�8%3)4'H�0.$3%$�A$-&&%�-62�18(04$�(3�-62�%S8%$�4''�2:0:)&%33%*1%7�#/$�#85,78%'*43M�T&�$4,4$(3,43�-61*+�0.894$�%''�#/$.3)$%�@-8%,*-$)3(3,43�*+�%''�BC4)%0(%�DA�43@%$'�#+$�.,%H�#/$0%8'%H�)$(0%�-62�:'04618%�)4�#85,78%'*4$�*-&�(3,+$�(�)4'�#%*'*'.88)%�3%'(-3488%�@%*:'@:)4'�%0�#85,78%'*4$�:3)4$8.''%*�438(,'�&(3�@4)/&3(3,�*'5$48*43*�*'.883(3,*U'%,%3)43;��J+�.$�)4'�#$+,%�-&�%''�*'.88%�-&�04$1*%&24'43�*+�%''�)43�(3$%&%*�%0�)43�35%�@-8%,*-$)3(3,43;�L-1:*�1-&&4$�%88'*+�%''�@8(�7+�%''H�(3-&��=>2''7*EQQCCC;*C4)%0(%;*4Q6-3'43'%**4'*Q=#6#V)W>W4VX>YZY=6>6[%6Y4)4>\]6\Q0)*U%3#-$%3)4U0()U*'%&&%3UY\U%7$(8UYVYX;7)#H�*�Y�
444 (1163)



����������� 	
�������������������������������
��������������
�� ���

!��

"#$%&�'("�)*+#,-*".&/&,�*01�2,#"#&3/-&/&,4�56�%77�#''2"-$2--/,7�-277�#33%08+#�)*+#,%7-�%&,#,%$#&,�/�9"*$$#�:+;,5+#7-<�=>�?@@ABCDEFBA�BGCCHF>F�IJ�KBCF>LF�MNO�BAEABD>EA>P�BMCC�QRSTUVTWXRY�X�WZ[[\]RT̂]_]̀XVTV�a++#�/&3%-7%"/&,#"�/�'+;,5+#7-%&�56�a"+#&.#�2"�bc%.#3/#�a9d-�#&-3#"<�e%7�,2++%"�23%&�/&3%-7%"/&,�/�%&�&;�"f++)#&#<�e%7�2"�bc%.#3/#�a9�-*$�#&-3#"#"�'("�)%.($&/&,%&�*$�&2"�/�7/.%&�%&�-6.#&�/&3%-7%"/&,�2"�#''2"-$2--/,7�+(&-#$<�9%.($&/&,%&�);,,%"�)+#&.�#&&#7�56�1f"�-7*"#�/&7287%"�%&�&;�"f++)#&#�8#&�,%&%"%"#4�#++7-6�1f"�-7*"�%'7%"'"6,#&�56�&;#�#&8*$-7g�*01�#3,6&,-7/.%"�-*$�'/&&-<��h&+/,7�i*$$/--/*&%&-�"/87+/&j%"�'("�-7#7+/,7�-7(.�7/++�'+;,5+#7-%"�*01�'+;,)*+#,�8#&�.%7�'/&&#-�$(j+/,1%7�'("�7/++67%7�-7(.�#3-%%&.%�'+;77�#3�'+;,5+#7-%"<�e%7�2"�/&,%7�j#,�)%.($%"�-*$�-#&&*+/874�$%.�12&-;&�7/++�.%�3/++8*"�-*$�-8#�3#"#�f55';++.#<�k�#3-&/77�l<m<n�"%.*,("�j#,�.*08�'("�3/++8*"%&�*01�'("f7-277&/&,#"&#�'("�.%&&#�%3%&7f#+/7%7<�o$�.%77#�-8f++%�#87f#+/-%"#-�8#&�.%7�-j2+38+#"7�563%"8#�bc%.#3/#�a9d-�)%-+f7-5"*0%--<�pWq̀TUU�rsW�tX[usVX[[UVvRw�:("�#77�'6�7#�%&�&;�"f++)#&#�/�."/'7�8"23-�%77�&;77�$/+j(7/++-76&.�x'("�$/+j('#"+/,�3%"8-#$1%7y<�h77�$/+j(7/++-76&.�%"16++-�,%&*$�%&�.*$�/�z#"8g�*01�$/+j(.*$-7*+%&<�bc%.#3/#�1#"�"6./,1%7�#77�-7#"7#�5"*0%--%&�,%&*$�#77�,("#�%&�#&-(8#&�7/++�z#"8g�*01�$/+j(.*$-7*+%&�-*$�5"(3#"�2"%&.%7�/�%&+/,7�$%.�"%,+%"&#�/�z/+j()#+8%&�/&'("�%&�-6.#&�.*$<��{&.%"�5"(3&/&,%&�8#&�2"%&.%7�(3%"+2$&#-�7/++�"%,%"/&,%&�'("�#77�$(j+/,,("#�%&�5*+/7/-8�./$%&-/*&�/�.%&�jf"/./-8#�5"(3&/&,%&<�|%,%"/&,%&�8#&�.6�,("#�%&�7/++67+/,1%7-5"(3&/&,�%&+/,7�}m�8#5/7+%7�/�z/+j()#+8%&<�~"(3&/&,%&�1*-�"%,%"/&,%&�#3-%"�%&.#-7�7/++67+/,1%7%&�*01�.2"%'7%"�'(+j%"�%&�7/++-76&.-5"(3&/&,�1*-�z/+j(.*$-7*+�%++%"�'("3#+7&/&,-$;&./,1%7<� e%&� .*$-7*+� -*$� -8#++� 5"(3#�7/++-76&.-'"6,#&�-8#++�-*$�1f3f."%,%+�)%"%.#�2"%&.%7�/&'("�"%,%"/&,%&-�5"(3&/&,�#3�7/++67+/,1%7%&<��/++67+/,1%7%&�8#&�3/++8*"#-<��
445 (1163)



��������	�
����������������������������������������������� ������	�� �

!"�

#$%�&'(()�*+,)-�$(�./01'23$%�&/4�4$2$4'(2$(�5%%�6$2745�5%%�&-�84/95�%'11-%1'23$%$(�59�$%%�74$(:$;�79$(�*.�:*.)%*1$(�'(%$�/9$417.(5%�74$(:$%�%'11�4$2$4'(2$(<�=$2$4'(2$(�,5(�'(%$�%'11-%1'23$%)84/95�$(�5(1722('(2�'�&/4%':;�>%5(�$(:5)%�)*.�$(�:$1�59�$(�8-2-$(:$�84/9('(2)84*+$))<�#$%�6$%?:$4�5%%�:$%�74�:$(�4$2$4'(2�)*.�9':�84/9('(2)%'11&711$%�'(($354�4$2$4'(2).5,%$(�)*.�84/954�%'11-%1'23$%)&4-25(<��	@!@"� A�������������B�C������������B�������D4*..5�&1?2815%)�:4'9)�)$:5(�EFGH�59�)%5%$(�8-�.54,�)*.�72)�59�I%*+,3*1.)�)%5:<�J54,>881-%$1)$59%51$%�&/417(2:$)�EFFH�%'11�KLEE�*+3�KLLM�%'11�>%2-(2$(�59�KLNO<�P�'(1$:('(2$(�59�59%51$%�)72)�5%%�QR$4,)5.3$%$(�9':�I%*+,3*1.�D4*..5�S'48*4%�TQU1?2815%)$(QV�),511�'�3>9>:)5,�'(4',%5)�.*%�5%%�)%/:05�(74'(2)1'9$%)�>%9$+,1'(2�'�I%*+,3*1.�2$(*.�5%%�9545��W�:$1)�$(�&1?2815%)�&/4�4$2>1074�&1?2%45&',�%'11�*+3�&4-(�I%*+,3*1.;�W�:$1)�$(�&1?2815%)�&/4�5&&74)&1?2$%<�#$%%5�7(:5.-1�8-.'(($4�'�3/2�245:�*.�:$�5.6'%'*($4�)*.�&1$4%51$%�&1?2815%)*4%$4�*+3�4$2'*($4�4>(%�*.�'�I9$4'2$�&*4.>1$454�(74�.5(�%54�5()954�&/4�$(�4$2'*(51�&1?2815%)<�I,'11(5:$(�74�5%%�D4*..5�&1?2815%)�:4'9)�59�)%5%$(;�'(%$�59�)%5:$(�T*+3X$11$4�4$2'*($(V<�#$%�74�I%*+,3*1.�)%5:�)*.�354�6$)1>%)47%%�*.�.54,5(97(:('(2�$(1'2%�152<�Y.�)%5:$(�/(),54�&*4%)5%%�&1?2%45&',;�$11$4�/(),54�5(97(:5�.54,$(�&/4�5((5%�7(:5.-1�74�$(�&4-25�&/4�)%5:)&>11.7,%'2$�'�I%*+,3*1.<�I%5%$()�4*11�'�:$(�&5)$(�59�$(�$9$(%>$11�599$+,1'(2�61'4�'(%$�5((*41>(:5�7(�(74�.5(�17.(54�5((5(�)%5%1'2�9$4,)5.3$%<��J'(�6$:/.('(2�74�5%%�I%*+,3*1.)�)%5:;�$()5.�$11$4�%'11)5..5()�.$:�5(:45�'(%4$))$(%$4;�&*4.$11%�),>11$�,>((5�:4'95�D4*..5�9':54$<�P�59)('%%K<H<K�>%9$+,154�052�:$(�./01'23$%$(�*+3�:454�)1>%)5%)$(�5%%�)5((*1',3$%$(�74�.?+,$%�1-2�&/4�5%%�)-�61'4�&511$%<�P�.'%%�>88:452�1'22$4�'(%$�5%%�&/435(:15�.$:�I%*+,3*1.)�)%5:�*.�D4*..5�&1?2815%)�&45.%':5�.54,5(97(:('(2<�J'(�%*1,('(2�59�>88:452$%�74�:74.$:�5%%�)?(1'22/45�9'1,5�&/4>%)7%%('(254�)*.�,479)�&/4�5%%�599$+,15�)%5%$()�$(252$.5(2�'�D4*..5�&1?2815%)<�
446 (1163)



�

���

�� ������	
�����
�
���
������	�
���		
�������
���� ����������� ���!"��! #$% ��&'(�)����&*�������(��+,��-./�01234/./56�789�:8;�:<;=>8>?@8�8>>�AB?C8DE8�FG�?;HE9>�8D>8H?>�I8@�@J>>�>EHH�KL@>EC8�MNN=J9;E;9�8D�8D>8H?>O�PNN=J9;E;9�=:8�=:?�Q?C�RS�QT;8C?@=�K@8QKL@ITHH;E;9O�UL@�8>>�DEHH:<@?>�8>>�HJ998�;?C�KHV9NH8>=?;�=:8�D8@8�MNNKVHH>�W?CLQ?@�X89�8>>�AB?C8DE8�=<Q�KHV9NH8>=<N?@8>L@�C?==M><Q�W?ILD?@�T>?@HJQ;8�=E>>�Y?@>EKE:8>�<YI�W?9J@8�I<=�Z@8;=N<@>=>V@?H=?;�8>>�KHV9NH8>=?;�8DE;@J>>8=[�;T9<>�=<Q�W?ILD?@�=:?�E�8;=HM>;E;9�>EHH�MNN=J9;E;9?;�8D�8D>8H?>�Q?C�A><Y:I<HQ�=>8CO�FD>8H?>�9?@�E;>?�AB?C8DE8�;T9@8�QLXHE9I?>?@�8>>�8;9?�DEHH:<@�KL@�D8C�8@@?;C?<Q@TC?>�=:8�8;DJ;C8=�>EHH�?K>?@�C?>�8>>�AB?C8DE8�8DD?Y:H8>�C@EK>�<YI�D?@:=8QI?>?@�DEC�G@<QQ8�KHV9NH8>=O�\?>�J@�C<Y:�QE;�W?CLQ;E;9�8>>�N8@>?@;8�:8;�:<QQ8�LD?@?;=�<Q�C?>�E�=J@=:EHC�<@C;E;9O��GV99;8C?@�<YI�8;C@8�8;HJ99;E;98@�E;<Q�<Q@TC?>�=<Q�>EHHIL@�AB?C8DE8�=:8[�;J@�8@@?;C?@J>>?;�MNNIL@[�LD?@HJQ;8=�>EHH�=>8C?;�E�W?KE;>HE9>�=:EY:O�UL@I8;CHE;98@�<Q�?@=J>>;E;9�=:8�9?;<QKL@8=O�]E;�W?CLQ;E;9�J@�8>>�C?>�E�N@8:>E:?;�J@�A><Y:I<HQ�=>8C�=<Q�8D9L@�<Q�Q8;�I8@�8;DJ;C;E;9�8D�?;�WV99;8C�?HH?@�8;C@8�>?:;E=:8�8;HJ99;E;98@�?K>?@�AB?C8DE8�FĜ=�8DD?Y:HE;9�<YI�CJ@Q?C�DEH:?;�?@=J>>;E;9�=<Q�:8;�WHE�8:>M?HHO�\?>�KE;;=�QLXHE9I?>?@�KL@�AB?C8DE8�8>>�LD?@HT>8�8@@?;C?@J>>?;�?HH?@�MNNHT>8�KHV9NH8>=C@EK>?;�>EHH�8;;8;O�789�W?CLQ?@�C<Y:�8>>�C?>�E;>?�J@�8:>M?HH>[�CT�C?>�E;>?�HE99?@�E�HE;X?�Q?C�AB?C8DE8�FĜ=�>ECE98@?�=>JHH;E;9=>898;C?;O�AB?C8DE8�I8@�E�=E;�:<;=?:D?;=8;8HV=��_̀�FD>8H�<Q�KL@HJ;9;E;9�8D�MNNHT>?H=?;�8D�A><Y:I<HQaG@<QQ8�KHV9NH8>=<Q@TC?�Q?HH8;�=>8>?;�bcMK>K8@>=D?@:?>d�<YI�A><Y:I<HQ=�:<QQM;�beffgaf_aehd�
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566 (1163)



����������� 	
������������
��
����
��������
�����������
������������
����������������
�������
��

� !�

"#$%&'()*+,-./')0� ')1)&2#%#� 2� 3456$47**8*#%9%#� :;5<4##5)5�#2((7467(27=%#%6�1>�:(%5)�*4##+�?()60�)66)#�7%5�;')0�')1)&2#%#�1>�@5()60)�A�%6�9;3(27�"#$%&'(267�)$�:(%5�:3455B�C&=�5%72C6)(#>7�*C9�')6�<205)�#2((�*#45'#�#2((7467(27=%#�:5>6�*;05)�D#C&'=C(9*5%72C6%6�#2((�@5()60)�*>$4(�*C9�:5>6�/5%<5CE�C5#%5�2�D;59()60E�F11*)()�C&=�G4$(%<C57+��H%72C6�D#C&'=C(9*�<%0;96267�45�)##�1%60%(B�C&=�5%72C6)(#>7*B#5):2'%6�<%=;$%5�"#$%&'()*�#2((I:5>6�@5()60)+�J�(2'=%#�9%0�K5):2'$%5'%#�<%#C6)5�H%72C6�D#C&'=C(9�)##�0%##)�:;5"#*4##%5�*#)#(27)�3456$47*26$%*#%5267)5+�L6(27#�H%72C6�D#C&'=C(9*�<%0;96267�:266*�4$%6�<%=C$�)$�"#$%&'()0�<"**#5):2'�9C#�MC55#4(3%E�?>(*#)E�N45*#)�C&=�K4<8E�*)9#�%6�:;5(4676267�)$�HC*()7*<)6)6*�O)((%6#"6)75%6�$20)5%�#2((�@5()60)+�HC*()7*<)6)6�45�%6�5%72C6)(#�470�3456$47E�9%6�%6(27#�H%72C6�D#C&'=C(9*�"11:)##6267�<;5�%6�*>0)6�26$%*#%5267�460>�0%()*�9%0�*#)#%6+,--��

�,-.�K5):2'$%5'%#�,P,Q�RS#7450*$)(**#"02%+�T)1)&2#%#*<52*#%5�2�3456$47**8*#%9%#�2�D#C&'=C(9*5%72C6%6�26'("*2$%�:;(30%::%'#%5�)$�68)�*#)9<)6C5�U�D("#5)11C5#�:;5�#$>�"1105)7�C9�"#1%')0%�<52*#%5�2�#5)6*1C5#*8*#%9%#�)$�3456$47%6�*#54&')6�V456)�U�D#C&'=C(9�A�U�N45*#)I@5()60)�U�N85<)&'%6R�H)11C5#�,P,QWQ,,�,--�H%72C6�D#C&'=C(9�XN�,P,QBP.BQY�Z?5C99)"#5%06267%6�U�"60%5()7�:5>6�#5):2':;5$)(#6267%6Z�
567 (1163)



��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������

� !�

"��#��	$��� ����%�����#�����&��������&'��'���()*+,-�.)/01�20304)5,5/65-75580-+,5�39�8:1-.:;,-�<,**0-�=33/0*0�>4?�@5>42?>*<A�.)0�B1*0-+0�>4?�C:1/50D�B-0*7/,-�E0/,10/�39�31>;->/,1�FG1�91�HIJI�>4?�)-2*6+,101�0-50;0-+,5�055�F71/391,5�F19-�=33/0*0�>4?�/G+,165�5)**�->11�><�B1*0-+0�:1�65E7;;5D�K0304)5,5/65-75580-+,5�:1�+9�*9;5�39�/51:420-�<012,105�)�;1G-5D�C,-�/><�F10<;91�0.�+,�1G+0�>4?�;6*0�3015),1-0�E,;1:-/0/�65.,42*)-;,-�0.�F*,1�59;�0.�20304)5,5/E1)/5,1�39�1G+0�>4?�;6*0�+,*01�0.�-:5,5�/0<5�39�/505)>-,1�<012,105�)�1G55�>4?�;6*5D�

�LMNNOP�QROSTUVWRUWX�YZ[\]̂\_\]\]�̀a\b\Z�[c̀]d]e\Z�fgh�ijk�lgmmjh�nohpgkkhqrlsh�q�tummjtkqvkhsnqtjr�kqmm�whmsris�poh�ijk�uxtyz�rukjhsy�skk�ijk�nqrry�jkk�svksm�u{�hgkkql|jkjhrs�skk�khsnqtjhs�whmsrispsrsr�}ijmjr�~tsvyksp��whmsris���hpsxtjr��yu{�ygkkjh�hs{sh�noh�|�h��ghrvglykhsnqtjr�tsr��kvjxtmsy�{jmmsr�~kuxt|um{�ux|�

����������

568 (1163)



����������� 	
������������
��
����
��������
�����������
������������
����������������
�������
��

�  �

!"#$%&$'��(%�)*"+,-.,,%/%0�)*"�,/##123-,4%�$5�!"#$%&$6$%$%�5$"�6#$%&�$%%$,�&4,�$5,$#�-23�04"�)*"4,$04,�!78"$/%�491#+-/5�".,,�2:;�-1<#&/0;4,�$,,�,"$%-=2",4"$�"4-4%."4"�-23�-,/04"�=>�/�?,2:1;2#3-�:4%,"$#$�&4#$"�2:;�-,/04"�$5�5/&�!"#$%&$�@2:;�235.%&�"4-4"/1,%/%0A'�B*"�=4"-2%,>0-,"$)/1�-23�,"$)/14"$"�!"#$%&$�C4%,"$#�+,0>"�4%�6$%$50/),�2:;�4%�-,$,/2%-$50/),'�D4,�0*"�&4,�.54%�=>�-,$,4%-�-=>"$%#.00%/%0$"�2:;�=>�,/##�4943=4#�E4"%;+-4%-�-,$,/2%4"'�?1/##%$&4%�=>�!"#$%&$6$%$%�."�$,,�$50/),4%�-23�,$-�+,�,.:14"�;4#$�-F.#512-,%$&4%�)*"�/%)"$-,"+1,+"4%�34&�=>-#$0�)*"�"/3#/0�5/%-,'�G4-=41,/54�=4"-2%,>0-)*"4,$0�$50*"�=>�5/#14,�-.,,�$50/),4"%$�)>"�04%23-#$0�=>�6/#F4,,="/-4,'�H�%+#.04,�64,$#$-�$50/),4%�$5�"4-4%."4"�-23�-,/04"�$5�2:;�=>�5/&�!"#$%&$�C'IJJ��K/%�64&*3%/%0�."�$,,�-,$,/2%-$50/),4"%$�5/&�!"#$%&$�#4&4"�,/##�)*";*F&$�"4-12-,%$&4"�)*"�12##41,/5,"$)/1"4-2"�F.3)*",�34&�)">%�L"233$'�E$0�;$"�)*"4-#>"�&.")*"�$,,�64"*"&$�=4"-2%,>0-)*"4,$0�6*"�*54"5.0$�$,,�,$�+,�$50/),4"�=>�%>02,�$%%$,�-.,,M�-23�/%,4�)>"�04%23-#$0�=>�6/#F4,,="/-4,�)*"�F+-,�)#<0=#$,-"4-4%."4"'��8/##�!"#$%&$�64&"/5-�2:1->�12334"-/4##�6+--,"$)/1�/�)2"3�$5�B#<06+--$"%$'�G40/2%�?,2:1;2#3-�+,0>%0-=+%1,�."�$,,�+==;$%&#$&�2:;�12334"-/4##�,"$)/1�-1$�04-�)*"+,-.,,%/%0$"�$,,�-$354"1$�=>�4,,�-.,,�-23�0$0%$"�"4-4%."4"%$�2:;�$,,�->&$%�,"$)/1�-1$�)>�,/##,".&4�,/##�/%)"$-,"+1,+"�=>�4,,�12%1+""4%-%4+,"$#,�-.,,'�G40/2%�?,2:1;2#3-�$36/,/2%�."�$,,�+,*1$�+,"<334,�)*"�12334"-/4##�12##41,/5,"$)/1�%."�)*"+,-.,,%/%0$"�)/%%-'IJN��OPQR�STUPQVQWXYZY�[W\�]̂_�̀Z\aSb�c�TSZd�eYQd�fg[hhQgZbZdTgZg�i>�5.0-/&$%�12%-,$,4"$"�8"$)/154"14,�$,,�(j�/�%2""$�?,2:1;2#3�;$&4�640".%-$&�)"$3123#/0;4,�/�;*0,"$)/1�+%&4"�kJNl'�m*4"�)*"4123�>,4"1233$%&4'�D4%�5.9$%&4�64)2#1%/%04%�/�?,2:1;2#3-�2:;�n==-$#$�#.%M�,/##1233$%&4�62-,.&4"�2:;�$"64,-=#$,-4"�2:;�4,,�*1$,�/%,4""40/2%$#,�"4-$%&4�"4-+#,4"$"�/�4%�*1$&�5.0,"$)/1�=>�(j�/�-,">14,�5/&�!"#$%&$'��D4%�%<$�32,2"5.0-#.%14%�B*"6/)$",�?,2:1;2#3�6<00-�)*"�$,,�)*"6.,,"$�)*"6/%&4#-4"%$�34##$%�%2""$�2:;�-*&"$�?,2:1;2#3-7�IJJ�8"$)/154"14,�kJNo�iK�p!"#$%&$6$%$%-�$5,$#�2:;�&4--�)*"+,-.,,%/%0$"�q�*54"-/1,#/0,�"4-2%43$%0�23�$5,$#4,�/%,4�#.%0"4�+,0*"�4%�640".%-%/%0p�IJN�G40/2%�?,2:1;2#3M�kJNr�sG40/2%$#,�,"$)/1)*"-*"F%/%0-="20"$3�)*"�?,2:1;2#3-�#.%s�
569 (1163)



��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������

����

 !"#$%!%&�'( �)* +#,- .!%�*//%- 0�!%1#".�%23- -%4!�+!4*5%#%"�6 �78980�:$55! �$1#:-�5$.$ 3("- �3(3-;�;-55-%�$<=�. -,#:!%�$5,* 4!1-;&�>#;:�2//;.6 �46�1$:-1.�,* �%?-�:*! �;$5�5#%;:- �, -5:$51#"=!.!%�$<=�*:- � !;.#4! %-�$<=� !;.#4;$;(:! =!.!%&��@ -,#:3! :!.;�+!4*5%#%"�( �-..�4!.�#%.!�( �5*A1#".�-..�;3- -�2//�5$.�4!%�*:%#%"�-3�!,.! , 6"-%�/6� !;$ �;$5�,#%%;�#� !"#$%!%;�3(";?;.!5�!%+- .�"!%$5�-..�+?""-�2.�5!4�%?�:-/-<#.!.&�)* �-..�2// (..=611-�!%� #51#"�, -5:$51#"=!.�+!=*3;�#;.(11!.�!%�:$5+#%-.#$%�-3�6."( 4! �4( �%6" -�;. -.!"#;:-�:$5/1!..! #%"- �#%"6 0�5!%�#�=2324;-:�+* �,$:2;�1#""-�/6�-..�. #55-�+!,#%.1#"�#%, -;. 2:.2 0�;.? -�$<=�1!4-�. -,#:!%�;-5.�5!4�$1#:-�5!4!1�=611-�%! !�!,.! , 6"-%�/6�+#1 !;$ &�B..�"* -�. -%;/$ .;?;.!5!.�#%.!11#"!%.�5!4�C@D987�( �!%�" 2%4�,* �-..�:2%%-�;.? -�. -,#:!%&989�	E	� F��G������F���������������HIJ�KLM�NOPQRMLMST�D.$<:=$15�D:-3;.-�=- �"$4�:-/-<#.!.�-..�,2%"! -�;$5�!%�-%4 -�,1?"/1-.;�#�D.$<:=$15;$5 64!.0�#%.!�5#%;.�, 6%�6 �789U�%( �V;.1(%:!%�/1-%! -;�3- -�#�4 #,.&�W%�;64-%� $11�+?""! �4$<:�/6�-..�5-%�/6�:$55! ;#!11-�" 2%4! �:-%�2// (..=611-�4!�3! :;-5=!.;3$1?5! �;$5�: (3;�,* �-..�=-�!%�3! :;-5=!.�4?"%!.� 2%.0�6 !.;�-11-�4-"- &�C�;-5+-%4�5!4�4!%�-3�5#"�,* !;1-"%-�/1-%!%�,* �-33!<:1#%"�-3�X $55-�,1?"/1-.;�( �D:-3;.-;� $11�5#%4 !&�)1?"/1-.;!%�:-%�3- -�!..�-1.! %-.#3�,* �4!.�-115(%,1?"�;$5�#�4-"�-%3(%4! �X $55-0�1#:;$5�3#;;�.!:%#;:�;! 3#<!3! :;-5=!.&�Y!..-�( �!%�, 6"-�,* �X $55-;�-:.* ! 0�:$//1-.�.#11�3#1:-�3! :;-5=!.;,* 2.;(..%#%"- �;$5�! +A24;�/6�D:-3;.-� !;/!:.#3!�B 1-%4-�$<=�-%4 -�1$:-1#;! #%";-1.! %-.#3&��Z!4�!%�/ #3-.0�2.1(%4;:�("- !�-3�D:-3;.-�,1?"/1-.;�,*1A! �$<:;6�-..�;.-.!%�+!=*3! �#%"6�-3.-1�$<=�+#%4-%4!�,* /1#:.!1;! �#�;( ;:#14�$ 4%#%"&��� �987�C@D�;.6 �,* �#%.!11#"!%.-�. -%;/$ .;?;.!5&�C@D�;?,.- �.#11�-..�/63! :-�. -,#:-%.!%�-..�(%4 -�;#..�+!.!!%4!�,* �-..�2//%6�!%�,* +(.. #%"�#�. -,#:;?;.!5!.&�989�@ -,#:3! :!.�787[�\�@#11"(%"1#"=!.�$<=�5#1A*�#�D.$ ;.$<:=$15;�. -%;/$ .;?;.!5\�]>-//$ .�787[̂[9_̀�98_�>!"#$%�D* 51-%40�aZ�b�D.$<:=$15�D:-3;.-�,1?"/1-.;0�!%�3#:.#"� !;2 ;�#�!..�3(c-%4!��D.$<:=$15dZ(1- 4-1; !"#$%!%�7[8e7_�
570 (1163)



����������� 	
������������
��
����
��������
�����������
������������
����������������
�������
��

����

 !"#$%"&'� $()*!(�+&,-.&(!*�&/--01�#/1$(�2�$/&"'0!01�3"14)5*!�"'�6,$7./3-*�!5!"1!8�"#%�#/1$(�9::�$'�*,4)5*!�"'�#03!1(&(� !"#$%"&';�<&,-.&(!*03�15$3(*�*"'�03�()� !"#$%"&'*�+,1(�+&,-.&(!*018�"#%�51�451+71�/3$&=401(4�/�>?@?A$"403� @B;��9CDE�/3)/-40*�+&,-.&(!*03�*"'�#/)/&+&,-.&(!*�/�6,$7./3-*�$"''=3*�10-/;�F1�9CC9�5341(40*�+&,-.&(!*03*�3('3�!/&&� !"#$%"&'� $()*!(�+&,-.&(!*;�F1�9CCD�-/#$�+&,-.&(!*03�7)01�/�.1/)(!�5-"8�<&,-.&(!*03�41/)*�.G�$"''01*/0&&�H(*/*�"#%�*04(3�I:9D�51�+1(3*$(�J>6K>�?/1."1!�%=)=45-(10�LC:89�.1"#03!M�!/&&*(''(3*�'04�6,$7./3-*�$"''=3�LC8C�.1"#03!M;�J>6K>�?/1."1!*�51�03�()�)51&403*�+,1(�*!71*!(�+&,-.&(!*H"&(-�)(1*�35!)01$�"'+(!!(1�EN�+&,-.&(!*01�-&"H(&!;�J>6K>�O1"=.�+/33*�/�9I:�&53401�"#%�%(1�II:�:::�'04(1H0!(10;�P"3#01303�51�)01$*('!�.G�40�*)03*$(�"#%�3"14/*$(�'(1$3(4013(�-03"'�+&01�53�9::�*)03*$(�+710!(-;�@%0�J>6K>�O1"=.�%(1�0!!�H71*)5140�"'�N:�'/&Q(1401�0=1";�>33(3�.(340'/3�)(1� !"#$%"&'� $()*!(� )01/-0*�!104Q0�*!71*!(�=!1/$0*+&,-.&(!*;�I:9C�%(40�+&,-.&(!*03�I8R�'/&Q"301�.(**(-01(10�"#%�EN�40*!/3(!/"301;�S0*!/3(!/"3*35!0!�=!-71*�()�4/10$!+&,-�/3"'�T=1".(�'04�!,3-4.=3$!�.G�#03!1(&(�"#%�7*!1(�T=1".(;�� $()*!(�!1(+/$01(*�()�!10�+&,-H"&(-U�V/WW(/18�X,(3(/1�(34�@1(40�?/1�'04�!"!(&!�IY�40*!/3(!/"301�*"''(103�I:I9;�S0!�($!=0&&(�!1(+/$'73*!10!�'04�+"$=*�.G�/3!013(!/"30&&�.(**(-01(1!1(+/$�=!0*&=!01�/3!0�(!!�+&,-.&(!*03�%(1�$(.(#/!0!�(!!�"#$*G�%(3!01(�/31/$0*+&,-8�#%(1!01+&,-�"#%�+1($!;�>3-(�+&,-.&(3�51�/�4(-*&5-0!�*!(!/"301(40�.G� !"#$%"&'� $()*!(�)/&$0!�/330H51�(!!�40!�+/33*�-"4(�'7Q&/-%0!01�(!!�!(�0'"!�(3$"''(340�/31/$0*+&,-�=3401�Z.0($!/4Z�.G�)(14(-*'"1-3(1�"#%�*$/#$(�/)5-�40'�$)5&&*!/4;��<&,-.&(!*03�51�/�4(-�7..03�4,-30!�1=3!8�G10!�1=3!�'04�+&,-&043/3-�4,-30!�1=3!;�[(3�%(1�"#$*G�!=&&�"#%�-153*."&/**!(!/"3�*"'�$(3�=!+514(�.(**;�<&,-.&(!*/3+1(*!1=$!=103�+=3-01(1�+71�(!!�!(�%(34�"'�(&&(�!,.01�"#%�*!"1&0$(1�()�+&,-.&(3�L&53-4�&(343/3-*H(3(8�$(.(#/!0!03�/�!01'/3(&03�"#%�%(34&/3-8�0!#0!01(;M��<&,-.&(!*03*�)01$*('%0!�*!G1�.G�!)G�H03U�40&*�40!�*('%5&&*)/$!/-(�+&,-0!8�40&*�/3!013(!/"30&&�!/&&-53-&/-%0!�+71� !"#$%"&'*10-/"303�*"'�$"'.&0'03!�!/&&�?1&(34(;�[/&Q7!/&&*!G34�+/33*�(!!�%(3!01(�=..�!/&&�2N�:::�+&,-1710&*01�*('!�*0\�'/&Q"301�.(**(-01(10�.01�G1;�� !"#$%"&'� $()*!(�+,&&01�03�3(!/"30&&�+=3$!/"3�+71�)/**!�*('%5&&*+&,-;� $()*!(�51� )01/-0H(*�+71�P=*!H0)($3/3-03*�+&,-8�&/$*"'�H(*�+71� )01/-0*�+,1(�)(!!03*$".(340�+&,-.&(38�*"'�5)03�
571 (1163)



��������	�
���������������������������������������������������������������������������������������

����

 !"#!$%�&'(�)( !$)*+#,-!.!/�.�!0(( �12(0- 3�4,)25 !%&56/7�-05.%8*5.+0-9( (�0:8� !! !�% ,8#55%29'" !$*�52&9& (9�+ !�!699; �<+ "%9 �%0,�&56/-5 9%�&'(�<90:+805,%(*/.0!*!�*&9*(%0,�&56/-5 9%*!�#(�'--*!�$6/!*9�(2!97�=(*9�(2!9�0:8�.!9*�8 (�!=/( �+ - :.9*9%-(0)5*,�*55*(�(*%9(.+9.0!*(�&'(�%=$ !�"*(+% ,8*93�4,)25 !%&56/*9�8 (�%*(".:*) %�8#(�$=�<44>�8 (�*!�2!$*(?8=55%*!8*9�-=�<+ "%9 �&56/-5 9%3��@.$�*"*!92*55 �%9'(!.!/ (�-=�4(5 !$ �+ !�<+ "%9 �29!699; %7�*&9*(%0,� 55�!'$"#!$./�.!&( %9(2+92(�&.!!%�9.55/#!/5./�$6/!*9�(2!93�A56/-5 9%*!�#(�$.,*!%.0!*( $�&'(�0:8�2--(#998=55*(�(#$$!.!/%9;#!%9�&'(�$*�%9'((*�0:8�" !5./ (*�&56/, %+.!*(! �%0,�9( &.+*( (�<"*(./*3�B*!�+ !�$#(,*$�&2!/*( �%0,� 59*(! 9."&56/-5 9%�&'(�&5*(9 5*9� "�$*�*9 )5*( $*�&56/)05 /�%0,�9( &.+*( (�4(5 !$ �A56/-5 9%*!�+ !�0:+%=�&2!/*( �&'(�%+05&56/!.!/ (�$=�&56/-5 9%*!%� " !:*( $*�-(0:*$2(*(�0:8�5 !$!.!/%%6%9*,�/'(�$*!�*&9*(&(=/ $3��CDEDFGHIJGKLMNJLIOG��<90:+805,�<+ "%9 �8 (�!65./*!�&'(*%5 /.9�%0,�*!�-*(, !*!9�)*(*$%+ -%&56/-5 9%�.�$*!�29(*$!.!/�P( &.+"*(+*9%�/*!0,&'(9�-=�(*/*(.!/*!%�2--$( /��B*!�&2!/*( (�(*$ !�.�$ /�.�-( +9.+*!�%0,�*!�)*(*$%+ -%&56/-5 9%�0,�#!�.!9*�9.55�! ,!*9�B*!�#(�*!� "�&=�&56/-5 9%*(�%0,�#(�'--*!�.�$6/!*9�(2!93�QRLLNSTNLRNUDO�ORLL�VOWXHUWLY�VHIZGOI���[�$ /�#(�&56/)2%%9( &.+�$*!�+055*+9."9( &.+�%0,�*();2$%�9.55�<90:+805,�\.969*(,.! 5*!3�P.$9 )*55%5 /$�(*%9.$�#(�]�9.,,*�0:8�̂_�,.!29*(3��9̀.&(=!�$*�-5 !*(�%0,�!2�&.!!%�&'(�a%95#!+*!%�29&0(,!.!/�-5 !*( %�%9 9.0!%5#/*!�-=�82"2$) ! !�% ,9�-=�$*!�).) ! �%0,�- %%*( (�/*!0,�:*!9( 5 �b6+'-.!/�0:8�%*$ !�29�9.55�<+ "%9 3�B*9�/'(� 99�$*9�+0,,*(� 99�%+ - %�*99�(*%*:*!9(2,�".$�<90:+805,�<+ "%9 �%0,�).!$*(�.80-�&56/7�9=/9( &.+�c)=$*�! 9.0!*55�0:8�(*/.0! 5d7�% ,9�)2%%9( &.+7�c+0,,*(%.*55�% ,9� 55,#!d3�e*%9.$*!�,*55 !�<+ "%9 �&56/-5 9%�0:8�<90:+805,�\�,*$�9=/�)5.(�:.(+ �f_�,.!29*(3�1!5./9�P( &.+"*(+*9�#(�,=5).5$*!�&'(�9( &.+%9 (9�=(̂_ghg_h3� �g_h�P( &.+"*(+*9�8*,%.$ �c5#%9�̂]�_i�̂jd�
572 (1163)



����������� 	
������������
��
����
��������
�����������
������������
����������������
�������
��

����

� !� "�����#�
�������
�$%&�'()�*+,-.)()/��0123415678�94:;<4851�287�=8>8�?55�845?>7853=�9@>�A?5�844BC794:;�DEF�12D494:;�1DB�3�A8;�87=C7A?>�G>DBB8H�4321DB�=311�5?27312�1?>=3E?=?>218BF?5I�J?558�C>�?7�9>K;8�9@>�G>DBB81�825@>?>H�2D<<485�5344�=3428�=?>218BF?519@>651C55737;8>�1DB�?>LM6A1�<K�0123415678� 94:;<4851� >?1<?253=?� N>487A8� DEF� 87A>8�4D28431?>37;1845?>7853=I��0123415678�94:;<4851�C>�L?4C;?7�E3>28�OP�2B�@15?>�DB�0123415678�E?75>6B�DEF�E3>28�QR�2B�=C15?>�DB�S5DE2FD4BI�0123415678�2DBB67�2@<5?�94:;<4851?7�8=�TD>53932853D71=?>2?5�A?7�PO�A?E?BL?>�UVVRI�W644L8787�C>�E3>28�UVVV�B?5?>�4K7;H�L872DA�UXI�Y?>218BF?5?7�L?15K>�3A8;�3�F6=6A182�8=�4C558>?�12D494:;H�E8�R�VVV�>@>?41?>�<?>�K>I�Z=>3;5�94:;H�E8�O�VVV�>@>?41?>�<?>�K>H�65;@>1�8=�58[3\H�899C>1\H�5>871<D>5\�DEF�8BL6487194:;I��T4:;<4851?7�F8>�3�18BL87A�B?A�<87A?B37�651?551�5344�53449C443;�L?>?A128<194:;<4851I��T4:;<4851?71�4C;?�3�871465737;�5344�?55�>?4853=5�7:?[<4D85?>85�4D;31532DB>KA?�377?LC>�855�A?7�37;K>�3�?7�4K7;13253;�65=?E2437;1<487�]T3;6>�PIOP� 0123415678�94:;<4851�\�3Â12311_I�̀Â7�C>�855�A>8�7:558�8=�B@M43;F?5?7�855�2DBL37?>8�94:;�B?A�87146587A?�MC>7=C;H�=C;�DEF�L6112DBB6732853D7I� S=?8487A1L8787� <811?>8>� 1@A?>� DB�94:;<4851?71�>644L878H�=342?5�B@M43;;@>�?55�15853D714C;?�=3A�?=?756?44�9>8B53A8�?[<8713D7I�YC;�0UV�<811?>8>�15>8[�7D>>�DB�94:;<4851?7I��J?7�65L:;;A8�94:;<4851?7�287�855>8F?>8�825@>?>�B?A�375>?11?�855�37=?15?>8�3�?7�94:;<4851�B?A�15D>�65=?E2437;1<D5?75384I�
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600 (1163)



����������� 	
������������
�����������������������������
��

����

�� �!"#�!$%%�#�&$#$�'"(%)* �$  �+,--�++)& �.�./**$�!0% � �)� $1 �'�2�$  �+$3�#)3*+!#4*5#3$�%"+�+�, 6�7�2� �+ 5#$�+�#�($*��3�#)+1�!"#�$  �15+ 3$2�#3$�&0+�3 %)*�3�15''�#�$  �!"#�*4�!#$' )2$�)3 01 �#�'�2�'43*$�4#6�8'�15+ 3$2�#�!"#�15%%�1 )& #$!)19�$33$3� #$3+:5# ;)3!#$+ #,1 ,#�5-<�+$3�#)3*+4 *0#2�#�+$13$#�!)3$3+)�#)3*9��%%�#�+$'+/3�5'�!)3$3+)�#)3*9�!)33+�#)+1�$  �!0% � �!"#.%)#�4 ')3+ 53��2�%&)+�5.�./** �,32�#�%43*� )26�=$' %)*$�)3.%$32$2��:$# �#�<$#�'"(%)*<� �.42��$  �+3$..$�:4�5-<�$  �!"#2#"($�:#5-�++�3�*�35'�+)3$�.�+%, �5-<�$*�#$32�6�>  �#+ �$3+&$#)*�0#��3%)* �')3�,::!$  3)3*�= 5-1<5%'+�+ $29�)�+)3$�#5%%�#�+5'�:%$3�#)3*+'/32)*<� �5-<�'$#10*$#�6�= $ �3�<$#�)3*�3�!5#'�%%�#5%%�)�!#4*$�5'�&$2�'$#1�3�+1$�$3&032$+� )%%�!#$'"&�#9�'�3�%":$32��,32�#�4#�3�<$#�5%)1$�#�*�#)3*$#�&$% �$  �)3*4$& $%�'�2�5%)1$�#�*)53�#�5'�+$'$#.� �3�20#� )%%��?�':�%�.5+ $2+./**$32�9�15%%�1 )& #$!)1�5-<�)3!#$+ #,1 ,#�)3*4  6�@$*�!)33�#�2� �)3 ��5#)'%)* �$  �+ $ �3�1$3�15''$�$  � $��3�#5%%�5-1+4�)�2�33$�:#5-�++6�A3�!5# +$  �2)+1,++)53�5'�$3&0323)3*�5-<�+ #,1 ,#�!"#� #03*+�%+1$  �3�1$3�&$#$��3�)3*43*6��BCDEFGDHIJ�JCKL�= 5-1<5%'+�+ $2�0#�.42��'$#10*$#��5-<�$3+&$#)*�!"#�$  �.�2"'$�%0':%)*�'$#1$3&0323)3*�5-<�:%$3%0**$�)��3%)*<� �'�2�M%$3;�5-<�./**%$*�36�= 5-1<5%'+�+ $2�0#�)�<,&,2+$1�0&�3�$3+&$#)*�!"#� #$3+:5# )3!#$+ #,1 ,#�3�)�5'#42� 6��= 5-1<5%'+�+ $2+�:%$3�#)3*+:#5-�++�!"#�$  �5'&$32%$�N#5''$�!%/*!0% !%/*!0% �.�+1#)&+�3�2$3�+-<�'$ )+1 �)�!/#$�+ �*OPQR�P6�73%�2$32��!"#, +0  3)3*$#�$  �, #�2$�5-<�1%$#*"#$� )2)* S�A3 /2)*$�.�+%, �5'�!%/*:%$ +�3�5-<�!%/* #$!)19�+$3�#)3*��! �#�!%/*:%$ +�3+�&�#1+$'<� 9�15'',3)1$ )53�#�5-<�3/�15%%�1 )& #$!)16�T6�M#5*#$'$#.� ���3%)* �M%$3;�5-<�./**%$*�3S�U&�#*#):$32��+ $2+./**3$2+:#5*#$'9�)3!#$+ #,1 ,#9�')%("!#4*5#9�#)1+)3 #�++�39�#�')++<$3 �#)3*6�O6��� $%(:%$3�$#.� ���3%)* �M%$3;�5-<�./**%$*�3S�M%$3$#.� � �+1�#�)�� $::�#�5-<�)31%,2�#$#�')%("153+�1&�3+.�+1#)&3)3*�5-<�:#"&3)3*��3%)* �V)%(".$%1�36��� $%(:%$3�+1�2� �0#�)�+)*��3�15':%�?�:#5-�++�20#�')3+ �!/#$� �13)+1$�!"#&$% 3)3*$#�)��OPQ�= 5-1<5%'+�+ $29�153 $1 �#�&)2�'" ��TWTP;WQ;OW�+$' ��;:5+ �TWTP;WX;WY�
601 (1163)



��������	�
������������������������������������ ����������

����

�� !"# $%&� &�'(� #')� *+!",$) $$,)-� .)'/0"" *� ),�1�234$ '�,)0*5&" *� ),�1���'(&6+55*'(&" *� ),�� !#�70$89:/9);'$�*0*5,*<�=,$')�';�4) !,&&,*�>)�),5$,)'(�0�$'5�%,(�")';�4?�4@6$0"'�&'%)?(<��'%%'*�'5,��" %%,)�(,�'$84$'*,)0*5,*�';�/>$�,��'���4?5?�@*(,)�$?*5��0(<�A<�B,* %/9)'*(,<�C %%,)�'���4?5?�@*(,)�%+!",��$?*5��0(1�,*$05���� !"# $%&�&�'(&�6,(9%*0*5<��D%�(,��/9)&�'�&�,5,��0�4) !,&&,*�$,(,)��0$$�6,&$@�� %�/ )�&'���/$+5;,)"&'%#,��4?�E) %%'�/$+5/>$��&,)�,/�,)/9$8'*(,�&�,5�'** )$@*('�@�<���'(,*�"'*�(?��'�6,&$@�� %�'���()0;'�/$+54$'�&,*�0�,5,*�),50�,$$,)�5,* %�'**'*�'"�9)<�D';&,���;0$",��")>;&�,���'*�'$��0$$&�?*(�& %�$055,)�@�'*/9)�&�'(,*&�)?(05#,��F&,�;0('),�0�';&*0���G<H<GI�J) !,&&,*�>)�6,) ,*(,�';�'���/9) ),*0*5&/9)," %&�,*�>)�"')�$'5(<�J')'$$,$$��%,(�4) !,&&,*�/9)�@�;,!"$0*5�';�&�'(&6,6+55,$&,�F&�,5�GKA� ;'*I�" %%,)�6,&$@�� %�&'*,)0*5&?�5>)(,)�'���6,#9;'��'&<�� %�6,&")0;&� ;'*�&",)�(,��0�(0'$ 5� !#�&'%&4,$�%,(�;,)"&'%#,�&@�9;'),� !#�&�'�,*�0�/ )%�';�.)'/0";,)",�<��D%)?(,��$055,)�!,*�)'$��%,(�%?*5'�%?$4@*"�,)�0* %�5?*5:� !#�!+",$';&�?*(<�=,��/0**&�5 ('�%98$05#,�,)�'���?&�'(" %%'�,*�#?$$6')�% 60$0�,��0� %)?(,��%,(�0*&$'5�';�&�+)%,(,$<�D%)?(,���)'/0"/9)&9)8&�0('5�;0'�" %%@*'$��;>5*>�� !#��;>)6'*'<��� !"# $%&�&�'(�#')�/ )�&'���;>5#?$$')'*&;')� !#�'*&;')�/9)�/)'%�0('�% 60$0�,�&$9&*0*5')<�=>),% ��(,$'&�'*&;'),��%,(�L,50 *��� !"# $%�;'(�5>$$,)�4$'*,)0*5� !#�@�6+55*'(�';�" $$,"�0;�)'/0"<�M;,*�.)'/0";,)",�&�0*/)'&�)@"�@)�"'*�;')'�6,)9)(�5,* %�,;,*�@,$$�*+�&�'�0 *�4?�7>$')6'*'*<�E,6+55,$&,�';�&� )� %/'��*0*5�4?�/$+5/>$�,��"'*�(>)�0$$�4?;,)"'�" %%@*'$�� !#�&�'�$05��;>5*>��& %�$055,)�0�'*&$@�*0*5��0$$� %)?(,�<�N9)�'���@*(;0"'�&�9)*0*5')� !#�&"'4'�#?$$6')'�% 60$0�,�&$9&*0*5')�69)�%98$05#,�,*�'���&�+)'� !#�$,('��)'/0",*�9;,);>5'&1�,;,*�@,$$��0*"$@&0;,�,*�@�;,!"$'(��)>*5&,$&"'��<��?('*'�9;,);>5'*(,*�59)&�0�(0'$ 5�%,$$'*��� !"# $%&�&�'(� !#�&�'�,*<�OPQRST�UVSWXYSZ[�D%�/$+5/>$�,��&"'�'*;>*('&��0$$�&�'(&@�;,!"$0*5�0�&0*�#,$#,��6,#9;,)�L,50 *��� !"# $%��'�6,&$@�� %�" %4$,��,)'*(,�" $$,"�0;�)'/0"<�\�/ )%*0*5� &",)� 0� (0'$ 5� %,(� 0*/)'&�)@"�@)/9);'$�'),<�
602 (1163)



����������� 	
������������
�����������������������������
��

����

�� !"#$%&'$()'($*"�+!,�-$.//%�#01 20%'&��$�3'.4)5.0/&�&'%,&6�7"#$%&'$()'($#8$+%0'%$*� #8$� 9�0%$:%"%"� �$� ;$%#!)+*$)*'6�7"#$%&'$()'($#8$+%0'%$*�#8$�'+�$:%"%"��$�<* !."�3'.4)5.0/6��="0! '�<* !."�3'.4)5.0/&�2$*0!/!"�$%�(22#%''"!" �)%"�,*'�2>�&!)'�+%$%�%)'(*00�/*,�)%2%4!'*'&&'%$)�).00*)'!+'$%#!)�!�&'!0�/*,�'(""*0:%"%?�/*"�'+�$:%"%"�#100*$�*"�:$%�#(")'!."�!"0*,"!" &+!&6�7"#$%&'$()'($#8$+%0'%$*�%+�'(""*0:%"%�!�3'.4)5.0/��$�<* !."�3'.4)5.0/6�@1!"+*&'*$!" %$�!�&2>$+� %$�!�3'.4)5.0/�5%$�!�5(+(,&%)�:*).&'%'&�%+�<* !."�3'.4)5.0/?�/*,%"�20%"*$%,*�"1!"+*&'*$!" %$�!�'(""*0:%"%�,*'�&*"%&'*�,*4*""!*'�5%$�'!00).//!'�&./�*"�,*0�%+�#8$5%",0!" &08&"!" %$�/*,�).//("%0?�&'%'0! �.45�$* !."%0�#!"%"&!*$!" 6��ABCDEFGHBFHI�;$%#!)+*$)*'�5%$�*"�+!)'! �$.00�#8$�('+*4)0!" *"�%+�-$.//%�#01 #�0'� *"./�%''�082%",*�)0%$%�%+�%''�'!005%",%5>00%�,*�$*&($&*$�&./�)$�+&�#8$�&%"*$!" �%+�5!&'.$!&)�/!0J8&)(0,?�+!0)*'�+�"'%&�:0!�>'&)!00! %�5(",$%'%0&�/!0J."*$�)$.".$6��K�$'!00�).//*$�;$%#!)+*$)*'&�$.00�+!,�('+*4)0!" �.45�%"+�","!" �%+�'$%"&2.$'!"#$%&'$()'($�.45�/.:!0!'*'6�K*'�&'%'0! %�+� "�'*'?�&./�%"&0('*$�'!00�,*'�0.)%0%�.45�).//("%0%�+� "�'*'�+!,�-$.//%?��$�5>$'�:*0%&'%'�$*,%"�!,% 6�="�&'%,&:*:1  *0&*�2>�#01 #�0'*'�&)(00*�#8$%"0*,%�>' �$,*$�#8$�%''�!�#8$&'%�5%",�&'1$%�'$%#!)*"�.45�/!"&)%�:*0%&'"!" *"�('%"�%''�:1  %�('�"1�)%2%4!'*'6�=L*/2*0�2>�>' �$,*$�&./�&)(00*�)(""%�+%$%�%)'(*00%��$�2>#%$'&$* 0*$�.45�*"�('+*4)0%,�'$�" &*0&)%''6�;$�" &*0&)%''*�",$!" %$��$�*''�:*&0('�#8$�$!)&,% *"6�K*'�)%"��+*"�:0!�%)'(*00'�%''�,!&)('*$%�*"�"1�&'%'!."�3.0+%00%�2>�9�0%$:%"%"6��MNOPNQRSTPPT�UVS�OWXXYQNOZRNWQ�="0! '�#8$.$,"!" �[\]]̂_̂]̀a�./�5(&5>00"!" �/*,�/%$)b�.45�+%''*"./$>,*"�&)%�;$%#!)+*$)*'�0�/"%�(22 !#'*$�'!00�0�"&&'1$*0&*$"%�./�./$>,*"�&./�;$%#!)+*$)*'�:*,8/*$�+%$%�%+�$!)&!"'$*&&*�#8$�).//("!)%'!."*$6��-$.//%�#01 20%'&�5%$�$*,.+!&%'&�&./�$!)&!"'$*&&*�&*,%"�\]̂]6�K*"�&*"%&'*�2$*4!&*$!" *"�%+�-$.//%�#01 20%'&�&./�$!)&!"'$*&&*� J.$,*&�cd\e�.45�(' >$�#$>"�%''�#01 20%'&*"�!" >$�!�,*'�"%'!."*00%�
603 (1163)



��������	�
������������������������������������ ����������

��	�

�� !"�!#$"%�&''��(')*+'�" $,� -.�/0*1,�/�#$"�0�"/-0$''���� !"�!#$"�2,�.$#��!"-.�"/3��4�,/3 /0",$  $�(5,�3-..!0/3�"/-0%�&0#,�� 32'�(5,�$0�(')*+'�" ��""�4�,���4�,/3 /0",$  $�2,�-.�(')*+'�" $0��0"/0*$0��$#5. �4�,��$0��'"$,0�"/4(')*+'�" �(5,�&,'�0#��$''$,�6�0#4$""$,7�$''$,��""�#$0��$#5. �4�,���4�,$*/-0�'��$")#$' $%��8�$0� /"!�"/-0�#2,�9,-..��(')*+'�" �/0"$�'20*,$�/0*1,�/�#$"�0�"/-0$''���� !"�!#$"7�.$0�:�,�(-," �""�(')*",�(/3�3�0�;,�(/34$,3$"�*$0-.(5,��$0��$#5.0/0*�-.�(')*+'�" $0�2,��4�,/3 /0",$  $7�",-" ��""�#$0�/0"$�/0*1,�/�#$"�0�"/-0$''���� !"�!#$"%�;,�(/34$,3$"�/0'$#$,�#1�!",$#0/0*�3,/0*���03�+�</"$"�/�="-<3:-'.,$*/-0$07�&,'�0#� �.5>'/*:$"�"/''��""�54$,"��$0�#$'��4�",�(/3$07� 23$, "2''�0#$��4� �.:2'' 4/3"/*"�(')*� �."�4/'3���0#,���'"$,0�"/4��(')*+'�" $,� -.�(/00 �/�="-<3:-'.,$*/-0$07�4/#� /#�0��4�&,'�0#�%�?"/(,10�!",$#0/0*�,0��(�""�,�;,�(/34$,3$"��$ '!"�3,/0*�9,-..� �(')*+'�" � "�"! � -.�,/3 /0",$  $%�8�$0� /"!�"/-0�#2,�9,-..��(')*+'�" 4$,3 �.:$"��44$<3'� �:$'"�-<:�(')*+'�" $0��4/0,2""� ��4�;,�0 +-," "),$' $0� ",)3$,�;,�(/34$,3$"�9,-..��(')*+'�" �!,�'/ "�0�54$,�,/3 /0",$  $0%�;,�(/34$,3$"�3�0�/�$""� 1#�0"�'2*$�-<3 1�/0'$#��$0�54$, )0��4��0#,��(')*+'�" $, �,/3 /0",$  $ "�"! 7�.-"���3*,!0#��4�#$�(5,20#,�#$�(5,:1''�0#$0��/�="-<3:-'. ,$*/-0$0�.$#��4 $$0#$�+1���03�+�</"$"%��8�0!'2*$"�:�,�;,�(/34$,3$"�/�!++#,�*��""7�/0-.�,�.$0�(5,�$0��''.20�54$, )0��4��''��,/3 /0",$  $0@AB�-<:�.-"���3*,!0#��4�.5>'/*:$"$0��""�./0 3��/0('!$0 -.,1#$"�(5,��!''$,�"�<3�4�,$�"$30/ 3��'�0#4/00/0*�,7�!++#�"$,�� /0��$#5.0/0*�(5,�9,-..��(')*+'�" �!0#$,�:5 "$0�CDCA%�	E�EF� G��H����������I����J�K���������������L$*$,/0*$0�:�,�.$#� "5#��4�M�3�+�AC�N�./'>5��'3$0�.$##$'�"�O5,-,#0/0*�PCDAQRCAST�-.�",�(/3�!''$,�4/#��- "�# �)**0�#$,%�8�(5,-,#0/0*$0�(/00 ��$ "2..$' $,�-.�,/3"42,#$0�(5,��!''$,�!"-.:! �(5,� +1,",�(/37�42*�,�-<:�(')*+'�" $,�4/#��- "�# �)**0�#$,%�O5,-,#0/0*$0�/00$:1''$,�24$0��$ "2..$' $,�02,�#$"�*2''$,��$,230/0*��4��!''$,42,#$0�4/#��- "�# �)**0�#$,%�8�(5,-,#0/0*$0�(/00 �$""�!0#�0"�*� -.�/�'�0#�,$($,$,� �"/''� -.�U9,-..�!0#�0"�*$"U%�?0#�0"�*$"��$ "1,��4��""��!''$,�(,10�(')*+'�" $,�/�="-<3:-'. � "�#��@ABO/0�0 #$+�,"$.$0"$"�CDCD�V?++#,�*��""� $�54$,�3,/"$,/$,0��(5,�-<:��0 +,13$0�+1�-.,1#$0��4�,/3 /0",$  $V�O/CDCDWDDCQCW=XY�
604 (1163)



����������� 	
������������
�����������������������������
��

����
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon 
Jäderberg 

2021-12-08 Dnr: 21RS2600 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Remiss angående länsplan Sörmland 2022-2033 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att    förslag till yttrande skickas till Region Sörmland. 

Sammanfattning 
Region Sörmland har i uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och 
länsplaneupprättare att ta fram ny länsplan för regional transportinfrastruktur 
för åren 2022-2033. Planförslaget är ute på remiss fram till den 30 december 
2021. 
 
Åtgärder gynnar Örebro län både direkt och indirekt. Bedömningen är att 
planförslaget bidrar till bättre och effektivare person- och godstransporter med 
en mer positiv inverkan på miljö, hälsa, barn, jämlikhet och jämställdhet än nu 
gällande länsplan. 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget som remitteras innehåller medel till infrastrukturåtgärder för 
knappt 1,3 miljarder kronor fördelat över 12 år. Medlen går till åtgärder på 
statligt, kommunalt och enskilt vägnät i Sörmlands län samt som 
medfinansiering till åtgärder i Stockholms län. 

Planen innehåller också medel för stärkt kollektivtrafik och ombyggnationer av 
flera resecentrum vilket har en mycket positiv inverkan på det interregionala 
resandet, framförallt med tåg.  

Medlen till vägåtgärder stärker i huvudsak stråken mot Stockholm. Kopplingen 
mellan väg 52 och E4 stärks dock via åtgärder vid Kungsladugård, Nyköping, 
vilket har en måttligt positiv inverkan på tillgängligheten till E4 från Örebro 
län. Även väg 55 rustas upp via Förbifart Flen och infarten mot Strängnäs 
föreslås bli ombyggd för ökad tillgänglighet från E20.  
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon 
Jäderberg 

2021-12-08 Dnr: 21RS2600 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Bedömning 
Region Sörmlands planförslag är bättre än det tidigare förslaget utifrån 
tillgänglighets- och trafiksäkerhetsmål, särskilt på grund av vägåtgärderna som 
prioriterats. Vägåtgärderna har däremot ingen större effekt på resandet till och 
från Örebro län utan påverkar främst relationerna till Stockholm. 

Medel till åtgärder för ökat kollektivt resande och bättre framkomlighet till 
kollektivtrafiken är positiva och kan leda till mer hållbart resande framöver och 
möjligen färre bilar på vägarna.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Den tillhörande strategiska hållbarhetsbedömningen visar att förslaget går i en 
positiv riktning mot tidigare länsplan avseende klimat och ökad 
transporteffektivitet. Mer medel än tidigare går till att stärka förutsättningar för 
kollektivt resande vilket är positivt för tillgängligheten för ökat resande mellan 
länen.  

Hållbarhetsbedömningen bedömer länsplanen som mer positiv än nuvarande 
länsplan för miljö- och barnperspektiven och neutralt för 
jämställdhetsperspektivet för att en klar majoritet av åtgärderna prioriteras där 
män arbetar, men det vägs upp av att många åtgärder är riktade åt 
kollektivtrafik som nyttjas mer av kvinnor. 

Planförslaget är alltså likvärdigt ur ett jämställdhetsperspektiv mot tidigare 
länsplan men innehåller mer medel som gynnar jämlikhet vilket gör att det 
överlag blir en positiv effekt för fler grupper än tidigare.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län eller vår egen länsplan. 

 

Beslutsunderlag 
 Remissversion av länsplan för Sörmland 2022-2033 
 Strategisk hållbarhetsbedömning av länsplan för Sörmland 2022-2033 

 

Johan Ljung  
Områdeschef, Trafik och samhällsplanering 
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Er beteckning: 
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Region Sörmland                                  
Samhällsplanering och infrastruktur 
Repslagargatan 19 
611 88 Nyköping 

  

 www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Regionkansliet 

Region Örebro län 
Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Svar på remiss om förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 i Sörmlands län 

Region Örebro län uppskattar att Region Sörmland tagit fram ett förslag som 
bidrar till klimatmålen i högre utsträckning än tidigare länsplaner. I sin helhet 
är planförslaget genomtänkt och det är särskilt bra att planförslaget innehåller 
prioriterade medel för att utveckla kollektivtrafiknoder, vilket kan bidra till 
ökat kollektivtrafikresande även i Örebro län. 
 
Det är bra att Sörmland stärker det interregionala stråket med hjälp av åtgärder 
på väg 52. Tillsammans bör organisationerna fortsättningsvis arbeta med 
utvecklingen av stråket för att stärka relationerna mellan länen.  
 
Region Örebro län önskar Region Sörmland lycka till med genomförandet av 
planen. 
 
 
 
För Region Örebro län 
 
 
Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning 

Region Sörmland har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till Länstransport-
plan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen är trafikslagsövergri-
pande och gäller för perioden år 2022–2033. Tilldelad planram är 1 367 miljoner, 
efter justeringar utifrån upparbetning av ramarna under perioden år 2018–2021. 

Länstransportplanen för Sörmland ska bidra till att uppfylla mål på såväl nationell 
som regional nivå. Planen tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin, 
Sörmlandsstrategin samt Strukturbild Sörmland. Utifrån detta har följande mål for-
mulerats för Länstransportplanen: 

 Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medbor-
gare med utgångspunkt i barnens behov 

 Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsyste-
met 

 Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykel- 
och kollektivtrafik 

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnighet, 
stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för ökat 
samspel mellan noder och dess omland 

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storreg-
ional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter 

 Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samver-
kan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen 
och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen 

Följande strategiska inriktningar har varit vägledande för att stödja målen: 

 Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder 

 Åtgärder kopplat till bostadsbyggande 

 Bytespunktsutveckling och resecentrum 
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 Kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och standard på hållplat-
ser)  

 Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion. (per-
son- och godstrafik) 

Åtgärdsplanen för de kommande tolv åren fokuserar de första sex åren på att färdig-
ställa flera av de satsningar som varit utpekade i Länstransportplanen sedan tidigare 
men av olika anledningar blivit förskjutna. Det görs att satsningar på väg 53, väg 
55, väg 57 samt 218 för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten i länet. 
Tidigt i planen ligger även satsning på cykelstråket mellan Eskilstuna och Kvick-
sund. 

I andra halvan av planperioden ökas satsningar på kollektivtrafik och trafiksäkerhet, 
framkomlighet och trimning av statligt vägnät samt statlig medfinansiering. Det är 
för att möta behoven som finns kring bostadsbyggande, industrisatsningar samt håll-
bart resande.  

Länstransportplanen för Sörmland pekar också ut en offensiv utredningsplan kring 
behov och brister för att få bättre underlag och kunskap. Detta för att bättre utnyttja 
medlen i Länstransportplanen i de så kallade potterna och använda pengarna där de 
ger bäst nytta. Det handlar om utredningar kring kollektivtrafik, trafiksäkerhet i tä-
torter utanför centralorten samt näringslivsutveckling. Parallellt lyfts ett antal prio-
riterade behov och brister där fördjupad samverkan och samhandling behöver ske 
med kommunerna och Trafikverket för att identifiera eventuella åtgärder för att 
stärka den hållbara regionala utvecklingen. 

De senaste fyra åren har Länstransportplanen för Sörmland haft ett högt utfall för 
statlig medfinansiering till åtgärder på kommunalt vägnät. För att förstärka den sam-
verkan ytterligare och för att genomgående få ett högt utfall av planen stärks ge-
nomförandeprocessen ytterligare. En aktiv samverkan och uppföljning årligen mel-
lan Trafikverket, Region Sörmland och kommunerna struktureras och etableras för 
att Länstransportplanen ska bidra och stärka den regionala utvecklingen i Sörmland. 

649 (1163)



 

   

Innehåll 

1. Inledning 1 

 Översikt planuppdraget 1 
 Ekonomiska förutsättningar 2 
 Regeringens direktiv för planarbetet 2 

2. Mål 3 

2.1 Länstransportplanens syfte och mål 3 
2.2 Nationella transportpolitiska mål 4 
2.3 Regionala mål 5 

3 Trender och utmaningar 9 

3.1 Trender i transportsystemet 9 
3.2 Sörmlands utveckling 11 
3.3 Tillstånd och brister i transportsystemet 12 

4 Strategier 20 

4.1 Rumsliga strategier för Sörmlands utveckling 20 
4.2 Strategisk inriktning för åtgärdsplaneringen 22 

5 Åtgärdsplan 24 

5.1 Åtgärdsplanens innehåll och fördelning 24 
5.2 Beskrivning av åtgärdsområden och investeringar 27 

6 Prioriterade behov och brister för utredningar 35 

6.1 Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och övriga planeringsunderlag 35 
6.2 Kvarvarande prioriterade brister 39 

7 Konsekvenser och effekter av planförslaget 42 

7.1 Hållbarhets- och strategisk miljöbedömning 42 
7.2 Bedömningar av konsekvenser av planförslaget 43 
7.3 Övriga effekter av planförslaget 46 

8 Genomförande 49 

8.1 Planeringsprocessen 49 
8.2 Årlig genomförandeprocess 50 
8.3 Medfinansiering 51 
8.4 Andra finansieringskällor 52 

 
 

650 (1163)



 

 

1 
 

 

1. Inledning 

Region Sörmland ansvarar för att upprätta förslag till trafikslagsövergripande 
länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2022–2033, efter direktiv 
från regeringen. Trafikverket upprättar samtidigt ett förslag till en nationell tra-
fikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet. I uppdragets för-
utsättningar finns ett antal kriterier, riktlinjer och mål att förhålla sig till och 
dessa beskrivs dels i infrastrukturpropositionen, dels i direktiven för uppdraget. 

Länsplanearbetet har letts av Region Sörmland och har utarbetats av Regionala 
utvecklingsnämndens utskott för regional samhällsplanering. Arbetet har skett i 
samverkan med framförallt kommunerna och Trafikverket. Bredare målgrupper 
utanför Region Sörmland har nåtts genom olika aktiviteter under arbetet. Pro-
cessen att ta fram en ny länstransportplan har pågått under perioden hösten 
2020 och hela 2021. 

 Översikt planuppdraget 

Den statliga och regionala åtgärdsplaneringen av transportinfrastruktur startas 
genom ett regeringsdirektiv. Planeringen av den statligt ägda transportinfra-
strukturen sker på två geografiska nivåer: 

 Nationell plan upprättas av Trafikverket och beskriver investeringar i 
det statliga väg- och järnvägsnätet för en tolvårsperiod framöver.  

 Länstransportplaner beskriver investeringar för statliga regionala vägar 
och olika typer av medfinansiering. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur tillsammans med länstransport-
planen är statens verktyg att bedriva transportpolitik i Sverige utifrån politiska 
visioner och mål som definieras i infrastrukturpropositionen. Dessa planer revi-
deras vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som omfattade perioden 
2018–2029. Länstransportplanen fastställs av regionfullmäktige. Den nationella 
planen fastställs av regeringen. 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en plan där Region Sörmland 
planerar och prioriterar investeringar i den regionala statliga infrastrukturen uti-
från behov och brister och regionens syn på lokala, regionala, storregionala och 
nationella mål. I Södermanlands län innefattar länstransportplanen samtliga 
statliga vägar, förutom E4, E20 och väg 56. Dessa ingår istället i det nationella 
stamvägnätet och investeringar för dessa fastställs därmed i den nationella pla-
nen. Det regionala vägnätet innefattar även cykelvägnätet samt kollektivtrafik-
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anläggningar, såsom exempelvis hållplatser. Länstransportplanen är också vik-
tig för medfinansiering av infrastruktur på det kommunala vägnätet. Däremot 
innefattar länstransportplanen inte drift och underhåll eller vidmakthållande av 
transportsystemet.  

 Ekonomiska förutsättningar 

Utgångspunkten för planeringen för Sörmlands del är den preliminära ekono-
miska ramen på 1 367 miljoner kronor för perioden 2022–2033. Ramen är för-
delad på tre perioder för de 12 år som planen gäller   år 1–3, år 4–6 och år 7–12. 
Det verkliga budgetutfallet för planen i genomförandet påverkas av hur den lö-
pande infrastrukturplaneringen går över tid samt Trafikverkets årliga budgettill-
delning av regeringen och verksamhetsplanering. Prioriteringar för år 7–12 har 
strategisk betydelse för att peka ut kända och viktiga behov och brister i framti-
den som behöver utredas. Sista perioden i planen signalerar också vilka finansi-
erade projekt som har möjlighet att starta upp vägplanearbete under planperi-
oden. 

 Regeringens direktiv för planarbetet 

Enligt regeringens direktiv ska fyrstegsprincipen vara vägledande för den fort-
satta planeringen. Fyrstegsprincipen är ett planeringsverktyg som syftar till att 
påverka behovet av transporter samt valet av transportsätt (steg 1) samt att opti-
mera redan befintlig infrastruktur (steg 2) framför att bygga om (steg 3) eller 
bygga ny infrastruktur (steg 4). Det ska tydligt framgå hur alla steg, inklusive 
steg 1- och steg 2-åtgärder bedömts för de åtgärder som föreslås.  

Regeringens direktiv lyfter tydligt att prioriteringar ska motiveras och eventu-
ella målsynergier och målkonflikter ska beskrivas och hanteras. Planen ska re-
dovisa åtgärdernas samhällsekonomiska effekter inklusive icke prissatta effek-
ter, hur åtgärderna bidrar till de transportpolitiska målen samt klimatmålen. Pla-
nen ska även bidra till etappmålet om minskning med 70 % av växthusgasut-
släpp till år 2030 samt att år 2045 är utsläppen i princip noll för transportsek-
torn. Planen ska redovisa i vilken utsträckning den bidrar till att öka transport-
effektiviteten i samhället. Länstransportplanerna ska möta betydande industriin-
vesteringars behov samt behov av ökat bostadsbyggande. Dessa perspektiv ska 
vägas tillsammans med de transportpolitiska målen.  

Förslaget till Länsplan ska beskriva vilka effekter olika infrastrukturåtgärder 
väntas ge på förutsättningarna för bostadsbyggandet. I direktivet för nationell 
plan och länsplaner för åren 2022–2033 pekar regeringen på att nationell plan 
kan samfinansiera åtgärder med länsplanerna för trafiksäkerhetsåtgärder på reg-
ionalt vägnät som förkortar restiden på landsbygden. Till exempel pekar rege-
ringen på åtgärder såsom mittseparering eller andra åtgärder som inte innebär 
hastighetssänkningar men ändå stärker trafiksäkerheten. 

I direktivet pekar regeringen också på möjligheten till samfinansiering mellan 
nationell plan och länsplanerna för cykelåtgärder på statliga vägnätet som ingår 
inom länsplanernas ansvar. 
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2. Mål 

Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella som regionala 
mål och strategier. De huvudsakliga mål som styr inriktningen för länstrans-
portplanen 2022–2033 återfinns i:  

 Regeringens direktiv och tillhörande nationella transportpolitiska mål 

 Den regionala utvecklingsstrategin/Sörmlandsstrategin och den tillhö-
rande Strukturbilden för Sörmland 

 Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken i Sö-
dermanlands län  

 Regional cykelstrategi för Sörmland 

Den storregionala samverkansprocessen En Bättre Sits påverkar också Region 
Sörmlands strategiska inriktning och prioriteringar för länstransportplanen. Den 
nationella planen har stor betydelse för Sörmland eftersom det finns omfattande 
nationell infrastruktur av betydelse i Sörmland. Den regionala och nationella 
transportplaneringen ska förstärka varandra och ge synergieffekter. En Bättre 
Sits, samverkan innefattar sju län i Stockholm–Mälarregionen och syftar till att 
skapa samsyn kring utvecklingen av transportsystemet i ett nationellt och stor-
regionalt perspektiv för att kunna påverka den nationella planeringen.  

2.1 Länstransportplanens syfte och mål 

Länstransportplanen kan ses som en genomförande och handlingsplan för att 
uppnå olika mål i den regionala utvecklingsstrategin. Det övergripande syftet 
och målen med länstransportplanen i ett nationellt och regionalt perspektiv är 
att med prioriterade åtgärder och satsningar bidra till att: 

 Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla med-
borgare med utgångspunkt i barnens behov 

 Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsy-
stemet 

 Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykel- 
och kollektivtrafik 

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnig-
het, stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för 
ökat samspel mellan noder och dess omland 
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 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, stor-
regional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transpor-
ter 

 Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i sam-
verkan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegs-
principen och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen 

2.2 Nationella transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och nä-
ringsliv i hela landet. Därutöver finns två mer specificerade mål: funktionsmå-
let och hänsynsmålet, där funktionsmålet ska utvecklas inom ramen för hän-
synsmålet. 

Funktionsmålet ska bidra till att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet ska bidra till att transportsyste-
mets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska mista 
livet eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen upp-
nås och att ökad hälsa uppnås.  

För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har följande preciseringar ta-
gits fram:  
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2.3 Regionala mål 

Sörmlandsstrategin 

Sörmlandsstrategin är vår regionala utvecklingsstrategi som visar inriktningen 
för det regionala utvecklingsarbetet. Syftet med vår regionala utvecklingsstra-
tegi (RUS) är att ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi skapar hållbar 
regional utveckling i Sörmland. 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, eko-
nomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En 
hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jäm-
likt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfär-
diga skillnader. Det är ett samhälle: 

 där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga 
rättigheterna säkerställs, 
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 där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och in-
komstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet 
och uttryck, ålder eller funktionsnedsättning, 

 som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan 
och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv 
påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påver-
kar detta samspel. 

Figur 1. Sörmlands RUS-modell 

 

Sörmlandsstrategin har i dagsläget två beslutade prioriteringar: 

 En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av 
arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mö-
tas. 

 En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av 
bostäder möter efterfrågan. 

Strukturbild Sörmland 

Strukturbild Sörmland är en del av Sörmlandsstrategin och utgör det fysiska 
perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Strukturbilden visar en orts-
struktur och funktionella samband inom länet och med omvärlden. Det är struk-
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turer och samband som behöver vidareutvecklas och stödjas av flera samhälls-
nivåer- och aktörer genom exempelvis fysisk planering och insatser inom infra-
struktur och kollektivtrafik för en mer funktionell och hållbar region. 

 Strukturens och sambandens funktionalitet är av betydelse för att 
Sörmland ska vara en konkurrenskraftig region för ett mer diversifie-
rat näringsliv och arbetsmarknad. Förutom god tillgänglighet mellan 
arbete och bostad, är det av betydelse med god tillgänglighet till ut-
bildning, service, kultur och fritid, för attraktiva och hållbara livs-
miljöer. 

 En bärande del i strukturbilden är flerkärnighet som möjliggör håll-
bar regional utveckling i hela Sörmland där de olika platserna i länet, 
nodstäderna, orterna och deras omland är beroende av och komplet-
terar varandra för att skapa en hållbar geografi. 

 Digital- och transportinfrastruktur i kombination med kollektivtrafik 
skapar god tillgänglighet mellan nodstäder och orter med viktiga 
funktioner som exempelvis bostäder, arbetsplatser, utbildning, kultur 
och service. God tillgänglighet möjliggör också utveckling i hela 
regionen och Sörmlands attraktivitet ökar i och med att en större reg-
ion med varierande miljöer kan attrahera människor, företag och ka-
pital. 

Figur 2. Strukturbild Sörmland 

 

Strukturbild Sörmland består av, förutom kartan, tre strategiska områden med 
ställningstaganden som är vägledande ur ett funktionellt/strukturellt perspektiv 
i genomförandet av Sörmlandsstrategins prioriterade inriktningar Växande ar-
betsmarknad och Fungerande bostadsmarknad; 

 Sörmland är väl integrerat med omvärlden 
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 Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig struktur 

 Sörmland har attraktiva miljöer, för invånare, företag och besökare 

Regional cykelstrategi för Sörmland och Trafikförsörjningspro-
grammet 

Regional cykelstrategi för Sörmland utgör ett viktigt underlag till Länstrans-
portplanen. I länstransportplanen avsätts medel för cykelåtgärder utmed det 
statliga vägnätet, som medfinansieras av kommunerna, samt medel i form av 
statsbidrag som kommunerna kan ansöka om för att exempelvis medfinansiera 
cykelåtgärder utmed det kommunala vägnätet. Cykelstrategin är även ett un-
derlag till kommunal, regional och nationell planering gällande cykling och 
cyklingsfrämjande åtgärder. 

Ytterligare ett viktigt underlag är Trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland, 
som innehåller mål och riktning för kollektivtrafiken. Länstransportplanen ger 
direkta förutsättningar för att uppnå målsättningar som sätts kring utveckling av 
infrastruktur för kollektivtrafiken såsom tillgänglighetsanpassning av hållplat-
ser, attraktiva bytespunkter, framkomlighetsåtgärder, realtidsinformation. Indi-
rekt kan Länstransportplanen också bidra till att mål uppnås genom ett ända-
målsenligt vägnät. Genom avsatta medel i Länstransportplanen kan åtgärder ge-
nomföras i statligt vägnät eller kommunalt vägnät genom medfinansiering.   
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3 Trender och utmaningar 

Behoven i transportsystemet förändras när samhället utvecklas. Ny teknik och 
miljö- och klimatfrågor är starka drivkrafter för ett transportsystem i föränd-
ring. Förutom globala trender som till exempel urbanisering, international-
isering och digitalisering finns det inom transportområdet ett antal viktiga tren-
der som har betydelse för framtida samhällsplanering och infrastrukturutveckl-
ing. De mål och strategier som prioriteras i länstransportplanen bör i så hög ut-
sträckning som möjligt möta den utveckling som sker i länet och de olika trans-
porttrenderna för att få en plan som möter förändringarna i omvärlden.  

En fördjupad analys av Sörmlands utmaningar och utveckling utifrån till exem-
pel befolkning, arbetsmarknad, pendling, näringsliv samt status och brister i 
transportsystemet finns i den digitaliserade delen av länstransportplanen:  

Storymap i Arc GIS online 

Nedan följer en sammanfattning av ett antal aspekter av utvecklingen i sam-
hället och i Sörmland för att få en förståelse för både nationella och regionala 
mål samt länsplanens strategier och åtgärdsplan. Utgångspunkten för trender i 
transportsystemet som länstransportplanen tar fasta på är Trafikverkets om-
världsanalys från 2018. Där beskrivs fem globala trender samt fem övergri-
pande transporttrender. Trafikverkets beskrivning av transporttrender är i linje 
med många andra trendspaningar och har också använts i framtagandet av den 
storregionala systemanalysen inom En Bättre Sits. 

De beskrivna trenderna påverkar förutsättningarna för utveckling av transport-
systemet i både Sörmland, Stockholm–Mälarregionen och nationellt. Hur stort 
genomslag de enskilda trenderna kommer att få är dock osäkert. Trafikverkets 
fem övergripande transporttrender beskrivs kortfattat nedan och analyseras uti-
från ett länsplaneperspektiv och vad det innebär för planen. 

3.1 Trender i transportsystemet 

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem 

Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad av automation i 
transportsystemet. Informationsmängderna ökar, vilket kommer att kunna ge 
nya typer av beslutsstöd och tjänster. Genom detta kan effektivare lösningar 
växa fram, men det kan även behövas styrning från staten för att säkerställa att 
användandet av den nya tekniken bidrar till de transportpolitiska målen. I denna 
utveckling är säkerhet och integritet särskilt viktiga aspekter att beakta. 

Investeringar genom länstransportplanen för att möta den här utvecklingen kan 
vara till exempel realtids- och informationssystem för kollektivtrafiken eller 
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olika typer av ITS-lösningar (intelligenta transportsystem) i åtgärdsplaneringen. 
Det kan handla om till exempel smarta trafiksignalsystem till variabla hastig-
hetsskyltar.   

Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps  

Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en dominerande 
fråga i debatten om hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större krav ställs 
från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan ska minska och fos-
sila drivmedel fasas ut. Politiska styrmedel ses som en förutsättning för att frå-
gorna ska kunna lösas i ett kort och långsiktigt perspektiv. 

Utmaningen kring klimatfrågan kan mötas av ökade satsningar i länstransport-
planen på hållbara transporter samt mer effektivt utnyttja den infrastruktur och 
det transportsystem som finns. Detta kan ske genom till exempel att satsa mer 
på gång, cykel och kollektivtrafik samt prioritera de första två stegen i fyrstegs-
principen. 

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter  

Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans med 
ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transportsystemet – 
både vad gäller personresor och godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare 
krav på hållbar tillgänglighet, såsom krav på fossilfrihet samt jämställdhet, 
minskade ekonomiska klyftor och ett transportsystem för alla. Detta påverkar 
och ställer nya krav på såväl samhällsplaneringen som utvecklingen av teknik 
och nya tjänster. 

Länstransportplanen har begränsade resurser. Det är de statliga ekonomiska 
medlen som finns för utveckling av det regionala vägnätet i Sverige. Samtidigt 
ökar behoven av investeringar i länet utifrån trenderna kring hållbara transpor-
ter. I det statliga vägnätet finns bristande standard utifrån trafiksäkerhet och 
framkomlighet i många stråk. Det leder till att det blir viktigt med prioriteringar 
i länsplanen mellan olika områden samt prioriteringar av utveckling av vägstråk 
samt hitta verktyg för att utnyttja den infrastruktur som finns mer effektivt. 

Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen  

Flera av de stora samhällsutmaningar vi står inför kräver insatser från många 
olika aktörer inom olika områden. Utmaningarna handlar till exempel om kli-
matpåverkan, bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, sä-
kerhet och trygghet samt transportförsörjning i hela landet. Det blir allt tydli-
gare att utvecklingen av transportsystemet har en central roll för att möta flera 
av dessa utmaningar.  

Länstransportplanen möter trenden genom genomförandet av planen. Detta ut-
vecklas i genomförandekapitlet. Bakgrunden och betydelsen av trenden i ett 
länsplaneperspektiv är att samhällsplaneringen blir alltmer integrerad och kom-
plex. Därför är det särskilt viktigt att regionen samverkar med olika samhälls-
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aktörer för att hitta gemensamma lösningar oavsett till exempel väghållaran-
svar. Samverkan är viktig för att tillsammans skapa så bra hållbara och effek-
tiva lösningar som möjligt för utveckling av transportsystemet.  

Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem  

Ett fungerande transportsystem är en viktig del för att andra funktioner i sam-
hället ska fungera. Kraven ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i sy-
stemet även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt med 
ökad digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av informationssäker-
het och säkerhetsskydd. Allt fler känner sig också otrygga att röra sig i trans-
portsystemet. Rädslan att utsättas för brott eller terrordåd påverkar människors 
vanor. 

Trenden kopplar till ett flertal frågor i infrastrukturplaneringen. Dels finns en 
koppling till drift- och underhållsfrågor. Där har inte länsplaneupprättaren en 
primär roll utifrån vad länsplanepengarna kan användas till men är en viktig 
fråga för kommunerna för till exempel investeringar i gång- och cykelvägar. 
När digitaliserade lösningar för kollektivtrafiken ökar blir denna trend en allt 
viktigare del att beakta för att kunna utveckla kombinationsresor och för punkt-
lighet i kollektivtrafiken. Ett utvecklat robust transportsystem knyter även an 
till potten för Enskilda vägar för att stödja behov som uppstår av till exempel 
extrema vädersituationer. 

3.2 Sörmlands utveckling 

Befolkningsutveckling 

Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen i Sörmland. 
Storleken på befolkningen, befolkningens sammansättning (demografi) och 
ökad eller minskad befolkning driver efterfrågan på transporter. Det i sin tur på-
verkar hur mycket transportsystemet kommer att nyttjas och belastas. Vid ut-
gången av år 2020 bodde totalt 299 401 människor i Södermanland. De senaste 
20 åren, mellan 2000–2020, ökade länets befolkning med 17 procent.  

Befolkningsförändringar har effekter på skattekraft, arbetskraftsförsörjning och 
på efterfrågan på offentliga tjänster och service. Majoriteten av kommunerna i 
länet har haft en positiv befolkningsutveckling över tid som till stor del beror på 
ökad invandring. Senaste prognoserna för befolkningsutvecklingen till år 2040 
anger en svagare utveckling för mellersta Sörmland än tidigare medan de kom-
muner som är mest integrerade med Stockholms arbetsmarknad uppvisar en 
starkare befolkningsutveckling.  

Ortsstruktur och stråk 

Befolkningsutvecklingen speglar en fortsatt urbanisering i länet. Utvecklingen 
är starkast i kommunhuvudorterna och Stockholms läns utveckling har stor på-
verkan på utvecklingen i Sörmland på grund av dess storlek. Urbanisering drivs 
också starkt av faktorer som är knutna till en alltmer specialiserad arbetsmark-
nad.  
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Ortsstrukturen är viktig för att förstå hur befolkning, sysselsättning och ekono-
misk aktivitet ser ut i geografin och hur det urbana mönstret ser ut. Den rums-
liga strukturen påverkar till exempel marknadspotential, tillväxtförutsättningar, 
tillgänglighet och transportkostnader.  

Figur 3. Ortsstruktur och befolkning i tätorter i Sörmland (2020) 

 

En utgångspunkt i Strukturbild för Sörmland är att ortsstrukturen är en viktig 
förutsättning för utveckling och möjligheter för tillgänglighetsförbättringar. Ut-
ifrån hur ortssystemet och utvecklingen ser ut är det rimligt att utifrån ett läns-
planeperspektiv anta att den största behoven i transportsystemet kommer att 
vara i och omkring kommunhuvudorterna även i framtiden. 

I ett stråkperspektiv är en slutsats från utvecklingsmönster för befolkning, ar-
betsmarknad och pendling i Sörmland att transportsystemet i framförallt de re-
dan starka stråken som visas i Strukturbilden är de som kommer att belastas 
även ytterligare i framtiden. Det innebär att kapacitets- och tillgänglighetsför-
bättringar och trafikeringsfrågor blir särskilt viktiga i dessa stråk framförallt på 
järnvägen om klimat- och miljömål och ambitionen om ett ökat hållbart resande 
ska kunna nås. 

3.3 Tillstånd och brister i transportsystemet 

Tillgänglighet och funktionella samband 

I ett nationellt perspektiv har Sörmland en relativt god tillgänglighet i transport-
systemet med förhållandevis korta restider till större befolkningscentra och ar-
betsmarknadsregioner i hela Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. 
Sörmland har också goda kommunikationer med övriga Sverige och resten av 
världen genom Stockholm Skavsta flygplats samt via järnvägsförbindelser till 
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Stockholm Arlanda. Förutsättningarna utifrån tillgänglighet, restider och funkt-
ionella samband varierar i olika delar av länet. Resorna i länet sker främst i 
starka stråk i östvästlig riktning samt mot angränsande län, främst Stockholm, 
Västmanland och Östergötland. Inomregionalt är stråken svagare i nord-sydlig 
riktning som helhet men är starka delregionalt som till exempel mellan Oxe-
lösund-Nyköping, Eskilstuna-Strängnäs och Katrineholm-Vingåker.  

Analysen av rörelser utifrån mobildata visar på ett genomsnitt på 177 161 unika 
reserörelser per dag mellan olika destinationer med startpunkt i de sörmländska 
kommunerna under 2019.    

Figur 4. Antal dagliga reserörelser utifrån kommunerna i Sörmland år 2019 i de 25 starkaste reserelation-
erna. (Källa: Telia insight mobildata) 
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Figur 5. Antal dagliga reserörelser utifrån kommunerna i Sörmland 2019 i ett urval av de 25 starkaste 
reserelationerna. (Källa: Telia insight mobildata) 

 

Utifrån länets struktur, geografi, transportsystem och restider så kan sägas att 
de flesta platser i länet idag uppfyller målet om en grundläggande tillgänglighet 
till transportsystemet. Den högsta sammanvägda tillgängligheten utifrån ett ar-
betsmarknadsperspektiv får de största kommunerna och tätorterna framförallt 
Eskilstuna och Nyköping utifrån att det är där den största koncentrationen av 
människor och arbetstillfällen finns. Därefter kommer Katrineholm, Strängnäs, 
Mariefred, Gnesta, Trosa-Vagnhärad och Oxelösund. Gemensamt för dessa är 
funktionen som centralorter, där alla utom Oxelösund har en välutbyggd tågtra-
fik, vilket i sig är ett tecken på att arbetstillfällen utanför länet har stor påverkan 
på den sammanvägda lokala tillgängligheten på många platser. Lägst är till-
gängligheten i landsbygdsområden som ligger mellan länets större infrastruk-
turstråk för personbil och kollektivtrafik. 
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Figur 6. Tillgänglighet i Sörmland nuläge, personbil och kollektivtrafik (WSP 2021) 

 

När det handlar om tillgänglighet kopplat till hållbar utveckling och arbets-
marknad blir restider en viktig faktor. Sörmlands arbetsmarknad är liten i ett 
storregionalt perspektiv men god tillgänglighet ger länets invånare tillgång till 
en stor arbetsmarknad genom de olika storregionala nodernas storlek och 
många arbetsplatser. 

En skillnad kan ses beroende på val av färdslag, där tillgängligheten med bil är 
starkt förknippad med körtiden till länets största orter. Den är därför hög i om-
rådena kring länets centralorter, och avtar överlag med ökat avstånd från stä-
derna. För tillgängligheten med kollektivtrafik är mönstret inte lika entydigt, 
vilket är en avspegling av kollektivtrafikens olika komponenter med stationer 
och hållplatser för regionaltåg, regionbussar och lokalbussar. Detta gör att 
stadskärnorna generellt har bättre tillgänglighet med kollektivtrafik än sina re-
spektive omland till följd av en kombination av färre byten, tätare avgångar och 
expresstrafik mellan de större städerna. I allmänhet har stationslägena den bästa 
tillgängligheten, men effekten avtar snabbt med ökat avstånd från stationen. 
Detta kan exempelvis ses i Mariefred, där zonen som innehåller Mariefreds om-
land även innefattar Läggesta station. En stor skillnad kan där ses jämfört med 
Åkers Styckebruk som trots jämförbart avstånd till Läggesta får lägre tillgäng-
lighet än Mariefred. 

En jämförelse mellan tillgänglighet för bil och för kollektivtrafik visar att det 
inte är motiverat med stora investeringar i vägnätet för att uppnå restidsförbätt-
ringar, utifrån perspektivet om regionförstoring och regional utveckling. En an-
ledning till det är att länet drar nytta av god tillgänglighet till järnväg i flera 
starka stråk som täcker in länets alla kommunhuvudorter där den stora koncent-
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rationen av arbetsplatser och personer i arbetsför ålder finns. Dock kan investe-
ringar i nya vägstråk vara motiverade utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, för 
framförallt godstransporter och kollektivtrafik, lokal och nationell nytta. 

Behov och brister i transportsystemet utifrån bebyggelseutveckling i 
Sörmland  

En bra tillgänglighet till större arbetsmarknader som redovisats tidigare är nå-
got som skapar attraktiva lägesegenskaper på många platser i länet. Detta gör 
att efterfrågan på bostäder i dessa områden ökar och priserna stiger. Om till-
gänglighetsökningen är tillräcklig skapas förutsättningar för bostadsbyggande i 
vissa områden, vilket på sikt borde leda till ökade investeringar på bostads-
marknaden i Sörmland. Tidigare analyser av bostadsmarknaden för länet visar 
att det finns goda marknadsförutsättningar för bostadsbyggande på många plat-
ser och att tillgängligheten har en hög förklaringsgrad till fastighetspriser i 
Sörmland.1 Den planerade bebyggelseutvecklingen i länet innebär både en om-
vandling av tätorter i form av både förtätning och tätortsnära expansion.  

Figur 7. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) per tätortskategori i Sörmland fram till 2050. Analys 
av Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016. 

  

Den analys som gjorts av bebyggelseutvecklingen visar att majoriteten av de 
planerade bostäderna är kopplad till kommunhuvudorterna och 51 procent av 
all planlagd mark i Sörmland är inom tät bebyggelse. Den typen av bostadsbyg-
gande genererar generellt mindre infrastrukturinvesteringar. 

Men det finns också en betydande planläggning av bostäder i mer glesa områ-
den och mindre tätorter. När kategorin gles bebyggelse och glesbygd läggs 
samman visas att 33 procent av all planläggning av bostäder i länet sker i såd-
ana områden. Det beror främst på de speciella marknadsförutsättningar som 
finns i Sörmland. Traditionellt återfinns de högsta fastighetsvärdena i de tätaste 
områdena med bäst tillgänglighet. I ett storregionalt perspektiv de regionala no-
derna. Sörmlands struktur ser annorlunda ut. Här finns flera platser i geografin 

 
1 Tillgänglighet, Tobins Q och bostadsbyggande i Sörmland (2021) 
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med unika lägeskvalitéer som inte är kommunhuvudorter som har god tillgäng-
lighet och närhet till Stockholm och som visar sig attraktiva för byggande och 
boende.  

Den sammanställning som gjorts visade att även om det finns en stor förtätnings-
potential i många tätorter är det en stor andel 41 procent som är mer typen av att 
expandera tätorten. Att den typen av planering är stor i länet leder också till större 
behov av infrastrukturinvesteringar och att till exempel kollektivtrafiksystemet 
behöver utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid. 

Figur 8. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) i Sörmland fram till 2050 utifrån typ av utveckling. 
Analys av Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016.  

 

Sörmlands struktur och kommunernas planering av bostäder är en regional ut-
maning för hållbart resande i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala busstrafi-
ken är en viktig del för att främja en sådan utveckling. Även om det finns en 
stor förtätningspotential i många tätorter ökar ändå behovet av infrastrukturin-
vesteringar totalt sett. Till exempel behöver gång-, cykel- och kollektivtrafiksy-
stemet utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid. Analysen av bebyg-
gelseutvecklingen stärker också bilden av ett allt större behov för kommunala 
investeringar i infrastruktur över tid vilket påverkar länstransportplanen.  

Tillstånd och brister i det regionala vägnätet 

För den infrastruktur som berör länstransportplanen i första hand, länsvägarna, 
så handlar de övergripande bristerna på vägnätet i ett stråkperspektiv om att 
många sträckor har för låg standard på delsträckor och tillåten hastighet. Det är 
vanligt med bristfälliga omkörningsmöjligheter. Framkomligheten försämras 
när tung trafik blockerar vägbanan utan möjlighet till omkörning. Vanligt på de 
regionala stråken är att de har smala körfält, dåliga siktförhållanden som påver-
kar trafiksäkerheten. Generellt sett är behoven av förbättringar i det regionala 
vägnätet med koppling till nationella mål om trafiksäkerhet omfattande, både 
vad gäller trimningsåtgärder, om- och nybyggnation samt drift- och under-
hållsåtgärder. De stråk som åsyftas här är framförallt det så kallade funktionellt 
prioriterade vägnätet. 
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Figur 9. Funktionellt prioriterat vägnät i Sörmland 

 
 
Funktionellt prioriterat vägnät är de regionala och nationella vägar som knyter 
ihop länet och skapar en grundläggande tillgänglighet i vägtransportsystemet 
för tätorter och landsbygd. Det utpekade vägnätet utgör Sörmlands förbindelse 
mot omvärlden och är de vägar som fyller en viktig regional funktion.  

Funktionellt prioriterat vägnät är en klassificering av vägar och sammanvägd 
bedömning av vägarnas betydelse utifrån olika funktioner, trafikutveckling och 
betydelse utifrån till exempel kollektivtrafik och tung trafik. Väg 56, E4 och 
E20 ingår i den nationella planeringen. Resterande regionala vägar i det funkt-
ionellt prioriterade vägnätet har prioriterade funktioner i ett transportsystemper-
spektiv. Strukturbilden och funktionellt prioriterat vägnät är viktiga utgångs-
punkter för åtgärdsplaneringen och olika satsningar i länstransportplanen.  

Tillstånd och brister i det kommunala vägnätet 

Uppföljning av investeringar på det kommunala vägnätet samt inventering av 
behov och brister ända sedan Länstransportplanen för åren 2014–2025 och för 
åren 2018–2029 visar på en trend av ökade behov för investeringar i framförallt 
tätorter. Det hänger samman med en stadsomvandling över tid som fortgår i 
framförallt kommunhuvudorterna i länet. Det har sin grund i befolkningsut-
veckling och därmed olika behov av utveckling och omvandling av olika områ-
den för verksamheter och bostadsbyggande. 

Analysen av kommunernas planering för bostadsbyggande och verksamheter 
samt uppföljning av tidigare länstransportplaner som belysts tidigare förstärker 
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bilden av ökade behov av investeringar i det kommunala vägnätet i framtiden. 
Detta behöver beaktas i strategier och åtgärdsplanering i länstransportplanear-
betet. Det påverkar åtgärdsplaneringen i länstransportplanen på så sätt att det är 
viktigt att säkra pengar för statlig medfinansiering till kommunerna för det 
kommunala vägnätet utifrån utvecklingen. 
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4 Strategier 

4.1 Rumsliga strategier för Sörmlands utveckling 

Länstransportplanen är en viktig insats för att genomföra Sörmlandsstrategin 
och tar sin utgångspunkt i Strukturbild Sörmland och dess strategiska områden. 
Sambandet beskrivs i figuren nedan. Strukturbild Sörmland ger det rumsliga 
perspektivet på Sörmlandsstrategin. Ur Strukturbilden och tillhörande strate-
giska områden går att utläsa prioriterade funktioner och olika strategiska frågor 
för transportsystemets utveckling. Dessa perspektiv beskrivs i detta kapitel och 
är grunden för styrning av åtgärdsplaneringen i Länstransportplanen.  

Figur 10. Länstransportplanens samband med Sörmlandsstrategin och strukturbild Sörmland 

 

Sörmland är väl integrerat med omvärlden 

I ett systemperspektiv är de utpekade noderna som har viktigast funktion utifrån 
service, boende, kultur, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i länet och kny-
ter ihop mindre tätorter och landsbygd i omlandet. Alla noder fungerar som nav 
och funktion i kollektivtrafiksystemet i ett lokalt, regionalt och storregionalt 
perspektiv. Enskilt och i ett storregionalt perspektiv har orterna få arbetsställen 
och en begränsad diversitet i näringslivet. De är beroende av varandra och ett 
större omland på grund av arbetsmarknadens specialisering.  

Därför är det viktigt att nodernas integration med omvärlden stärks. Tidigare 
analyser av funktionella samband utifrån pendling, flyttmönster och näringsliv 
visar att länet har starkast samband med Stockholms län. Samtliga noder utom 
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Oxelösund har direkt förbindelse till och från Stockholm med tåg. Satsningar 
för förbättrad tillgänglighet på dessa stråk i nationell plan och satsningar på till-
gänglighetsförbättringar inom tätorterna till bytespunkter och satsningar på by-
tespunkter i länstransportplanen är investeringar som bör prioriteras då de mö-
ter målen och har bäst förutsättning att främja hållbar regional utveckling. 

Sörmlands struktur gör att flertalet av noderna har starkare funktionella sam-
band med noder utanför länet än inom det egna länet. Utifrån ett flerkärnighets-
perspektiv och regional utveckling innebär det att mellan-regionala och nation-
ella stråksatsningar i flera fall har större nytta än satsningar på regionala stråk i 
synnerhet vägstråk i länet. För Sörmland har det stor-regionala perspektivet ex-
tra stor betydelse för länets utveckling. Exempel på sådana samband är Väs-
terås-Eskilstuna, Gnesta-Södertälje, Nyköping-Stockholm och Norrköping-
Katrineholm.  

I ett näringslivsperspektiv behöver Sörmland ett transportsystem som stödjer 
utvecklingen av internationell tillgänglighet och en effektiv godshantering vid 
noder i länet som stöd till näringslivets transporter. Sörmland har ett strategiskt 
läge i Mälardalen för godstransporter och noder. Länet är en port och kanal till 
och från Stockholmsregionen. Befolkningsutvecklingen i Stockholm och Östra 
Mellansverige och ökade markvärden i de centrala delarna av Stockholm har 
bidragit till att utvecklingen av extern lager och godshantering ökat över tid i 
Sörmland.  

Effektiva anslutningar till terminaler och bra godshantering bidrar till att för-
stärka regionens logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Infrastruktu-
rinvesteringar i Sörmland behöver hjälpa till att skapa god framkomlighet för 
godstransporter på väg och järnväg och bidra till att öka andelen gods på miljö-
vänliga trafikslag. Utifrån utvecklingen bör Sörmland också värna de strate-
giska noder som finns i länet som ger internationell tillgänglighet för gods- och 
persontransporter som Eskilstunas kombiterminal, Stockholm Skavsta flygplats 
och Oxelösunds hamn.  

Sörmland har god tillgänglighet inom länet med en flerkärnig 
struktur 

I ett inomregionalt utvecklingsperspektiv är det viktigt att tillgängligheten i de 
regionala tvärförbindelserna förbättras samt tillgängligheten till noderna från 
det lokala omlandet. Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan 
noderna är viktiga för möjligheten till dagligt utbyte av kompetens, varor och 
tjänster. I vissa av de regionala tvärförbindelserna som till exempel Eskilstuna-
Nyköping finns arbetspendling även om det är få i jämförelse med de starka 
stråken.  

Om länet vill bygga vidare på att uppnå en flerkärnighet där alla Sörmlands no-
der har förutsättningar för en positiv utveckling med avseende på kompetens-
försörjning, sysselsättning och bostadsmarknad krävs stora tillgänglighetsför-
bättringar på sikt. 
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För de som bor och/eller verkar på landsbygd och i mindre tätorter bör tillgäng-
ligheten till noderna prioriteras. Det utbud och service som finns där är avgö-
rande för en fungerande vardag. Tillgängligheten till noderna är viktig för att 
möjliggöra byten till kollektivtrafiken från andra färdmedel och därmed möjlig-
göra ett hållbart resande med ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel även 
för boende på landsbygd. Detta bidrar inte bara till miljö- och klimatmålen utan 
bidrar också till barnperspektivet och ökad jämställdhet. 

Sörmland har attraktiva miljöer för invånare företag och besö-
kare 

Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala utveckl-
ingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som under-
stödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken som grund. 

Genom att bland annat människor pendlar och rör sig över allt större geogra-
fiska områden knyts kommuner funktionellt samman i allt större lokala arbets-
marknadsregioner. Bilen har sannolikt spelat ut sin roll som region-förstorare 
eftersom det inte går att köra särskilt mycket fortare och vi sannolikt inte är be-
redda att lägga allt för mycket mer tid för transporter. Eftersom Sörmland har 
en liten egen arbetsmarknad är geografin i ett storregionalt perspektiv viktig. 
Därför får tåget en central roll som det snabbaste transport-medlet med en stor 
potential att främja en flerkärnig ortsstruktur. Länstransportplanen bör stödja en 
sådan utveckling. Det kan göras genom stadsutveckling, stadsomvandling och 
satsningar på bytespunkter och tillgänglighet i tätorter. Allt för att skapa så at-
traktiva miljöer som möjligt inom länet. 

Utifrån det perspektivet bör fokus för funktioner i transportsystemet utifrån 
länstransportplanens roll vara att understödja ett hållbart resande som tar sin ut-
gångpunkt i gång och cykel, en effektiv kollektivtrafik och bytespunkter av hög 
kvalité samt att integrera transportplaneringen i övrig fysisk planering för att 
skapa hållbara och attraktiva miljöer. Den ökade tillgängligheten bör ske med 
kollektivtrafik och cykel som grund, detta ses som avgörande för att nå klimat-
målet men också bidra till ökad jämställdhet och barnperspektivet. För att 
åstadkomma en sådan utveckling måste kollektivtrafik och cykel vara de attrak-
tivaste trafikslagen för det vardagliga resandet där hela eller delar av resan ge-
nomförs till fots, med cykel, buss eller tåg. Kollektivtrafiken och cykelinfra-
strukturen måste då vara funktionell och attraktiv så som det beskrivs i Trafik-
försörjningsprogrammet respektive den regionala Cykelstrategin. Ett socialt 
hållbart transportsystem uppstår när det likvärdigt svarar mot alla gruppers be-
hov och är trafiksäkert. 

4.2 Strategisk inriktning för åtgärdsplaneringen  

De strategiska vägvalen för Länstransportplanen, åtgärder och genomförande 
grundar sig på målen och Strukturbilden men också på olika planerings-förut-
sättningar inom länet. Strategierna ger riktning i planering av åtgärder och ut-
gör prioriteringsgrunder och vägledning för vilka åtgärder som ska prioriteras i 
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Länstransportplanen. Följande strategiska inriktningar har varit vägledande för 
att stödja målen: 

 Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder 

 Åtgärder kopplat till bostadsbyggande 

 Bytespunktsutveckling och resecentrum 

 Kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och standard på håll-
platser)  

 Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion. 
(person- och godstrafik) 

Den strategiska inriktningen är samma som gällande Länstransportplan för åren 
2018–2029 vilket gör att planens inriktning ligger kvar. Det som lyfts tydligt 
som prioriterade inriktningar är att stärka attraktiva livsmiljöer, åtgärder kopp-
lat till bostadsbyggande samt bytespunktsutveckling. Det följer även tydligt re-
geringens direktiv för länsplanerna. Även om planen har samma inriktning som 
tidigare så möter de gamla strategierna de nya strategiska områdena i Struktur-
bilden på ett bra sätt.  

Tabell 1. Koppling mellan Strukturbild Sörmland och den strategiska inriktningen i länstransportplanen 

Strategiska områden i Strukturbild 
Sörmland 

Koppling strategisk inriktning, åt-
gärdsplaneringen 

Sörmland är väl integrerat med omvärl-
den 

 Bytespunktsutveckling och re-
secentrum 

 Stärka regionala vägstråk med 
både regional och nationell 
funktion. (person- och godstra-
fik) 

Sörmland har god tillgänglighet inom 
länet med en flerkärnig struktur 
 

 Kollektivtrafiken (framkomlig-
het, tillgänglighet och standard 
på hållplatser)  

 Bytespunktsutveckling och re-
secentrum 

 Stärka regionala vägstråk med 
både regional och nationell 
funktion. (person- och godstra-
fik) 

Sörmland har attraktiva miljöer för in-
vånare företag och besökare 

 Attraktiva livsmiljöer - ökat fo-
kus på tätortsnära åtgärder 

 Prioritera åtgärder kopplat till 
bostadsbyggande 
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5 Åtgärdsplan 

Åtgärdsplanens inriktning följer samma strategiska inriktningar som den före-
gående Länstransportplanen 2018–2029. Planen har ett fortsatt fokus på bo-
stadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och bytespunktsutveckling vilket speglas 
genom fokus på investeringar som knyter an till både kommunala behov utifrån 
tätortsutveckling och utveckling av länet utifrån ett regionalt perspektiv.  

Åtgärdsplanen prioriterar olika anslag över hela planperioden för satsningar 
kring attraktiva livsmiljöer, utveckling av kollektivtrafiken samt satsningar för 
ökad cykling och trafiksäkerhet. Fokus för investeringar för cykel är i tä-
tortsnära miljöer och på det kommunala vägnätet. Fokus i genomförandet läggs 
alltmer på att stärka befintliga cykelstråk och avhjälpa brister i systemet som 
till exempel farliga gång- och cykelpassager. Inga nya regionala cykelstråk på 
statligt vägnät finansieras förutom redan planerade stråk sedan föregående plan. 
Fokus i åtgärdsplanen för cykel är kommunalt vägnät och trimma det befintliga 
systemet. 

För att kunna genomföra trimningsåtgärder i transportsystemet i flera mindre 
tätorter i länet krävs fördjupade kunskaper i inledningen av planperioden, vilket 
gör att åtgärder kan ske under år 7–12. För utveckling av kollektivtrafik i prio-
riterade stråk och tätorter gäller samma förutsättningar. Där krävs ett omfat-
tande arbete med underlag och analyser under planperioden för att möta beho-
vet av utvecklad kollektivtrafik på längre sikt. Näringslivets behov tar större 
plats i planen där logistikutveckling i framförallt Eskilstuna och industri-
omställningen i Oxelösund ger avtryck i planen med utredningar som identifie-
rar behov för morgondagen. 

5.1 Åtgärdsplanens innehåll och fördelning 

Länstransportplanen har en budget på drygt 1,36 miljarder som har fördelats ef-
ter olika prioriteringar som baseras på mål, strategier och pågående projekt från 
föregående plan. Trafikverkets verksamhetsplanering, medfinansiering och be-
hov och brister utifrån dialogprocessen med kommunerna är också viktigt för 
de olika prioriteringar som gjorts i framtagandet av länstransportplanen. Planen 
som helhet delas in i sju olika budgetposter som visar vilka åtgärdsområden och 
satsningar som finns i Länstransportplanen, se tabell nedan. I nästa avsnitt för-
klaras varje åtgärdsområde för sig och vilka investeringar som prioriteras. Ut-
redningar beskrivs i kap 6. 
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Tabell 2. Översikt åtgärdsområden och fördelning 

Översikt planförslag åtgärdsområden Fördelning 
mnkr 

Namngivna objekt. Väginvesteringar över 50 mnkr 697,9 
Cykelsatsningar på statligt vägnät 75,8 
Kollektivtrafiksatsningar 234,1 
Statlig medfinansiering potter bidrag 147,8 
Trafiksäkerhet och effektivitet på regionala vägnätet 182,4 
Statligt bidrag, Enskilda vägar  6,0 
ÅVS, strategiskt planeringsunderlag och övriga utredningar 23,1 
Totalt 1367,1 

 

Figur 11. Fördelning av planram efter åtgärdsområden efter andelar 
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Tabell 3. Översikt åtgärdsplan och planbudget 2022–2033 i kkr 

 

Åtgärdsplan direktiv justerat 

År 1-3 
(2022-
2024) 

År 4–6 
(2025-
2027) 

År 7–12 
(2028-
2033) År 2022 - 2033 

Namngivna objekt, vägåtgärder 

Väg 57 Gnesta - E4 (medfinansiering till Stockholms LTP) 39 500     39 500 

Väg 218 Vagnhärad - Trosa D-län 63 600     63 600 

Östra infarten Nyköping (72 mnkr tot., 50 % medfinansiering LTP) 36 000     36 000 

Väg 55, Dunker Björndammen (åtgärder ny sträckning) 48 600 97 200   145 800 

Väg 53 Infart Eskilstuna 57 000 56 000   113 000 

Väg 53 Genomfart Eskilstuna (60 mnkr tot., 50 % medfinansiering LTP)   30 000   30 000 

Förbifart Flen    155 000 155 000 

Kungsladugårdsleden (159 000 mnkr tot., ej fullt finansierad)      106 000 106 000 

Väg 55 Infart Strängnäs - E20 (91 mnkr tot., 10 % medfinansiering LTP)      9 000 9 000 

Totalt: 244 700 183 200 270 000 697 900 
          

Cykelsatsningar på statligt vägnät (50 % medfinansiering av berörd kommun) 

Kvicksund-Tumbo (33 mnkr tot.) 16 500     16 500 

Hällby-Gröndal (24,6 mnkr tot.) 12 300     12 300 

Näckrosleden TS-satsning (Näringslivssatsning)  25 000   25 000 

Övrigt behov och brister 4000 5 000 13 000 22 000 

Totalt: 32 800 30 000 13 000 75 800 
          

Kollektivtrafiksatsningar (0–50% kommunal/annan medfinansiering) 

Satsning kollektivtrafik enligt utredningar     51 712 51 712 

Åtgärder kollektivtrafik statlig väg 31 500 34 000 40 400 105 900 

Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum 27 700 13 758 35 053 76 511 

Totalt:  59 200 47 758 127 165 234 123 
          

Statlig medfinansiering, bidrag kommunalt vägnät 

Statlig medfinans del till Östra infarten  21 000     21 000 

Statlig medfinans kommunalt vägnät 27 600 24 252 75 000 126 852 

Totalt: 48 600 24 252 75 000 147 852 
          

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala vägnätet 
Namngivna prioriterade trimningsåtgärder år 1–6:  
-  Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa  (Kommunal medfinansiering)  
- Väg 223 Mariefred-Läggesta (50 % kommunal medfinansiering)  
- Västerleden Eskilstuna (50 % kommunal medfinansiering)  
Övriga brister fördelas enligt prioriteringar och behov utifrån årlig genomförandeprocess 55 421 55 000 72 000          185 400 

Totalt:  55 421 55 000 72 000 182 421 
          

ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag (medfinansiering från berörd 
kommun/organisation med 25 % enligt särskilda beslut) 5 000 3 064 15 000 23 064 
          

Statligt bidrag, Enskilda vägar  1 500 1 500 3 000 6 000 
          

Totalsumma 447 221 344 774 575 165 1 367 160 
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5.2 Beskrivning av åtgärdsområden och investe-
ringar 

Namngivna objekt, vägåtgärder 

Anslaget till Namngivna objekt innehåller åtgärder som överstiger 50 miljoner 
kr. I planen avsätts 697,9 miljoner kr för större vägåtgärder. Viktiga utgångs-
punkter för prioritering av namngivna objekt har varit förbättrad trafiksäkerhet, 
att främja bostadsbyggandende, sysselsättning och utveckling i ett systemper-
spektiv. Förutom väg 55 och väg 57 som en stråksatsning kopplar resterande 
objekt på väg 52, 53, 218, Östra infarten Nyköping och infart Strängnäs till för-
bättrad framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i relation till tätortsnära 
miljöer. Flera satsningar på namngivna vägobjekt i kommunhuvudorterna är till 
gagn för kollektivtrafiken och utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer och kom-
munernas exploatering av verksamheter och bostadsbyggande. 

En viktig utgångspunkt har varit att beslutade namngivna objekt tidigt i plane-
ringsperioden ska vara åtgärder som är väl utredda och kommit långt i plane-
ringen. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade effektbe-
dömningar) finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.2 Flera av de tätortsnära 
åtgärderna som ger stora lokala nyttor i förhållande till regionala nyttor medfi-
nansieras av kommunerna.  

Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Namngivna objekt, vägåt-
gärder 

244 700 183 200 270 000 697 900 

 

Beskrivning av namngivna objekt, vägåtgärder 

Väg 57 Gnesta-E4  

Åtgärderna för att höja standarden på väg 57 är främst i Stockholms län.  Läns-
transportplanen för Sörmland samfinansierarobjektet som tillhör Stockholms 
länstransportplan. Vägen har en låg standard i förhållande till regional funktion 
och flöden. Vägen är smal och siktförhållandena är bitvis dåliga, vilket ger be-
gränsad framkomlighet och trafiksäkerhetsproblem. Väg 57 är ett viktigt pro-
jekt för att stärka tillgängligheten mellan framförallt Gnesta och Södertälje. Åt-
gärder kostar 186 miljoner kronor, varav Länstransportplanen i Sörmland finan-
sierar 46,5 miljoner, varav 39,5 miljoner inrymmer planen år 2022–2033. 

Väg 218 Vagnhärad – Trosa 

Utveckling av väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa är för att stärka trafiksä-
kerheten i stråket. Vägplan pågår och samråd sker under hösten 2021. Viktigt 
projekt för att stärka trafiksäkerheten och finns viss koppling mot Ostlänkens 

 
2 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Sam-
hallsekonomiskt-beslutsunderlag/ 
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genomförande. Åtgärden kostar 88,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat och 
medfinansiering) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 63,6 mil-
joner. 

Östra infarten Nyköping 

Ett gemensamt projekt mellan Nationell plan, Länstransportplan och Nyköpings 
kommun kring att utveckla Östra infarten i Nyköping. Projektet samlat innebär 
åtgärder både på statlig och kommunal väg för förbättrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för vägtrafiken och oskyddade trafikanter. Därför finns objektet 
dels som en namnsatt åtgärd på statlig väg samt medfinansiering till kommunal 
väg. 50 % medfinansiering från kommunen gäller för helheten. Bör genomföras 
i närtid för att möjliggöra genomförandet av Ostlänken. 

Åtgärden kostar 120,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat och medfinansie-
ring) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 57 miljoner (statlig 
medfinansiering samt namnsatt objekt). 

Väg 55 Dunker – Björndammen 

Utvecklingen av stråk väg 55 som är ett viktigt regionalt stråk, framförallt för 
godstransporter. Vägplan pågår efter flera omtag med fastställelse under hösten 
2021. En viktig del i det långsiktiga målet om stärkt stråk utmed hela väg 55. 

Åtgärden kostar 161,5 miljoner (inklusive hittills upparbetat) varav Länstrans-
portplanen år 2022–2033 inrymmer 145,8 miljoner. 

Väg 53 Infart Eskilstuna 

Projekt för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten utmed väg 53 vid 
Eskilstuna. Objektet innefattar också åtgärder för cykel och kollektivtrafik. Pro-
jekt som haft fördyringar och delvis omtag har gjorts vilket gjort att viss för-
skjutning i tid har skett.  

Åtgärden kostar 134,6 miljoner (inklusive hittills upparbetat) varav Länstrans-
portplanen år 2022–2033 inrymmer 113 miljoner. 

Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Ett gemensamt arbete pågår mellan kommunen och Trafikverket att förbättra 
väg 53 genom centrala Eskilstuna. Cirka 60 miljoner är avsatt för projektet och 
50 % medfinansiering gäller. Projektet innefattar både trafiksäkerhetsåtgärder 
för oskyddade trafikanter och framkomlighetsåtgärder. Vägplan pågår för tre 
delprojekt och övriga åtgärder förväntas kunna genomföras inom befintlig väg-
plan. 

Åtgärden kostar 61,5 miljoner (inklusive hittills upparbetat och medfinansie-
ring) varav Länstransportplanen år 2022–2033 inrymmer 30 miljoner. 
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Kungsladugårdsleden, väg 52 

Nytt objekt med stor regional nytta som kopplar ihop väg 52, väg 53, E4 och 
Stockholm Skavsta flygplats men stärker även tillgängligheten i stråket Oxe-
lösund-Nyköping-Flen/Katrineholm. Nära koppling till Ostlänkens genomfö-
rande och det framtida verksamhetsområdet vid Skavsta och Stockholm 
Skavsta flygplats. 

Åtgärden bedöms kosta 159 miljoner varav Länstransportplanen år 2022–2033 
inrymmer 106 miljoner. 

Förbifart Flen 

Utveckling av stråket väg 55 delen förbi Flen för att stärka framkomligheten på 
väg 55 och trafiksäkerheten genom centrala Flen. Skapar möjligheter till bebyg-
gelseutveckling. Åtgärden bedöms kosta 155 miljoner varav Länstransportpla-
nen år 2022–2033 inrymmer hela beloppet. 

Infart Strängnäs E20 

Behov och brist som funnits med i Länstransportplanen för åren 2018–2029 
men saknat medfinansieringsavtal. Överenskommelse finns där Strängnäs kom-
mun står för 90 % av finansieringen av åtgärden. Ny infart utmed väg E20 här-
rör till nationell plan utifrån länsplaneupprättarens perspektiv. Medfinansiering 
från Länstransportplanen med 10 % säkerställer och understödjer kommunens 
strävan att fortsätta planarbetet för att genomföra åtgärden.  

Parallellt som planarbetet tar nästa steg rekommenderar Region Sörmland att en 
övergripande analys görs som belyser utvecklingen i Strängnäs stad och fram-
tida behov för att skapa ett hållbart transportsystem.  

Åtgärden bedöms kosta 91 miljoner inkl. medfinansiering varav Länstransport-
planen år 2022–2033 inrymmer 9 miljoner. 

Regionalt vägnät – Trafiksäkerhet, trimning och näringslivssats-
ningar 

Prioriterade smärre brister och åtgärder på det statliga vägnätet upp till och med 
50 miljoner kr finansieras via posten ”Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, nä-
ringslivssatsning regionala vägnätet”.  

Budgetposten har som syfte är att göra satsningar för trafiksäkerhet, närings-
livs- och landsbygdsåtgärder på det statliga vägnätet. Den samlade bilden av 
behov och brister på det statliga vägnätet visar att det finns ett uppdämt behov 
av smärre åtgärder för att stärka trafiksäkerhet, mer effektivt utnyttja den infra-
struktur som finns - trimma systemet samt ett ökat behov av åtgärder kopplat 
till näringslivets transporter. Behovet kring gods och näringslivets utveckling 
växer och därför ska potten kunna möta det ökade behovet. Potten kan används 
till trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter, framkomlighet, sidoområdesåtgärder eller 
andra smärre åtgärder kopplat till statliga vägnätet.  
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I vilken ordning åtgärderna byggs och hur pottens budget används över tid för 
planering, vägplaner och byggande blir en del av den årliga genomförandepro-
cessen tillsammans mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket.  

Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Trafiksäkerhet, trim-
ningsåtgärder, närings-
livssatsning regionala väg-
nätet 

55 421 55 000 72 000 182 421 

 

Tre åtgärder pekas särskilt ut för prioritering för finansiering och genomförande 
år 1–6. Det är bland annat åtgärder med medfinansieringsavtal och som har 
kommit långt i planeringen. Åtgärderna knyter an till bostadsbyggande och ut-
vecklingen av attraktiva tätortsmiljöer. Därför är det viktigt att planen säkerstäl-
ler finansiering så att planarbetet kan fortgå. 

 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder i Trosa (medfinansiering 
krävs). Handlar om att genomföra åtgärder som knyter samman de olika 
delarna i transportsystemet med Västra Trosa och möta den utveckling 
som sker i kommunen efter att tidigare infrastrukturobjekt Infart Trosa 
stoppades. 

 Väg 223 mellan Läggesta-Mariefred (50 % medfinansiering). Handlar 
om att möta den utveckling som sker i Mariefred och Läggesta och 
knyta samman orterna och möta samhällsutvecklingen. 

 Västerleden Eskilstuna (50 % medfinansiering). Handlar om att skapa 
framkomlighet på Västerleden för att kunna stärka Eskilstunas utveckl-
ing både kring bostadsbyggande och näringslivsutveckling. 

Cykelsatsningar på statligt vägnät – stråk och trimningsåtgär-
der 

Den regionala cykelstrategin för länet antogs 2021 och satsningar på cykel, så-
väl på statlig väg som medfinansiering för kommunala åtgärder, tar sin ut-
gångspunkt i strategin. Åtgärdsområdet riktar sig mot fortsatt utveckling av de 
regionala cykelstråk som redan befintligt arbete pågår kring samt trimning och 
trafiksäkerhet för cykeltrafik. Åtgärder riktar sig också till att stärka näringsli-
vet och besöksnäringen genom satsning på att göra Näckrosleden till en nation-
ell turismcykelled. 

Den regionala planen avsätter 75 800 mnkr för period 2022–2033 för olika cy-
kelsatsningar på statlig väg. För cykelstråk medfinansieras investeringarna med 
50 procent av berörd kommun.  Området riktar sig även till cykelåtgärder på 
statligt vägnät som inte härrör till de regionala cykelstråken. Till exempel för 
trafiksäkerhet för cykel till och från hållplatser. Cykelstrategin lyfter fram arbe-
tet för komfort och trafiksäkerhetsåtgärder på cykelvägnätet. Detta åtgärdsom-
råde kan användas till bland annat korsningsåtgärder. 
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Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Cykelsatsningar på stat-
ligt vägnät – stråk och 
trimningsåtgärder 

32 800 30 000 13 000 75 800 

 

För att identifiera trimningsbehov och trafiksäkerhetsbrister på statligt vägnät 
för cykel ska gemensamt arbete mellan Region Sörmland och Trafikverket ge-
nomföras med utgångspunkt i den årliga trafiksäkerhetsinventeringen Trafik-
verket genomför. Gällande prioriteringar av medel och åtgärder utgår satsning-
arna från den regionala cykelstrategin och dess prioriteringar. 

Cykelstråk Eskilstuna – Kvicksund 

Cykelstråket Eskilstuna-Kvicksund är ett prioriterat cykelstråk där planarbetet 
kommit långt. Stråket är fortsatt prioriterat och ska genomföras inom kom-
mande planperiod så snart som möjligt. 50 % medfinansiering från Eskilstuna 
krävs enligt principer för cykelstråk. I samband med färdigställande av stråk 
skall en kampanj för att marknadsföra cykling genomföras inom ramen för 
Länstransportplanen. 

Cykelstråk Tystberga - Tystberga trafikplats 

Cykelväg utmed väg 771 planeras som ett sätt att tillgängliggöra kollektivtrafi-
ken vid Tystberga trafikplats. En del av stråket byggs i närtid och en del byggs i 
samband med att väg 771 byggs om kopplat till Ostlänken. 

Näckrosleden 

För att stärka besöksnäringen i länet görs en satsning på Näckrosleden, en 700 
km lång turistcykelled genom Sörmland, för att kunna ansöka om att bli en nat-
ionell Turistcykelled. Utifrån den åtgärdsvalsstudie som genomförts kommer 
tre platser åtgärdas där trafiksäkerhetsbrister identifierats.  

Kollektivtrafiksatsningar 

Länstransportplanen ger förutsättningar för att uppnå olika infrastruktur-sats-
ningar i länet kopplat till kollektivtrafiken. Parallellt med att denna länstrans-
portplan tagits fram reviderar även Region Sörmland det regionala trafikförsörj-
ningsprogrammet, vari de långsiktiga målen och strategierna sätts fram till en 
tidshorisont vid år 2035. Trafikförsörjningsprogrammet har fyra huvudmål; 
funktionell kollektivtrafik, attraktiv kollektivtrafik, effektiv kollektivtrafik samt 
tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik. Med hjälp av medel kopplat till Läns-
transportplanen 2022–2033 kan åtgärder genomföras vid de stora antal hållplat-
ser och bytespunkter som behöver utvecklas för såväl ökad tillgänglighet, sä-
kerhet, attraktivare miljö för resenärer och resmöjligheter. När det gäller infra-
struktursatsningar för kollektivtrafiken så är även behoven inte minst kopplade 
till att öka konkurrenskraften gentemot bilen ur såväl regionala som lokala per-
spektiv genom olika åtgärder som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafi-
kens fordon. 
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Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Satsning kollektivtrafik 
enligt utredningar 

  51 712 51 712 

Åtgärder kollektivtrafik 
statlig väg 

31 500 34 000 40 400 105 900 

Statlig medfinansiering 
kommunalt nät inkl. rese-
centrum 

27 700 13 758 35 053 71 511 

Totalt    234 123 
 

Området kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik i planen är 
uppdelat på olika insatsområden som speglar olika former av åtgärder i infra-
strukturen som behövs för att uppnå långsiktiga mål för kollektivtrafiken i Sö-
dermanlands län:   

 Kombinerat resande vid små och stora bytespunkter 

 Statlig medfinansiering för åtgärder kommunalt vägnät 

 Satsning på framkomlighet och restidsförbättringar 

 Hållplatser – tillgänglighet, trafiksäkerhet och nya hållplatser 

 Tillgänglighet och trafiksäkerhet till och från hållplatser 

 Realtidsinformation 

Budgeten är tänkt att täcka in löpande behov av kollektivtrafikåtgärder på både 
kommunalt och statligt vägnät. Särskilda utredningar och handlingsplaner kom-
mer att behöva tas fram för ett systematiskt och bra genomförande av kollektiv-
trafikåtgärder under planperioden. Utgångspunkten blir Trafikförsörjningspro-
grammet och eventuella underlag/planer som kommer tas fram utifrån program-
met. Vilka åtgärder som kommer genomföras blir en nära samverkan mellan 
framförallt Region Sörmland och Trafikverket, men även kommunerna när det 
gäller åtgärder på statligt vägnät.  

Gällande statlig medfinansierings av kollektivtrafikåtgärder bör dessa utgå från 
ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet och det krävs nära samverkan 
mellan kommunerna och Region Sörmland kring insatser. Det krävs även att 
kommunerna har ett strategiskt perspektiv kring bebyggelseplanering kopplat 
till kollektivtrafik så att åtgärder främjar en hållbar regional utveckling. Statlig 
medfinansiering kan till exempel användas till åtgärder kopplat till etablering 
av resecentrum i regionens noder. 

Typåtgärder som kan finansieras med budgeten för kollektivtrafik:  
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Statlig medfinansiering, bidrag kommunalt vägnät  

Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som det finns flest oskyddade 
trafikanter. Åtgärdsområdet är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner 
att genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till 
kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma ifråga ska främst 
gynna de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken.  

Åtgärder som gynnar gång, cykel och anslutningar till kollektivtrafik priorite-
ras. Cykelåtgärder ska utgå från Cykelstrategi och dess prioriterings-kriterier. 
Exempel på miljöåtgärder är upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter, 
trafikinformatik och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft och 
buller. Hur bidragen hanteras i genomförandet regleras av förordningen för stat-
lig medfinansiering. Se kapitel 8 om genomförande. Statlig medfinansiering är 
en viktig del i samverkan och genomförandet av Länstransportplanen. 

Det är viktigt att kommunerna tar med långsiktighet i sin planering för att prio-
ritera åtgärder som kopplar an till en hållbar utveckling, kopplar tydligt an till 
regionala strategier samt även interna kommunala styrdokument. Av totalsum-
man för planbudgeten för bidrag till kommunalt vägnät avsätts (21 mnkr) till 
Östra infarten Nyköping år 1–3 som är en gemensam åtgärd på både statlig och 
kommunalt vägnät och där finns ett delat ansvar och åtaganden, se mer under 
beskrivning av namnsatta åtgärder.  

Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Trafiksäkerhets-, miljö-, 
gång- och cykelåtgärder 
på kommunalt vägnät 

48 600 24 252 75 000 147 852 

 

Enskilda vägar 

Utveckling av enskilda vägar finansieras via länsplanen. Drift och underhåll av 
enskilda vägar finansieras genom den nationella planen. Potten kan användas 
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till enskilda vägar som upprätthåller statsbidrag för drift och underhåll. Medlen 
ska användas som beredskap för naturpåverkande händelser som stormar och 
översvämningar. Även om medlen är begränsade kan de principiellt användas 
till kollektivtrafikåtgärder, då en hållplats som ligger på ett enskilt vägnät behö-
ver utvecklas eller tillgänglighetsanpassas. Även åtgärder som främjar cykeltra-
fik till exempel sommarcykelvägar kopplat till enskilt vägnät och behov kopp-
lat till utveckling av BK4-vägnät.  

Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År 
2022–2033 

Enskilda vägar 1 500 1 500 3 000 6000 
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6 Prioriterade behov och brister för utredningar 

6.1 Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och övriga planerings-
underlag 

I åtgärdsplanen finns en budget på 23 miljoner kronor över planperioden för att 
kunna utreda och arbeta vidare med viktiga behov och brister i transport-infra-
strukturen. Resultaten av utredningarna ska leda till gemensamma ställningsta-
gande och ansvar för att ta resultatet vidare. Förutom åtgärdsvalsstudier kan 
pengarna medfinansiera till exempel viktiga funktionsutredningar och stråkstu-
dier för kollektivtrafiken. Flera av de brister som beskrivs i kap 6.2 bör drivas 
av kommunerna och där kan eventuellt. ansvar som ligger inom Länstransport-
planen behöva finanserias via dessa medel. 

Planbudget År 1–3 År 4–6 År 7–12 År  
2022–2033 

ÅVS, lång-
siktiga och 
strategiska 
planerings-
underlag  

5 000 3 064 15 000 23 064 

 

Utredningsplan för år 2022–2024 

En utredningsplan har identifierats framåt för att få möjlighet att arbeta vidare 
med behov och brister som är viktiga för att stärka den hållbara regionala ut-
vecklingen i regionen. Utredningsplanen pekar på viktiga fördjupningar för att 
nå våra strategier och mål. Planen pekar på olika framtidsfrågor som Region 
Sörmland i samverkan behöver fördjupas kring på mest lämpliga sätt under 
planperioden. Utöver detta så ska Region Sörmland, i samverkan med Trafik-
verket och länets kommuner planera in ytterligare analyser som behöver göras 
framåt utifrån de behov som uppkommer och utifrån de brister som identifieras. 
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Utredningsplan år 1–3 (2022–2024) Planerat startår för 
utredning 

Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa Uppstartad 2021 
ÅVS Tillgänglighet Södertälje Uppstartad 2021 
ÅVS trafiksäkerhet och tillgänglighet tätorter (cykel, 
koll, gång, etc.) 

2022 

ÅVS Framkomlighet och restidsförbättringar kollektiv-
trafik i Sörmland 

2022 

Logistikutveckling Eskilstuna 2022 
Godshantering kopplat till Oxelösunds hamn/SSAB:s 
omställning  

2023 

ÅVS utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort 2023 
Attraktiva bytespunkter utmed vägnätet 2023 
Fortsatt fördjupning utifrån stråk-ÅVS Nyköping-
Eskilstuna 

2024 

Gnesta koppling mot E4/Nyköping 2024 
 

Prioriterade behov och brister i utredningsplanen 

Trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder Trosa 

Trosa fortsätter utvecklas och tillgängligheten till västra delarna av Trosa behö-
ver fortsätta utvecklas. Dagens passager över Trosaån är begränsade och ett 
fortsatt arbete bör ske för att stärka framkomligheten och trafiksäkerheten till 
västra delen av Trosa. Ett ökat behov finns med tillkomsten av Vagnhärad rese-
centrum utmed Ostlänken och hur tillgängligheten dit kan stärkas. 

Eftersom projektet infart Trosa stoppades finns det behov av att finna alterna-
tiva lösningar. Ett gemensamt arbete har påbörjats redan 2021 och genomförs i 
syfte att studera möjliga lösningar som inkluderar väg 782, väg 218 samt väg 
219. Arbetet ska även inkludera det kommunala vägnätet som kopplar de västra 
delarna av Trosa gentemot väg 218. Arbetet ska leda fram till konkreta åtgärder 
som både på kort respektive längre sikt kan öka tillgängligheten till västra de-
larna av Trosa och stärka en fortsatt god framkomlighet, hög tillgänglighet och 
trafiksäkerhet. Ambitionen är att tydliggöra trafiksäkerhets- och framkomlig-
hetsåtgärder kopplat till Västra Trosa som en brist i kommande Länstransport-
plan samt att föreslagna åtgärder kan komma att inkludera såväl kommunalt 
som statligt vägnät.  

Tillgänglighet Södertälje 

Södertälje är en av de viktigaste målpunkterna för Sörmland. Det finns behov 
av att skapa bättre tillgänglighet från främst de kommunerna som gränsar direkt 
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mot Södertälje kommun. Därför kommer arbetet delvis finansieras via Läns-
transportplanen för Södermanlands län. Arbetet har startats upp redan 2021 och 
pågår under 2022. 

ÅVS trafiksäkerhet och tillgänglighet tätorter (cykel, koll, gång, etc.)  

En samlad ÅVS för ett antal tätorter kring våra noder i länet behöver genomfö-
ras. Den paketeras i fyra paket utifrån kommun men ska genomföras samlat där 
det övergripande syftet är att stärka trafiksäkerheten i alla orter. 

Paket Eskilstuna (Ärla, Kjula, Hällberga, Hållsta)  
För tätorterna i Eskilstuna kommuner ska studien fokusera på trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och kopplas till gång, cykel och kollektivtrafik men ska 
även inkludera möjligheten till stärkt tillgänglighet med cykel från orterna mot 
Eskilstuna och andra målpunkter.  

Paket Nyköping (Stigtomta, Vrena, Enstaberga, Svalsta och Bergsham-
mar) 
Syftar till att se över trafiksäkerhet för framförallt oskyddade trafikanter men 
även koppling mot kollektivtrafik och omstigningspunkter i Stigtomta och 
Vrena. Gällande Enstaberga, Svalsta och Bergshammar ser behov att se hur till-
gängligheten mellan orterna kan stärkas för gång, cykel och kollektivtrafik och 
det berör både enskilt och statligt vägnät.  

Paket Katrineholm (Sköldinge, Bie, Äsköping och Forssjö) 
Studien syftar på att se över trafiksäkerhet och tillgänglighet inom samhället. 
Fokus är främst på oskyddade trafikanter för att stärka deras tillgänglighet.  

Paket Strängnäs (Stallarholmen) 
Mariefred/Läggesta och Strängnäs är två noder i Sörmlands utveckling där det 
är viktigt med tillgänglighet och framkomlighet.  Kopplingen till/från Stallar-
holmen behöver belysas utifrån framkomlighet och trafiksäkerhet (väg 980, väg 
978, väg 977 samt koppling mot väg 223). Stråken behöver belysas utifrån flera 
perspektiv där kollektivtrafik och oskyddade trafikanter är en viktig del. Det 
kopplar an till utvecklingen av orterna. Faktorer som väghållaransvar bör bely-
sas särskilt kring väg 978. 

ÅVS Framkomlighet och restidsförbättringar kollektivtrafik i Sörmland 

Det finns ett generellt behov av åtgärder för framkomlighet och tillgänglighet i 
vägnäten för att kollektivtrafiken ska bli mer effektiv och tillgänglig för befolk-
ningen. ÅVS:en kopplar tydligt an till funktionsmålet i Sörmlands Trafikför-
sörjningsprogram. Det handlar både om en social, miljömässig och ekonomisk 
dimension. Åtgärderna handlar om sådant som: 

 Minimera omvägar och framkomlighetsproblem genom trängsel 

 Resenärer får ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken. Med tillgänglig 
påstigning, tillgänglig och säker väg till och från bytespunkter och på 
fordonen. 

687 (1163)



 

 

38 
 

 

 En viktig del för framkomlighet och tillgänglighet är också att identifi-
era var och hur bytespunkter kan utvecklas med möjlighet för resor med 
en kombination av färdmedel. 

Logistikutveckling Eskilstuna 

Logistikutvecklingen i Eskilstuna har växt väldigt kraftigt. Nya områden plane-
ras och det kopplar an till utveckling av både väg- och järnvägsnätet. För att 
stärka den utvecklingen behövs en samlad analys kring hur infrastrukturen kan 
möta upp utvecklingen och vad som behöver göras för att möta morgondagens 
behov av tillgänglighet, framkomlighet men även trafiksäkerhet. 

Godshantering kopplat till Oxelösunds hamn/SSAB:s omställning 

Oxelösunds hamn växer och utvecklas och tillsammans med SSAB:s omställ-
ning finns behov av att analysera hur den regionala och kommunala infrastruk-
turen bäst kan möta utvecklingen. En samlad analys som studerar frågor kopp-
lat vägnätet och dess anslutningar till hamnen, problematiken med tung vägtra-
fik och korsade järnvägstrafik samt behov av nya områden för hantering av 
gods i Oxelösund. 

Utredningen stödjer regeringens tydlighet i direktivet om stöd för betydande in-
dustrisatsningar som SSAB:s omställning och satsning i Oxelösund är ett tyd-
ligt exempel på. 

Fortsatt fördjupning utifrån stråk-ÅVS Nyköping-Eskilstuna 

Den stråkutredning som pågår kring stråket Nyköping – Eskilstuna kommer 
peka ut den långsiktiga riktningen på stråket för att dels binda ihop de storreg-
ionala noderna, dels stärka den inomregionala kopplingen och utvecklingen. 
Utifrån detta kommer fördjupningar behöva genomföras. Exakt syfte och om-
fattning beslutas i planering mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafik-
verket. 

Attraktiva bytespunkter utmed vägnätet 

Kollektivtrafik med god turtäthet och korta restider fås genom fokus på starka 
stråk. Utmed dessa stråk och i noderna skapas små och stora bytespunkter. Ge-
nom att identifiera och utveckla viktiga bytespunkter och utveckla dess funkt-
ionalitet kan kombinerat resande öka och vi kan därmed gå mot en mer hållbar 
regional utveckling samt stärka trafiksäkerheten. Studien ska fokusera på att 
identifiera viktiga noder, definiera funktionalitet för olika noder för att tillgäng-
liggöra dem samt främja kollektivtrafiken. Det är ett sätt att skapa attraktiva by-
tespunkter både i form av funktionalitet på platsen men även tillgänglighet till 
och från bytespunkten. 

Utveckling och trafiksäkerhet i Vingåkers tätort 

Vingåkers tätort utvecklas och idag trafikeras vägarna genom centralorten av 
tung trafik vilket skapar trafiksäkerhetsbrister. Ett arbete behöver göras kring 
Vingåker och hur trafiksäkerheten kan stärkas och därmed stärka utvecklingen i 
Vingåker. I arbetet kring Vingåker behöver även kopplingen till Viala lyftas in 
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där behovet att se över tillgänglighet mellan Viala och Vingåker samt trafiksä-
kerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter kopplat till väg 52. 

Gnesta koppling mot E4/Nyköping 

Gnestas koppling mot E4, via väg 224, har en del framkomlighets- och tillgäng-
lighetsbrister. Dessutom utvecklas Gnesta tätort och väg 57 kan bli en barriär 
för oskyddade trafikanter. För att studera möjliga lösningar och alternativ görs 
en studie som kopplar an Gnesta mot E4 utmed väg 224 samt Gnestas utveckl-
ing på bägge sidor om väg 57 vid Gnesta tätort. 

6.2 Kvarvarande prioriterade brister 

Många olika viktiga samhällsplaneringsprocesser pågår parallellt som på me-
dellång och lång sikt kommer att påverka behoven av finansiering i kommande 
länstransportplaner. Det är processer som Region Sörmland är delaktiga i eller 
driver men som kommit olika långt i planeringen. Vid fastställelse av denna 
plan är det fortfarande osäkert vilken typ av finansiering och hur mycket finan-
siering som kommer att behövas med koppling till dessa behov och brister.  

Nedan beskrivs olika prioriterade behov och brister som behöver analyseras 
och som har koppling till kommande länstransportplaner. Processerna för dessa 
behov och brister kommer att fortgå under planperioden tillsammans med be-
rörda parter och kan bli underlag för kommande länstransportplaner. I hante-
ringen av flertalet av dessa brister är det kommunen som behöver driva arbetet 
med stöd av Region Sörmland och Trafikverket. 

Strängnäs stad 

Strängnäs växer och Strängnäs stad knyts närmare till väg 55. Ett gemensamt 
arbete behöver göras för att se hur stadsutvecklingen påverkar infrastrukturen, 
såsom väg 55 mellan St. Eskilskälla och Strängnäsbron men även det kommu-
nala vägnätet och vilka åtgärder som behöver göras på kommunalt och statligt 
vägnät för att möta morgondagens behov för framförallt gång, cykel och kol-
lektivtrafik. Kommunen bör initiera och driva arbetet men Region Sörmland 
och Trafikverket ska medverka. 

Väg 230 - Västerleden 

Det görs en del åtgärder för att stärka framkomligheten på väg 230 utifrån den 
Åtgärdsvalsstudien som genomförts. Men det finns fortsatta brister kring fram-
komlighet som Trafikverket, Region Sörmland och Eskilstuna kommun behö-
ver fortsatt arbeta med för att hitta lösningar som möter morgondagens behov. 
Här behöver Eskilstuna kommun initiera ett gemensamt arbete för att få en ge-
mensam problembild samt att vi genomföra ett gemensamt arbete. Region 
Sörmland och Trafikverket ska medverka i arbetet. 
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Eskilstuna C 

Eskilstuna centralstation är den största stationen i länet och det prognosticeras 
för allt mer tågtrafik. Via Nationell plan görs utredningar om att öka kapa-
citeten i järnvägsnätet och Eskilstuna kommun planerar för att utveckla ett nytt 
resecentrum. Det är viktigt att se vilka behov ett utvecklat resecentrum i 
Eskilstuna kräver från alla delar; Nationell plan, Länstransportplan men även 
kommunen. Därför lyfts det som en brist som samverkan krävs kring. 
Eskilstuna C bör vara en brist i Nationell plan och arbetet ska drivas framåt av 
Trafikverket och Eskilstuna kommun tillsammans. Region Sörmland bistår. Ar-
betet hänger nära ihop med den växande godstrafiken på järnväg i området och 
flytt av godsbangård till Gunnarskäl. 

Västra infarten Nyköping 

Kring Västra infarten i Nyköping har en Åtgärdsvalsstudie genomförts samt en 
fördjupad trafikanalys. Området knyter an till utveckling av Nyköping men är 
även en viktig koppling mellan väg 53 och E4 och Oxelösunds koppling mot 
E4.  

Men växande volymer i Oxelösunds hamn, utvecklingen av både Oxelösund 
och Nyköping behöver fortsatt arbete göras kring tillgänglighet, kapacitet och 
trafiksäkerhet. Det berör allt från Trafikplats Kungsladugården, kopplingar 
mellan väg 53 och Nyköpings tätortkorsningspunkter, koppling mot väg 511 
samt väg 515. Nyköpings och Oxelösunds kommun bör initiera ett samlat ar-
bete utifrån utvecklingen av kommunerna. Trafikverket och Region Sörmland 
bidrar. 

Stråket utmed väg 55 

Stråket utmed väg 55 är det regionala stråk med störst flöden och mycket tung 
trafik. Flera åtgärder har genomförts och flera planeras enligt förslag till plan 
för åren 2022–2033. Långsiktigt är strategin att skapa ett mötesfritt stråk med 
målstandard 100 km/h. Flera delar behöver fortsatt planeras för långsiktigt 
såsom Björndammen-Biskopskvarn, Flen-Yxtatorpet samt delen St. Eskilskälla 
– Hjulstabron. Hjulstabron, som är en del av den nationella planen, är en viktig 
del för inlandsjöfarten men även för stråket utmed väg 55, och kommer för-
hoppningsvis genomföras inom kommande planperiod. 

Kvicksund 

Kvicksund är en växande ort med stor utvecklingspotential. Kvicksund korsas 
av järnvägen och väg 56 som är en barriär i utvecklingen. Region Västmanland, 
Region Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun behöver göra en ge-
mensam analys utifrån tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter.  Kvicksund har även nationell betydelse utifrån Mälar-
sjöfarten. I Kvicksund finns en passage för sjöfarten med broöppning för både 
väg- och järnvägstrafik. Det finns ett nationellt behov att se över hur sjö, väg 
och tågtrafiken kan samutnyttja passagen och i en nationell analys bör även ut-
vecklingen av Kvicksund lyftas in som Trafikverket ska genomföra med övriga 
aktörer medverkande. 
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Bussdepå Nyköping 

Det finns ett behov av en ny bussdepå för den södra delen av Sörmland. Objek-
tet kan bli aktuellt för kommande Länstransportplaner för medfinansiering och 
eventuellt tillgänglighets- eller framkomlighetsåtgärder kopplat till var en ny 
bussdepå lokaliseras. Ett gemensamt arbete mellan Nyköpings kommun och 
Region Sörmland genomförs. 

Tillgänglighet Stockholm Skavsta 

Stockholm Skavsta flygplats och dess resecentrum är en viktig nod i Sörmland. 
För att skapa en effektiv och tillgänglig kollektivtrafik till noden krävs funge-
rande och gena kopplingar. Därför behöver koppling från Skavsta resecentrum 
och västerut, utöver Kungsladugårdsleden och Ostlänken, för kollektivtrafik 
stärkas. 

Väg 838 – Vagnhärad resecentrum 

Utvecklingen av Vagnhärad resecentrum och Vagnhärads utveckling leder till 
att väg 838 mot Gnesta växer i betydelse. Vad utvecklingen leder till är ännu 
oklar men en långsiktig brist behöver fortsätta studeras. Trosa kommun behöver 
initiera samverkan kring utvecklingen men bjuda in Region Sörmland och Tra-
fikverket. 
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7 Konsekvenser och effekter av planförslaget 

7.1 Hållbarhets- och strategisk miljöbedömning 

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåver-
kan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljö-
bedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planför-
slag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken3 
uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 
att en hållbar utveckling främjas. 

Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska 
påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras 
tidigt i processen, för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderla-
get och vägas mot andra mål. Av denna anledning ska rimliga alternativ identi-
fieras, beskrivas och bedömas. 

Social konsekvensbedömning (SKB) 

Region Sörmland har valt att utvidga den strategiska miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning som, förutom betydande miljöpåverkan, även bedömer 
och beskriver sociala konsekvenser av länstransportplanen. Det finns inga lag-
krav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer såsom det finns 
för miljöbedömning. 

Det centrala i den sociala konsekvensbedömningen är att bedöma och beskriva 
hur transportinfrastrukturplaneringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers 
förutsättningar och värderingar. Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får 
del av samhällets investeringar? Vem gynnas respektive missgynnas av åtgär-
derna i planen? Vilka sociala positiva och negativa sociala konsekvenser bidrar 
vi till? Hur kan vi bidra till att utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en 
betydande potential att genom åtgärder i transportsystemet påverka social håll-
barhet. 

Nollalternativ och framtagande av planalternativ 

Som en processmetodik för framtagande av slutgiltigt planförslag togs två plan-
förslag fram under våren 2021 med två olika alternativa inriktningar för planen. 
För dessa alternativ gjordes en analys av vilken betydande miljöpåverkan och 
vilka sociala konsekvenser de får jämfört med ett nollalternativ. Nollalternativet 
har i detta sammanhang definierats utifrån att man fortsätter enligt föregående 
länstransportplanplan år 2018–2029 och med de beslutade namngivna objekt 

 
3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  
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som finns i den men uppräknade potter i enlighet med tidigare procentuella för-
delningar så att budgeten för den nya planperioden nås.  

De planalternativ som togs fram var ett stråkalternativ och ett nodalternativ. Båda 
alternativen fick en fiktiv budget på 1,2 miljarder att fördela. Alternativen skulle 
spegla olika strategiska inriktningar och fokus på olika satsningar. De speglade 
också olika aspekter av Sörmlands strukturbild som varit en viktig utgångspunkt 
för arbetet. Metodiken är ett sätt att på ett tidigt stadium koppla ihop mål, strate-
gier och åtgärdsplanering. De olika inriktningarna påverkar konsekvensbedöm-
ningen utifrån till exempel nationella och regionala mål. Underlaget användes 
sedan i dialogprocessen för strategiska inriktningsdiskussioner för länstransport-
planen och olika målkonflikter. Ur detta underlag och dialog har sedan det slut-
giltiga planförslaget tagits fram som i sin tur bedömts. 

Figur 12. Beskrivning av planalternativ och inriktningar som använts i processen för framtagande av läns-
transportplan 2022–2033 

  

7.2 Bedömningar av konsekvenser av planförslaget 

I detta avsnitt redogörs för det slutliga planförslagets miljöpåverkan respektive 
inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. Eftersom budgeten 
för länstransportplanen sedan jämförelserna av planalternativ initialt gjordes 
har utökats något, har också budgeten för nollalternativet utökats i motsvarande 
grad. Av tabell 4 och 5 framgår vilka fokusområden i bedömningsmatrisen som 
tas med vid miljöbedömning respektive sociala konsekvensbedömning.  

I sammanfattningen av hållbarhetsbedömningen för den föreslagna länsplanen 
jämförs planförslaget med ett nollalternativ. Konsekvenserna av länsplanen 
kommer dock att bero av hur fördelningen av investeringsmedel inom åtgärds-
paketen ser ut, vilka av åtgärderna inom potterna man väljer att genomföra och 
för de sociala konsekvenserna även var de ligger geografiskt. 

Socioekonomiskt utsatta områden är förfördelade när det gäller den geografiska 
fördelningen av de planerade hållplatsåtgärder, för övriga åtgärder är fördel-
ningen relativt jämn mellan starka och svaga områden. Effekterna beror på vilka 
områden som kommer att gynnas mest av prioriteringarna inom potterna. Det 
måste också studeras mer noggrant om de förfördelade områdena redan har god 
infrastruktur för kollektivtrafik-, gång-, och cykelåtgärder. Oavsett vilket är det 
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viktigt, för att öka jämlikheten och det sociala kapitalet, att investeringar görs i 
dessa områden. 

En total bild av länsplanens effekter på framför allt sociala värden kan alltså fås 
först då de medel som tilldelas de olika åtgärdspaketen i länsplanen betalats ut 
till exempelvis kommuner. Det hade också varit en fördel för helhetsbilden om 
man kunnat se samlad bedömning av länsplanen tillsammans med den nationella 
planens åtgärder i Sörmland så att man kan se effekterna av de båda planerna 
tillsammans. 

Sammanfattning av planen som helhet och dess konsekvenser 

Bedömningarna för planförslaget är överlag något bättre än nollalternativet vad 
gäller miljö och social hållbarhet. Jämfört med nollalternativet bidrar planförsla-
get i mer gynnsam riktning avseende miljö eftersom det går i mer positiv riktning 
för klimat, hälsa, landskap och attraktiviteten för resande med kollektivtrafik, 
gång och cykel. Planförslaget går i mindre gynnsam riktning avseende trafiksä-
kerhet. Planförslaget går sammantaget i mer positiv riktning vad gäller social 
hållbarhet, detta främst vad gäller tillgängligheten för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning, samt för socioekonomiskt svaga grupper. För jäm-
ställdhet samt tillgänglighet är planförslaget likvärdigt med nollalternativet.  

Sammanfattning strategisk miljöbedömning 

Klimat 

Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel medel på 
åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder 
som ger ökat trafikarbete på väg. Sammantaget är bedömningen att planförslaget 
är bättre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet. 

Hälsa 

Sammantaget bedöms planförslaget som bättre ur aspekten totala emissioner och 
buller. Planen bedöms som likvärdig med hänsyn till fysisk aktivitet, barns möj-
lighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken. Detta genom 
att planförslaget i förhållande till nollalternativet har en betydligt mindre andel 
vägåtgärder och större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder. 

Landskap 

Sammantaget bedöms planförslaget gå i ungefär samma negativa riktning avse-
ende för kriterier med relevans för landskap. Både planförslaget och nollalterna-
tivet berör skyddade områden på olika sätt. 

Trafiksäkerhet 

Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nol-
lalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet. 
Skillnaden är dock liten. 
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Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel 

I planförslaget satsas en större andel medel på åtgärder som ökar attraktiviteten 
för att resa kollektivt jämfört med nollalternativet. Planförslaget går i stället i 
något mindre positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla 
vid korta resor än i nollalternativet. Sammantaget bedöms de båda planalternati-
ven därför som relativt likvärdiga. 

Tabell 4. Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende miljökonsekvenser. 

Fokusområde Planförslaget 

Klimat + 

Hälsa 

              Luft + 

              Buller + 

              Befolkning 0 

Landskap 0 

Trafiksäkerhet - 

Kollektivtrafik, gång och cykel 0 

 

Sammanfattning social konsekvensbedömning 

Jämställdhet 

Planförslaget har både för- och nackdelar avseende jämställdhet gentemot nol-
lalternativet, och bidrar sammantaget likvärdigt till jämställdhet. I planförslaget 
satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet 
men kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter samt att öka 
attraktiviteten för att resa med kollektivtrafiken. I stället satsas mindre medel på 
åtgärder som ökar attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor samt ökar 
trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister. I planförslaget satsas 
också mer medel på åtgärder i områden med övervägande manlig dagbefolkning. 
I båda alternativen satsas lika mycket medel på åtgärder som leder till trygghet 
och bekvämlighet i transportsystemet. 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Planförslaget går över lag i något mer positiv riktning för tillgängligheten för 
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, detta genom att planförslaget 
innehåller en större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder, som gynnar 
dessa grupper. 
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Socioekonomiska förutsättningar och andra bakgrundsfaktorer 

Planförslaget går överlag i något mer positiv riktning utifrån fokusområdet jäm-
likhet, detta genom att planförslaget innehåller en större andel gång-, cykel, och 
kollektivtrafikåtgärder, som ligger i linje med socioekonomiskt svaga gruppers 
generella resande och förutsättningar. 

Generell tillgänglighet 

Sammantaget tyder bedömningarna på att planförslaget är likvärdigt nollalter-
nativet avseende generell tillgänglighet. Detta kan tyckas överraskande utifrån 
att nollalternativet har en betydligt större andel vägåtgärder som generellt bidrar 
positivt. En förklaring är att vissa åtgärder, som tidigare bedömts som neutrala, 
nu ingår i potter i planförslaget som i sin helhet bedöms som positiva i förhål-
lande till bedömningsområdet. 

Tabell 5. Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende sociala konsekven-
ser. 

Perspektiv / bedömningsområde Planförslaget 

Jämställdhet 0 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning +* 

Socioekonomiska förutsättningar och andra bak-
grundsfaktorer 

+ 

Generell tillgänglighet 0* 

 

*) För potter har en sammanväg bedömning gjorts för hela potten. Fler åtgärder 
ligger i potter i planförslaget än i nollalternativet vilket gör att det i nollalterna-
tivet varit fler enskilda åtgärder att bedöma. Det innebär att åtgärderna i planal-
ternativet kan framstå som mer positiva avseende av planförslagets effekter för 
generell tillgänglighet samt effekter för barn, äldre och personer med funktions-
nedsättning än om enskilda åtgärder inom potterna bedömts var för sig. 

7.3 Övriga effekter av planförslaget 

Förslaget till Länstransportplan för Södermanlands län förhåller sig till mål och 
direktiv på olika sätt. Följande del beskriver konsekvenser och effekter kopplat 
de särskilda redovisningar som direktivet för planarbetet från regeringen anger. 
Bland annat lyfter direktivet fram betydelsen av att arbeta för ett transporteffek-
tivt samhälle och att åtgärder ska kopplas till bostadsbyggande och betydande 
industrisatsningar.  

Effekter på bostadsbyggandet 

Länstransportplanen tar sin utgångspunkt i Sörmlandsstrategin och Strukturbild 
Sörmland som pekar på behovet av att skapa likvärdiga boendemiljöer. Utifrån 
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både direktiven, regionala mål och de effektkedjor som finns har en strategi i 
planen varit att prioritera investeringar som stödjer kommunernas planerade bo-
stadsbyggande. Någon kvantifiering för varje objekt hur många bostäder inve-
steringarna genererar kan inte göras på grund av avsaknad av metodik.  

En koppling till bostadsbyggandet och länstransportplanen finns genom att de-
taljplaner med planer för nya bostäder finns kopplade i geografin där flera olika 
infrastrukturinvesteringar görs. Flertalet av åtgärderna i planen, såsom väg 218 
Trosa-Vagnhärad, Förbifart Flen, väg 223 Mariefred-Läggesta, Genomfart 
Eskilstuna, Östra Infarten Nyköping har en koppling till stadsutveckling och 
bostadsbyggande genom att investeringarna på olika sätt öppnar upp utveckl-
ingsområden, hjälper till att öka attraktivitet, tillgänglighet och att åtgärderna 
har en potential att bidra till ökade markvärden i områdena. I den digitaliserade 
delen av länstransportplanen finns en fördjupad geografisk analys av kommu-
nernas ambitioner och planer för bostadsbyggande.  

Effekterna på bostadsbyggandet i länet förväntas bli positiva, inte minst med 
tanke på Ostlänkens tillkomst och de medel som avsätts i planen för att skapa 
bättre tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken. Men även sats-
ningarna på viktiga tätortsnära vägåtgärder skapar förutsättningar för bostads-
byggande i flera av länets kommuner. Länstransportplanens samlade satsningar 
på kollektivtrafik, stadsutveckling, trimningsåtgärder på vägnätet och namn-
givna investeringar stödjer förtätning i tätorter och att god tillgänglighet skapas 
till planerade bostadsområden. 

Effekter för industrisatsningar 

Den enskilt största betydande industrisatsningen i länet är SSAB:s omställning 
för att gå mot en hållbar och fossilfri produktion. Länstransportplanen stödjer 
den omställningen genom att dels arbeta med tillgängligheten till Oxelösund 
genom den satsning på Kungsladugårdsleden som främjar godsflöden till Oxe-
lösund men även pekar ut arbeten på att identifiera och utveckla infrastrukturen 
i Oxelösund samt utmed väg 53 Oxelösund mot E4. Ett gemensamt arbete krävs 
mellan Oxelösunds och Nyköpings kommun med stöd av Trafikverket och 
Region Sörmland. 

Andra industrisatsningar är utvecklingen kring gods och logistik kring 
Eskilstuna där planen pekar på fördjupat arbete kring vad det innebär. Finns 
även en hel del trimningsåtgärder kring Eskilstuna med bäring på den satsning 
som idag sker. Här bör även Södertälje och den satsning som Scania gör i Sö-
dertälje lyftas även om det inte är i vår region rent geografiskt. Sörmland har 
nära koppling mot Södertälje och Stockholmsregionen och är väl integrerad i 
regionen. Här fortsätter Region Sörmland att knyta närmare Södertälje genom 
väg 57s utveckling men även analyser kring hur vi ytterligare kan stärka Söder-
täljes tillgänglighet. 

Effekter för att skapa ett transporteffektivt samhälle 

Planförslaget lägger vikt vid att fortsätta satsningar på effektiva åtgärder som 
stödjer tätortsutveckling, bostadsbyggande samt hela resan perspektivet. Utifrån 
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de strategiska prioriteringarna som gjorts ska planen allt mer styra mot gräns-
snittet mellan kommunalt och statligt vägnät för att möta samhällsutvecklingen. 
Intentionen är att stärka kollektivtrafikens utveckling, effektiv godshantering 
och gång- och cykeltrafik.  

För att skapa ett transporteffektivt samhälle krävs nära samverkan mellan kom-
mun, region och Trafikverket och samverkan mellan infrastrukturplanering och 
bebyggelseplanering. Därför lyfter Region Sörmland genomförandeprocessen 
tydligt så att vi gemensamt styrmedel till där de gör mest nytta samt att avväg-
ningar görs kring hur vi når våra mål. Planförslaget har avsatt mer medel till 
medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät, även om det inte är tillräck-
ligt. Det handlar om att fortsatt styra medel till kommunalt vägnät samtidigt 
som att få fram kvalitetssäkrade underlag kring kollektivtrafikens behov för 
morgondagen för att framöver kunna växla upp satsningar på kollektivtrafiken. 

Det handlar också om att utnyttja den infrastruktur som finns och som nu byggs 
så effektivt som möjligt och anpassa den för morgondagens behov innan ny in-
frastruktur byggs. 
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8 Genomförande 

Ett av sex mål för Länsplan för regionalt transportsystem för Södermanlands 
län år 2022–2033 handlar om genomförande: 

Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samverkan 
mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprincipen och som 
beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen 

En grund för att skapa ett så effektivt genomförande av Länstransportplanen 
är samverkan mellan Region Sörmland, kommunerna och Trafikverket. Tra-
fikverket är den myndighet som genomför en LTP, förutom det som kommu-
nerna och Region Sörmland genomför genom statlig medfinansiering. Utifrån 
detta är det av vikt att Region Sörmland, Trafikverket och kommunerna har 
kunskap om varandras processer men även formar en gemensam årlig pro-
cess med aktivt genomförande av Länstransportplanen.  

Därför är det viktigt att i åtagandet synkronisera de objekt som berörs av 
plan- och markfrågor och som behöver utredas följer Länstransportplanens 
tidplan och Trafikverkets genomförande. Då vissa objekt även kräver insat-
ser i den kommunalt ägda infrastrukturen eller personella insatser behöver 
kommunen planera och budgetera även för dessa tillskott. Genom nära sam-
verkan kan den effekt som eftersträvas genom de gemensamma investe-
ringar som görs i länet nås. 

8.1 Planeringsprocessen 

En viktig förutsättning för vårt gemensamma arbete att skapa hållbar regional 
utveckling genom utveckling av transportsystem är fyrstegsprincipen. Allt ar-
bete ska utgå från fyrstegsprincipen vilket även ska finnas med i kommunernas 
arbete innan statlig medfinansiering söks för objekt. Därför är det första steget 
att arbeta med ett behov eller brist avgörande för att få en Länstransportplan 
som har gott genomförande och fokus på rätt åtgärder. När en ny Åtgärdsvals-
studie inleds är det ett gemensamt ansvar att genomföra och driva arbetet. Prin-
cipen är att en kommun finansierar 25 procent. 

Ett avgörande verktyg, som är ett krav i planeringen för utvecklingen utifrån 
Länstransportplanen i Södermanlands län, är att det görs ett gemensamt ställ-
ningstagande där kommun, Region Sörmland och Trafikverket gemensamt pe-
kar på riktningen framåt. Ställningstagande ska peka på vilka åtgärder som re-
spektive part är ansvarig för och är prioriterade framåt. Trafikverket och LTP 
kan jobba med steg 3- och steg 4-åtgärder, utifrån de ekonomiska ramarna och 
dess möjligheter, men Region Sörmland och kommunen måste ta ansvar för 
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steg 1- och 2-åtgärder – vilket blir viktigt att ta med det i sina interna processer. 
Utgångspunkten ska vara att börja med steg 1 och steg 2-åtgärder. 

En viktig del är också att efter en Åtgärdsvalsstudie kan fördjupningar krävas 
som funktionsutredning eller trafikanalyser. Allt för att vi ska bättre underlag 
för att få ett effektivt och bra genomförande av Länstransportplanen. Därför är 
det av stor vikt att alla parter har resurser och medel för att jobba systematiskt 
och strategiskt i planeringsprocessen. 

Parallellt ska Region Sörmland fortsatt påverka lagstiftaren, om förtydligande 
att medel i Länstransportplanen kan användas till åtgärder utifrån hela fyrstegs-
principen. 

8.2 Årlig genomförandeprocess 

För att få ett bättre genomförande och mer integrerad samverkan ska en årlig 
process etableras där kommunerna, Region Sörmland och Trafikverket gemen-
samt samlar in nya behov och brister i transportinfrastrukturen. Genom att årli-
gen uppdatera behoven gemensamt kan inspel göras till verksamhetsplane-
ringen för genomförande av Länstransportplanen. Denna process bygger vidare 
på den samverkan som finns idag kring statlig medfinansiering men utvecklas 
för att ta grepp om hela transportinfrastrukturplaneringen vilket ställer större 
krav på alla tre parter. 

Figur 13. Årlig genomförandeprocess 
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Utöver ovan beskrivna process för genomförandet inklusive processen för stat-
lig medfinansiering förkortat (SMF) i figuren är en viktig del en kontinuerlig 
regional samverkan med kommunerna, Trafikverket och Länsstyrelsen.  

För kontinuerlig samverkan finns två grupper i Sörmland för tjänstepersoner 
som träffas kontinuerligt. Dessa grupper är:  

 Regionala transportgruppen för Sörmland   

 Arbetsgrupp för transportsystemets utveckling med en undergrupp spe-
cifikt kring statlig medfinansiering. 

I regionala transportgruppen finns Region Sörmland, Trafikverket och Länssty-
relsen. Gruppens roll är att samverka och stämma av kring aktuella frågor i 
transportplaneringen som till exempel åtgärdsvalsstudier, vägplaner, finansie-
ring, statlig medfinansiering, handlingsplaner, regionala projekt, verksamhets-
planering och uppföljning. För att stärka genomförandet av planen är denna 
grupp viktig för att styra projekten och dess innehåll så att vi minimerar tidsför-
skjutningar och fördyringar. 

I arbetsgruppen för transportsystemets utveckling finns motsvarande intressen-
ter samt kommunerna och är en samverkansgrupp för att gemensamt diskutera 
utveckling av transportsystemet i länet. Gruppen diskuterar frågor som både 
härrör till Nationell- och Länstransportplan. 

För den politiska beredningen av olika strategiska frågor rörande transportsy-
stemets och transportinfrastrukturens utveckling finns Regionala utvecklings-
nämnden (RUN) och dess utskott för Regional samhällsplanering. 

För att få ett bra genomförande formaliseras en process med en årlig upp-
följning i RUN. Utskottet för samhällsplanering ska erhålla löpande inform-
ation. Vid behov av revidering av Länstransportplanen ska delegationsord-
ningen tydliggöras kring hur ändringar sker.  

8.3 Medfinansiering 

En viktig princip i genomförandet av Länstransportplanen för det regionala 
transportsystemet i Södermanlands län är att planen ska användas där den 
ger regional nytta samt kommunal medfinansiering där det finns lokal nytta. 
Utifrån detta gäller följande principer för medfinansiering av olika åtgärder. 
 
Tabell 6. Medfinansieringsprinciper 

Principer för medfinansiering i länstransportplanen 
Namngivna objekt, åtgärder över 50 mnkr 
 
Övriga satsningar på det statliga vägnätet, åt-
gärder till och med 50 mnkr, utöver nedanstå-
ende principer, där det finns lokala nyttor och 
åtgärder drivs av kommunal planering 

Medfinansiering och graden av medfi-
nansiering ska övervägas och diskute-
ras utifrån uppkomna nyttor. Kommu-
nal medfinansiering enligt särskilda 
förhandlingar med Trafikverket och 
Region Sörmland 
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Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät 50 % medfinansiering av berörd kom-
mun 

Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala vägnätet 

Maximalt 50 % statlig medfinansie-
ring 

Kollektivtrafikåtgärder, kommunalt vägnät 
(hållplatser, resecentrum, etc.) 

Maximalt 50 % statlig medfinansie-
ring 

Kollektivtrafik regional funktion, statligt och 
kommunalt vägnät 

0–50 % kommunal/annan medfinan-
siering 

Åtgärdsvalsstudier Medfinansiering från berörd kom-
mun/organisation med 25 % 

Funktionsutredningar, trafikanalyser och andra 
utredningar 

Särskilt avtal upprättas kring finansie-
ring och ansvar 

 
Medfinansiering kopplat till namngivna objekt och övriga satsningar på det 
statliga vägnätet grundar sig i hur stor kommunal kontra regional nytta pro-
jektet har. Om projektet har övervägande regional nytta utifrån stråkper-
spektiv, kollektivtrafik och andra regionala värden och inga lokala nyttor el-
ler inte drivs av kommunal planering och utveckling är grundprincipen att 
hela objektet finansieras från Länstransportplanen.  
 
Om projektet har tydliga kommunala/lokala nyttor i form av till exempel 
markvärden, bostadsbyggande och verksamhetsutveckling ska alltid medfi-
nansiering från kommunen vara en del. Medfinansiering ska förhandlas med 
Trafikverket och Region Sörmland så tidigt som möjligt i planläggningspro-
cessen. Medfinansieringsavtal krävs för åtgärder där det finns lokala nyttor 
om objektet ska vara en del av Länstransportplanen och prioriteras i genom-
förandeprocessen. 

8.4 Andra finansieringskällor 

Behoven på det kommunala vägnätet i Sörmland är stort och större än beho-
vet som Länstransportplanen kan möta. Därför är det avgörande i genomfö-
randet att större samverkan mellan framförallt kommunerna och Region 
Sörmland för att långsiktigt jobba med andra finansieringskällor för att 
stärka den regionala utvecklingen. Där är stadsmiljöavtal av särskilt intresse 
och kommunerna bör överväga att paketera mer av sina behov i en stadsmil-
jöansökan, som Region Sörmland kan stödja och bidra i. 
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Förord 

Region Sörmland har under tagit fram en ny länsplan för regional transportinfra-

struktur 2022–2033. Trivector Traffic AB anlitades under våren 2021 för att ge-

nomföra en strategisk miljöbedömning och hållbarhetsbedömning av länsplanen. 

Bedömningen redovisas i detta dokument. Den strategiska miljöbedömningen 

omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I 

hållbarhetsbedömningen inkluderas också en social konsekvensbedömning. 

Från Trivectors sida har Lovisa Indebetou varit projektledare. I arbetet har 

Kristoffer Levin varit kvalitetsansvarig. Övriga medverkande i uppdraget har va-

rit Olivia Dahlholm, Hanna Wennberg, Anna-Klara Ahlmér och Kristen Koehler. 

Region Sörmlands kontaktperson för uppdraget har varit Fredrik Högberg. 

Lund, september 2021 
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1. Inledning 

Region Sörmland ansvarar för att ta fram en ny länsplan för regional transport-

infrastruktur för Södermanlands län 2022–2033. En strategisk miljöbedömning 

och hållbarhetsbedömning ska genomföras av länsplanen och redovisas i detta 

dokument. Den strategiska miljöbedömningen omfattar en miljökonsekvensbe-

skrivning som uppfyller kraven i miljöbalken. I hållbarhetsbedömningen inklud-

eras också en social konsekvensbedömning. 

1.1 Länsplan för regional infrastrukturplanering 

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nat-

ionell plan för transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfra-

struktur (hädanefter: länsplan). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men re-

videras vart fjärde. Den nya planen gäller för perioden år 2022–2033. 

 Regionerna i Sverige ansvarar för att ta fram länsplanerna. I Södermanlands län 

är det Region Sörmland som är länsplaneupprättare. Länsplanerna hanterar inve-

steringar på statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investe-

ringar på kommunala vägar. Investeringarna delas in större vägombyggnader, 

kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt gång- och cykelvägar. Länsplanens 

investeringsmedel kan också användas för medfinansiering till objekt i nationell 

plan. Vad som kan ingå i en länsplan styrs av Förordning (1997:263) om läns-

planer för regional transportinfrastruktur.1 

Nationella planen omfattar investeringar på nationella vägar (i Sörmland är det 

E4, E20 samt väg 56) och järnvägsnätet samt drift- och underhåll på det statliga 

väg- och järnvägsnätet.  

1.2 Strategisk miljöbedömning 

En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra bety-

dande miljöpåverkan. En länstransplan innebär alltid en betydande miljöpåver-

kan enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljö-

bedömningar. Den ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det planför-

slag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken2 

uppfylls. Syftet är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 

att en hållbar utveckling främjas. 

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1997263-om-
lansplaner-for-regional_sfs-1997-263  
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-
1998-808  
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I Miljöbalken 6 kap. 2 § finns en uppräkning av olika delar av miljön som miljö-

effekter kan uppstå på och dessa delar av miljön brukar kallas miljöaspekter. 

 
6 kap. 2 § miljöbalken: Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter 
som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte ku-
mulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 
1. befolkning och människors hälsa, 
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller  
6. andra delar av miljön. Lag (2017:955) 
 

 

Andemeningen i de lagkrav som finns är att den strategiska bedömningen ska 

påverka innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras 

tidigt i processen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag framtagna. 

Detta för att bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och 

vägas mot andra mål. 

 
Strategisk miljöbedömning av länsplaner  
innebär följande moment: 
 
Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB 
skickas till berörda remissinstanser. Formellt 
samrådsmöte med berörd Länsstyrelse. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram 
som biläggs det planförslag som går ut på re-
miss.  
 
Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till 
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna 
synpunkter innan planen antas.  
 
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras 
inför redovisning till regeringen eller slutlig 
fastställelse ska också miljökonsekvensbe-
skrivningen uppdateras. 
 
Särskild sammanfattning. När det slutliga 
planförslaget antas ska en särskild samman-
fattning tas fram som beskriver: 
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

eller programmet, 
2. hur hänsyn har tagits till miljökonsekvens-

beskrivningen och inkomna synpunkter, 
3. skälen för att planen eller programmet har 

antagits i stället för de alternativ som över-
vägts och 

4. vilka åtgärder som planeras för att övervaka 
och följa upp den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller pro-
grammet medför. Lag (2017:955) 

 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen  
ska innehålla: 
 

• Sammanfattning av planens innehåll. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
rimliga alternativ. 

• Nollalternativ (miljöns sannolika utveckling 
om planen eller programmet inte genom-
förs). 

• Nulägesbeskrivning (miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påver-
kas betydligt och befintliga miljöproblem 
som är relevanta för planen eller program-
met. 

• Identifiering, beskrivning och bedömning av 
de betydande miljöeffekter som genomfö-
randet av planen kan antas medföra. 

• Beskrivning av åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra, motverka eller av-
hjälpa betydande negativa miljöeffekter. 

• Sammanfattning av de överväganden som 
har gjorts bakom val av alternativ. 

• Redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den be-
tydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför. 

• Sammanfattning av punkterna ovan. 
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1.3 Social konsekvensbedömning 

Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer 

såsom det finns för miljöbedömning. Numera efterfrågas dock alltmer en belys-

ning av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och regional 

infrastrukturplanering. 

Det centrala i en social konsekvensbedömning är att bidra till att transportplane-

ringen kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. 

Det är viktigt att ställa frågor såsom: Vem får del av samhällets investeringar? 

Vem gynnas respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala posi-

tiva och negativa sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att 

utjämna skillnader mellan grupper? Det finns en betydande potential att genom 

åtgärder i transportsystemet påverka social hållbarhet. 

Den sociala konsekvensbedömningen för länsplanen är strukturerad enligt en 

modell som Region Kronoberg utvecklat tillsammans med Trivector och White 

Arkitekter.3 Denna SKB-modell bygger på liknande tillvägagångssätt och 

aspekter som modeller för social konsekvensbedömning som flera av de större 

kommunerna tillämpar, men är anpassad för regional transportplanering.  

Enligt SKB-modellen genomförs en social konsekvensbedömning i sex steg: (1) 

behovsbedömning, (2) nulägesbeskrivning, (3) sociala knäckfrågor, (4) sociala 

nycklar, (5) konsekvensbedömning och (6) kompletteringar. De olika stegen ut-

går från fyra sociala aspekter: 

 Inkluderande – Ledord: Makt och delaktighet 

 Sammanhållen – Ledord: Sociala och rumsliga samband 

 Tillgänglig – Ledord: Vardagsliv och räckvidd 

 Hälsofrämjande – Ledord: Hälsa, trygghet och säkerhet 

Avstamp görs genom nulägesbeskrivningen (steg 2) för att identifiera sociala 

knäckfrågor (steg 3), det vill säga sociala utmaningar som regionen har och som 

kan påverkas genom länsplanen. Sociala nycklar blir då de mål som länsplanen 

ska arbeta i riktning mot för att hantera knäckfrågorna (steg 4). Olika geografiska 

analyser görs i GIS för att ytterligare belysa nuläget och för att utgöra underlag 

för den konsekvensbedömning av åtgärderna i länsplanen som görs (steg 5). Kon-

sekvensbedömningen görs för såväl namngivna objekt som för åtgärder i potter 

med utgångspunkt i bedömningskriterier som svarar mot de olika sociala 

aspekterna med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv (utifrån kön, ålder, 

funktionsförmåga, socioekonomi och etnicitet). Slutligen görs en jämförande 

analys av planalternativen utifrån de sociala konsekvenserna och slutsatser dras. 

Behov av eventuella kompletterande åtgärder identifieras (steg 6). 

  

 
3 https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-trans-
portplanering.pdf 
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1.4 Genomförande av hållbarhetsbedömning för länsplanen 

Den pågående revideringsomgången styrs av infrastrukturproposition och rege-

ringens direktiv från 2021-06-23. Samtliga län ska redovisa sin länsplan för re-

geringen senast 30/4 2022. Dessförinnan ska planerna ha remitterats och revide-

rats utifrån inkomna remissvar. I samband med att länsplanen skickas på remiss 

kommer miljökonsekvensbeskrivningen av planen att vara ute på samråd. 

Trafikverket ansvarar för att ta fram ett förslag till nationell plan. Den redovisas 

till regeringen 30/11 2021. Remissyttrandena ska inkomma till regeringen senast 

28 februari 2022. Regeringen tar därefter beslut om definitiva ramar för både 

länsplaner och nationell plan. 

Hållbarhetsbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagandet av en 

ny plan, vilket sammanfattas i nedanstående processbeskrivning. 
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mars-april 
2021

• Avgränsningssamråd där Länsstyrelsen i Södermanland, samt de 
sörmländska kommunerna, har haft möjlighet att yttra sig över 
avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter från 
samrådet har dokumenterats i en remissbilaga och beaktats i den 
fortsätta processen. 

febr-maj 2021

• Kommundialog har hållits, både på politisk och tjänstemannannivå. 
Under dessa möten har miljöbedömningsprocessen presenterats. Olika 
planalternativ togs fram samt hållbarhetsbedömning av dessa. 
Alternativen användes som underlag för dialog kring mål och strategisk 
inriktning av den nya planen.

30 september 
2021

• Remiss av länsplan för Sörmland och i samband med detta också 
samråd av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

januari-februari 
2021

• Yttranden över MKB:n sammanställs i en samrådsredogörelse. I denna 
framgår hur inkomna synpumkter har beaktats beaktas i revideringen av 
länsplan och MKB.

30 april 2022

• Fastställd länsplan redovisas till regeringen.

våren 2022

• Slutligt besked om ekonomiska ramar för planperioden 2022-2033 och 
fastställande av slutlig länsplan. En sammanfattande redogörelse tas 
fram som beskriver processen kring MKBn och hur miljöaspekterna har 
integrerats i planeringsprocessen.
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2. Mål, avgränsning och bedömningsgrunder 

I detta kapitel redovisas mål som är styrande för hållbarhetsbedömningen. Med 

styrande mål menas att målen ligger till grund för de bedömningsgrunder som 

tagits fram (se nedan) och att det i hållbarhetsbedömningen redovisas om en åt-

gärd går i positiv respektive negativ riktning i förhållande till målen. I kapitlet 

redovisas också vilka avgränsningar som gjorts för hållbarhetsbedömningen. 

2.1 Styrande nationella och regionala mål 

I detta avsnitt beskrivs styrande nationella och regionala mål samlat, eftersom de 

i många fall är gemensamma för MKB och SKB. De mål som är styrande speci-

fikt för den strategiska miljöbedömningen har dessa markerats med en grön 

stjärna (). 

Agenda 2030 

Sverige har, liksom 192 andra länder, antagit FN-resolutionen Agenda 2030 för 

hållbar utveckling. Resolutionen syftar till att år 2030 uppnå en socialt, miljö-

mässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlig-

heter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 

169 delmål som följs upp med indikatorer, se Figur 2-1 för en överblick för må-

len. Målen är universella, integrerade och odelbara.4  

 

Figur 2-1 Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. 

Transportsystemet kan anses ha en direkt påverkan på åtminstone fem mål: 3 

Hälsa och välbefinnande (3.6), 7 Hållbar energi för alla (7.3), 9 Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur (9.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.2), 12 

 
4 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  
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Hållbar konsumtion och produktion (12c). En indirekt påverkan kan antas på sex 

mål: 2 Ingen hunger (2.3), 3 Hälsa och välbefinnande (3.9), 6 Rent vatten och 

sanitet för alla (6.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.6), 12 hållbar kon-

sumtion och produktion (12.3) och 13 Bekämpa klimatförändringarna (13.1 och 

13.2). Inom parentes anges delmål med särskilt bäring på transportplaneringen. 

Transportpolitiska mål 

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen "Mål för framti-

dens resor och transporter" (Prop. 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och nä-

ringslivet i hela landet. Därutöver finns ett funktionsmål och ett hänsynmål:5 

 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 

med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 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 miljökvali-

tetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Hänsynsmålet har också närmare 

preciserats med etappmål för miljö respektive trafiksäkerhet: 

 Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart 

som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 

70 % senast 2030 jämfört med 2010.  

 Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfar-

ten respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna 

inom bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade 

inom respektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 %. 

Utgångsvärdet för etappmålet om trafiksäkerhet utgörs av ett medel-

värde av utfallet åren 2017, 2018 och 2019. 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det övergripande transport-

politiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Det finns preciseringar av såväl funktionsmålet som hänsynsmålet. Trafikanalys 

har på uppdrag åt regeringen genomförts en översyn av preciseringarna.6 De nu-

varande preciseringarna för funktionsmålet är följande: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internat-

ionella konkurrenskraften.  

 
5 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  
6 https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/  
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 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 

och övriga länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken med-

verkar till ett jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning.  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, 

och vistas i trafikmiljöer, ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Generationsmål / Miljökvalitetsmål  

Det transportpolitiska hänsynsmålet rörande miljö innebär att de transportpoli-

tiska målen pekar på och inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmå-

len för Sverige7, som riksdagen antog hösten 2005. Miljökvalitetsmålen anger 

det tillstånd i den svenska miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling. 

Miljökvalitetsmålen är: 

 Begränsad klimatpåverkan  

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

Klimatmål  

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet innebär att 

växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska 

med minst 70 % senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver 

funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta 

avses att den samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att kli-

matmålet för transporter nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som vidtas 

i transportsystemet måste bidra till att uppfylla klimatmålet.8 

 
7 Proposition. 2004/05:150 svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.  
8 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruk-
tur/  
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Övriga nationella mål  

Jämställdhetspolitiska målen 

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet 

arbetar regeringen efter sex delmål:9  

1) En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma vill-

koren för beslutsfattandet. 

2) Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 

villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet 

ut. 

3) Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig 

utveckling. 

4) Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och 

män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 

omsorg på lika villkor. 

5) Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma för-

utsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika vill-

kor. 

6) Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar, 

ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Funktionshinderpolitiska mål 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsned-

sättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jäm-

ställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.10 

Barnkonventionen 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta 

kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratifi-

cerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är 

barnkonventionen en del av svensk lag. Barnkonventionens grundprinciper är 

följande: 

 Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får dis-

krimineras. 

 Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad 

som bedöms vara barnets bästa. 

 Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psy-

kiskt, andligt, moraliskt och socialt. 

 
9 Regeringskansliet, Mer om jämställdhetspolitikens mål: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-
jamstalldhetspolitikens-mal/  
10 Regeringskansliet, Mål för funktionshinderspolitiken: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktions-
hinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/  
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 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 

alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till 

barnets ålder och mognad. 

Ytterligare information om Barnkonventionen och de 54 artiklarna i konvent-

ionen finns på Unicefs webbplats.11 

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt 

främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder). Lagen förbjuder sex former av diskriminering (direkt 

diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och 

sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera). Diskrimineringslagen 

förbjuder diskriminering inom flera samhällsområden, till exempel arbetsliv, ut-

bildning, hälso- och sjukvård, handel med varor, tjänster och bostäder. 12 

Folkhälsomål 

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhäl-

sopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopoli-

tiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolk-

ningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopo-

litikens målområden är följande:13 

1) Det tidiga livets villkor 

2) Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3) Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4) Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5) Boende och närmiljö 

6) Levnadsvanor 

7) Kontroll, inflytande och delaktighet 

8) En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

Regionala mål 

Nedan återges mål i regionens styrande dokument med relevans för hållbarhets-

bedömningen. Beskrivningen av målen struktureras utifrån övergripande mål re-

spektive mål som rör ekologisk respektive social hållbarhet. 

Hållbarhetsprogram 2019–2023  

Hållbarhetprogrammet bygger på Region Sörmlands hållbarhetspolicy med till-

hörande hållbarhetsprogram. Programmet omfattar sex övergripande mål som 

anger riktningen för hur Region Sörmlands arbete ska bedrivas i linje med hållbar 

 
11 Unicef, Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen  
12 Diskrimineringsombudsmannen, Diskrimineringslagen 2008:567: https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimine-
ringslagen/  
13 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområden: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-
god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nation-
ella-mal-och-malomraden/  
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utveckling under perioden 2019–2023. Hållbarhetsprogrammet utgår från 

Agenda 2030.  

Övergripande mål 

Region Sörmlands hållbarhetsprograms övergripande mål är: 

 Arbete och förhållningssätt för en god hälsa och miljö  

 Hållbar produktion och konsumtion  

 Fossiloberoende verksamhet  

 Hållbar livsmedelskedja  

 Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet. 

 Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och inklu-

dering 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

För målet Fossiloberoende verksamhet i hållbarhetsprogrammet finns tre inrikt-

ningsmål: 

1) Energieffektiviteten ökar och klimatpåverkan minskar i våra fastigheter, 

drift och verksamheter 

2) Våra egna transporter samt kollektivtrafiken sker med förnybara drivme-

del 

3) Vi arbetar för ökad användning av kollektiv- och cykeltrafik samt digitala 

mötestekniker. 

Mål som rör social hållbarhet 

I hållbarhetsprogrammet betonas att det finns flera ojämlikheter i regionen. Det 

finns skillnad i hälsa, kulturkonsumtion, utbildningsbenägenhet och deltagande i 

demokratiska processer. Därför ska regionens uppdrag, i syfte att bidra till jäm-

likhet och jämställdhet, utföras med strategier för att motverka att ojämlika 

mönster uppstår, förekommer eller förstärks. 

För målet Verksamhet präglad av jämlikhet och jämställdhet i hållbarhetspro-

grammet finns tre inriktningsmål: 

1) Våra verksamheter är medvetna om vilka sårbara grupper det finns i be-

folkningen utifrån sitt uppdrag och ansvar.  

2) Verksamhetsstatistik finfördelas så långt det är möjligt för att uppmärk-

samma ojämlika insatser och utfall.  

3) Våra verksamheter utformas för att motverka och reducera strukturella 

ojämlikheter i insatser och utfall, med särskilt fokus på socioekonomiska 

skillnader samt skillnader mellan kön. 

För målet Verksamhet präglad av ickediskriminering, normmedvetenhet och in-

kludering finns tre inriktningsmål: 

1) Vi motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

2) Vårt bemötande, språk, texter och bildspråk är normmedvetet, tillgängligt 

och inkluderande, i interna och externa sammanhang. 

3) Våra verksamheter tillgängliggörs och anpassas för olika funktionsned-

sättningar. 
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Sörmlandsstrategin 

Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, är en del av genomfö-

randet av Agenda 2030 i regionen och anger att Region Sörmland ska ha en eko-

nomiskt, miljömässig och socialt hållbar utveckling och tillväxt. 

Övergripande mål 

Sörmlandsstrategin sätter människan i centrum. Social hållbarhet är målet, eko-

nomin medlet och ekologin sätter ramarna för att nå ett hållbart samhälle. En 

hållbar utveckling där social hållbarhet är målet innebär ett jämställt och jämlikt 

samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga 

skillnader.  

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Inga mål som direkt rör ekologisk hållbarhet utpekas i Sörmlandsstrategin. 

Mål som rör social hållbarhet 

Sörmlandsstrategin anger att ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle: 

 Där alla människors grundläggande behov tillgodoses och de mänskliga 

rättigheterna säkerställs. 

 Där alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och in-

komstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-

fattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och ut-

tryck, ålder eller funktionsnedsättning. 

 Som anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov. 

Strukturbild Sörmland 

Strukturbild Sörmland, som är en del av Sörmlandsstrategin, visar det fysiska 

perspektivet i det regionala utvecklingsarbetet. Länstransplanen och trafikför-

sörjningsprogrammet och andra regionala strategier ska förhålla sig till struktur-

bilden, och vid framtagande av handlingsplaner och analyser inom ramen för 

Sörmlandsstrategin bör ett fysiskt perspektiv finnas med.  

En bättre sits Storregional systemanalys 2020 

Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt genomarbetad och 

förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Systemanalysen fo-

kuserar på brister i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar på behov 

av åtgärder. Inom ramen för En Bättre Sits finns en storregional systemanalys för 

Stockholm-Mälarregionen vilken inkluderar Stockholms, Uppsala, Västman-

land, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län.  

Övergripande mål 

De övergripande målen som pekas ut i den storregionala systemanalyser är att 

skapa ett transportsystem där: 

 Regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och 

bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarreg-

ionen. 

 Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
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 Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till 

effektivitet. 

 Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckl-

ing. 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Systemanalysen har fyra mål som direkt kopplar till ekologisk hållbarhet: 

 För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat 

bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikut-

veckling och en effektivare användning av transportsystemet.  

 För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av för-

nyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest ener-

gieffektiva tekniken premieras.  

 Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och 

väg av miljö- och kapacitetsskäl.  

 För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg 

och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar 

samt ökad kapacitet på järnväg.  

Mål som rör social hållbarhet 

Systemanalysen har ett mål som direkt kopplar till social hållbarhet: 

 Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jäm-

ställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funkt-

ionsnedsättning att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att trans-

portsystemet svarar mot både mäns och kvinnors resbehov.  

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2022–2033 

Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den reg-

ionala nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinveste-

ringar utifrån behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala 

och nationella mål. 

Övergripande mål 

Länsplanen för 2018–2029 har sex övergripande mål: 

 Främja en ökad tillgänglighet i och till transportsystemet för alla medbor-

gare med utgångspunkt i barnens behov 

 Bidra till ökad trafiksäkerhet och bibehållen funktionalitet i transportsy-

stemet  

 Bidra till ökad andel hållbara transporter genom att stärka gång-, cykel- 

och kollektivtrafik  

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja Sörmlands flerkärnig-

het, stärka utvecklingsstråken samt utveckla attraktiva bytespunkter för 

ökat samspel mellan noder och dess omland 

 Stödja hållbar utveckling i länet genom att främja internationell, storreg-

ional och regional tillgänglighet och näringslivets behov av transporter 

 Verka för en hållbar, långsiktig och effektiv samhällsplanering, i samver-

kan mellan stat, region och kommunerna, som utgår från fyrstegsprinci-

pen och som beaktar digitaliseringen i genomförandet av planen 
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Regional cykelstrategi för Sörmland 

Den regionala cykelstrategin synliggör hur cykeln kan stärkas som ett eget tra-

fikslag i planeringen. Strategin innehåller mål och beskriver utbyggnad av infra-

struktur, arbete med cykelturism och planering. 

Övergripande mål 

Den regionala cykelstrategins övergripande mål är att fler ska cykla för ett mer 

hållbart Sörmland. 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

 År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procenten-

heter jämfört med 2019. Från dagens ca 11 % till 21 % år 2030. 

 År 2030 ska antalet andelen resta kilometer med cykel, till fots och med 

kollektivtrafik (GCK) i Sörmland ska ha ökat 4 procentenheter jämfört 

med 2019 utan att cykelns andel minskar. 

Mål som rör social hållbarhet 

Inom ramen för det övergripande målet finns sju delmål samt fyra strategiområ-

den, där jämställdhet och jämlikhet ingår i området Miljö, hälsa, jämställdhet 

och jämlikhet. Strategiområdet innebär att ”cykling ska vara möjligt för alla oav-

sett inkomst, bakgrund eller kön. Ökad cykling bidrar också till en förbättrad 

miljö, ökad folkhälsa samt förbättrad jämställdhet och jämlikhet”. I strategin in-

går att: 

 Investera i geografiska områden med dokumenterat höga ohälsotal. 

 Prioritera infrastruktur utifrån ett intersektionellt perspektiv. 

 Främja rekreations- och turismcykling. 

Därutöver finns ett specifikt mål kopplat till barns cykelresor till skolan: 

 År 2030 ska andelen barn som cyklar till skolan öka jämfört med 2019.  

Det finns även ett antal mål kopplat till trafiksäkerhet:  

 Halvera antalet allvarligt skadade och omkomna cyklister i Sörmland från 

år 2019 till 2030.  

 År 2030 ska andelen gång- och cykelpassager i Sörmland som är hastig-

hetssäkrade och av bra kvalitet, vara fördubblade, för att stärka framkom-

ligheten enligt Trafikverkets kartläggning av GCM-passager. 

 År 2030 ska 90 % av nätet där cykling är tillåten, i tättbebyggt område i 

Sörmland, bestå av säker cykelinfrastruktur. Cykelnätet kan inkludera till 

exempel gång- och cykelbanor, eller blandtrafikvägar med max 30 km/h 

i hastighetsbegränsning. 

 År 2030 ska antalet kilometer biltrafikseparerad cykelväg i Sörmland ha 

ökat med 10 % jämfört med 2019. 

I strategin uttrycks att kvinnor och mäns värderingar och resvanor skiljer sig åt, 

vad gäller färdmedelsval, reslängd, trafiksäkerhet och hållbart resande. Utifrån 

detta resonemang uttrycks ett jämställt transportsystem som dels lika möjligheter 

mellan könen, dels vems normer som är styrande i transportplaneringen. Kopplat 

till det uttrycks ett antal utgångspunkter för att inkludera jämställdhetsperspektiv 

på transportsektorn: 
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 Kvinnors och mäns transportvanor väger lika tungt. 

 Mäns och kvinnors inställning (attityder och värderingar) till transportsy-

stemet tillmäts lika stor vikt. 

 Både kvinnors och mäns förutsättningar och värderingar inkluderas i hela 

beslutsprocessen – från problemformulering via alternativgenerering till 

fastställande av beslut. 

Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 

Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad bild över hur kollektivtrafiken ska 

utvecklas långsiktigt i enlighet med de regionala utvecklingsmålen och revideras 

vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet är under revidering. 

Övergripande mål 

Trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål är Kollektivtrafik för tillväxt 

och utveckling.  

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Utifrån det övergripande målet har fyra funktionsmål identifierats, inom vilka 

kollektivtrafiken ska utvecklas fram till år 2030: 

 Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling 

 Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet 

 Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad 

 Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter. 

Mål som rör social hållbarhet 

Målet Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter, uttrycker att 

kollektivtrafiken ska ”ge invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet 

och rörlighet”. Inom ramen för målet betonas att:  

 Det handlar om att skapa ett system som är relevant för det vardagliga 

behovet hos fler.  

 Alla resenärers behov ska beaktas så att olika former av funktionsnedsätt-

ningar inte hindrar människor att använda kollektivtrafiken.  

Som strategier kopplat till tillgänglighet och effektivitet anges att:  

 Kollektivtrafiken ska utvecklas till att vara ett alternativ för äldre och för 

resenärer med funktionsnedsättning för att minska beroendet av färdtjänst.  

 Ambitionen är att trafiken på landsbygden ska öka tillgängligheten till ar-

bete, skola och fritidsaktiviteter genom anropsstyrd trafik med mindre for-

don. 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i pro-

grammet, och beskriver bland annat den riktlinje som tagits fram (2014) för en 

tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer med funktionsnedsättning.  

2.2 Avgränsning  

För att få till att få en effektiv och verkningsfull besluts- och genomförandepro-

cess med relevant och rimligt beslutsunderlag krävs att miljökonsekvensbeskriv-

ningen avgränsas, så att fokus ligger på områden där länsplanen kan bidra till 
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betydande miljöpåverkan. Vad som är betydande miljöpåverkan måste bedömas 

utifrån planens rådighet.  

Det finns inte motsvarande lagstadgad process för social konsekvensbedömning, 

men även denna behöver avgränsas på ett rimligt och relevant sätt utifrån de på-

verkansmöjligheter och rådighet som finns för en länsplan. Avgränsningen för 

den sociala konsekvensbedömningen har gjorts med utgångspunkt i aspekter som 

lyfts fram i styrande mål (se avsnitt 2.1) och kunskap om vilka möjligheter som 

finns genom transportåtgärder att påverka social hållbarhet. 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

Länsplanen delas in i ett antal namngivna objekt. Ett namngivet objekt är en åt-

gärd med kostnad över 50 Mkr. För dessa ställs specifika krav i form av Samlade 

effektbedömningar och samhällsekonomiska kalkyler. Åtgärder som underskri-

der 50 Mkr samlas i så kallade åtgärdsområden (potter). Bedömning av miljö-

mässiga och sociala konsekvenser görs på samma nivå. 

Hållbarhetsbedömningen görs av transportinfrastrukturplanen som helhet, men 

bygger på de utredningar och granskningar som gjorts av enskilda åtgärder tidi-

gare i planprocessen, främst i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Hållbarhetsbedöm-

ningen fokuserar på de politiska beslut som är styrande för den långsiktiga ut-

vecklingen av transportsystemet och på att lyfta fram sådant som är alternativ-

skiljande, exempelvis om huruvida planeringen bidrar till transporteffektivitet 

eller inte, vilka grupper i samhället som får den största tillgänglighetsförbätt-

ringen, hur nyttan av olika åtgärder fördelar sig geografiskt inom länet, den lång-

siktiga påverkan på hälsofaktorer etcetera. 

Avgränsning i tid och rum 

Den aktuella planen som är föremål för analys omfattar åtgärder för 2022–2033. 

Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska 

identifieras och beskrivas i princip inkluderar: ”effekter på kort, medel-lång och 

lång sikt.” Vilka tidsgränser som ska sättas för olika effektbedömningar beror på 

vad som är relevant och rimligt. Eftersom miljöeffekter av investeringar och åt-

gärder kan sträcka sig längre än till år 2033, ska miljöbedömningen behandla 

effekter så långt det är relevant och rimligt även efter år 2033. 

Bedömningen av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser omfattar hela Sö-

dermanlands län. Påverkan från internationella transporter bör om det bedöms 

relevant ingå i bedömningen. Syftet är att tydliggöra vilken del av problemen 

som svenska åtgärder råder över. Frågor kring sjöfartens och flygets miljöpåver-

kan förutsätts bli bedömda inom ramen för den nationella planen, förutsatt att 

den regionala planen inte nämnvärt berör dessa trafikslag. 

Allmänhetens intresse 

Det stora flertalet av Sveriges invånare kommer dagligen i kontakt med trans-

portsystemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå 

olika målpunkter, men påverkar också vår fysiska omgivning och det ekosystem 

vi alla ingår i. Planförslaget har formellt sett ingen civilrättslig betydelse och är 

inget rättsligt bindande dokument som påverkar enskild egendom. Däremot pe-

kar den ut vilka objekt som har politiskt beslutad finansiering och planeras att 

byggas och planen har därför en påverkan på enskilda. 

724 (1163)



17 

 Trivector Traffic 

 

Antaganden om nollalternativ 

Miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömning är en re-

dovisning av skillnaderna mellan de effekter som kan förväntas uppstå när planen 

genomförs och de effekter som kan förväntas uppstå i en situation utan någon 

plan. Bedömningarna förutsätter därför ett så kallat nollalternativ, en rimligt sä-

ker uppfattning om hur samhället och transportsystemet kommer att utvecklas 

utan effekterna från en ny plan. Nollalternativet utgår från nu gällande plan och 

dagens politik och kända beslut. Med hänsyn till att kostnaden för de vägobjekt 

som ligger i nu gällande plan förväntas öka markant, med 50 %, sedan planen 

togs fram, kommer potterna för andra åtgärder att behöva minska kraftigt om alla 

de beslutade vägobjekten i den gällande planen genomförs. Gällande plan behö-

ver därför revideras med hänsyn till detta och potterna minskas för att klara bud-

geten. 

I miljökonsekvensbeskrivningen och den sociala konsekvensbedömningen stu-

deras därmed alternativen utifrån förändringar jämtemot gällande plan med be-

slutade vägobjekt men där gällande plan reviderats så till vida att potterna mins-

kats för att klara budgetramen. 

Betydande påverkan på miljö och social hållbarhet ska ses synonymt med rikt-

ningsförändring. Betydande påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning mot 

styrande mål och i positiv riktning i jämförelse med nollalternativet. Betydande 

negativ påverkan innebär att en åtgärd leder i riktning från uppsatta mål och i 

negativ riktning gentemot nollalternativet. 

 

2.3 Bedömningsgrunder 

Inom ramen för hållbarhetsbedömningen av länsplan 2022–2033 bedöms miljö-

konsekvenser respektive sociala konsekvenser med utgångspunkt i några utpe-

kade bedömningskriterier. Dessa bedömningskriterier utgår från de styrande nat-

ionella och regionala mål som bedömts relevanta i sammanhanget (se avsnitt 

2.1). Nedan presenteras bedömningskriterierna närmare liksom de metoder och 

underlag som använts i bedömningen av konsekvenser. 

Bedömning av miljökonsekvenser 

Betydande positiv eller negativ miljöpåverkan ska beskrivas enligt utpekade mil-

jöaspekter i Miljöbalken, se avsnitt 1.2. Det finns möjlighet att fokusera den stra-

tegiska miljöbedömningen på miljöaspekter där transportsystemet har störst mil-

jöpåverkan. Ett särskilt fokus för miljökonsekvensbeskrivningen är att bedöma 

och beskriva i vilken mån de föreslagna åtgärderna bidrar till miljö- och klimat-

mål på nationell och regional nivå som beskrivits i tidigare avsnitt. 

Som utgångspunkt används Trafikverkets ”Metod för miljöbedömning av planer 

och program inom transportsystemet” (Trafikverket Publikation 2011:134) som 

pekar ut tre fokusområden för vilka transporterna har störst miljöpåverkan: kli-

mat, hälsa och landskap. Dessa tre fokusområden kompletteras i denna bedöm-

ning av ett fjärde område, trafiksäkerhet, som är en del av hälsan enligt Agenda 

2030, men lyfts fram separat i linje med hur trafiksäkerhet hanteras i det trans-

portpolitiska hänsynmålet tillsammans med miljö och hälsa. Därutöver komplet-

teras även med kollektivtrafik, gång och cykel som ett fokusområde som rör 
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relativ attraktivitet hos dessa mer hållbara färdsätt gentemot bil. Bedömningskri-

terier för respektive fokusområden presenteras i tabellerna nedan. 

Bedömning görs av riktningsförändring utifrån positiv, ingen respektive negativ 

miljöpåverkan. Betydande negativ miljöpåverkan innebär att en åtgärd leder i 

negativ riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet. 

Bedömningarna av miljökonsekvenser för vart och ett av bedömningskriterierna 

sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömningar av 

sociala konsekvenser, se bilaga 2 Bedömningsmatrisen visualiserar hur länspla-

nen påverkar de transportpolitiska målen samt övriga för länsplanen relevanta 

nationella och regionala mål. Matrisen visualiserar också hur respektive åtgärd i 

länsplanen bidrar antingen i negativ eller positiv riktning (i förhållande till be-

dömningskriterierna) i relation till satsade medel. De bedömningskriterier som 

ingår i matrisen svarar mot de miljöaspekter som ska bedömas i den strategiska 

miljöbedömningen 

Tabell 2-1 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Klimat. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat ► Hänsynsmålet miljö 

► Begränsad klimatpåver-
kan 

► Etappmål klimat 2030 

► Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i 
fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning per fordonskilometer 

► Påverkan på energianvändning vid byggande, drift 
och underhåll av infrastruktur 

 

Tabell 2-2  Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Hälsa. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Antalet personer exponerade för bullernivåer högre 
än riktvärden för Buller. Minskar ljudnivåerna för 
människor? 

► Antalet exponerade för höga bullernivåer, det vill 
säga bullernivåer högre än 10 dBA över riktvärdena 

► Betydelse för förekomst av områden med hög ljud-
miljökvalitet 

Befolkning ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► God bebyggd miljö 

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Fysisk aktivitet i transportsystemet. 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med 
cykel till utbud och aktiviteter. 

Luft ► Hänsynsmålet hälsa  

► Frisk luft 

► Bara naturlig försurning 

► Vägtransportsystemets totala emissioner av NOx 
och partiklar (PM10) 

► Halter av NO2 och inandningsbara partiklar i tätor-
ter. Minskar utsläppen av NOx och partiklar i tätort? 

► Antalet personer exponerade för halter över MKN i 
tätorter. Minskar risken för överskridande av MKN 
för luftkvalitet? 
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Tabell 2-3 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Landskap. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Mark  

Vatten 

Landskap 

Biologisk mång-
fald, växtliv 
samt djurliv 

Forn- och kul-
turlämningar, 
annat kulturarv, 
bebyggelse 

► Hänsynsmålet mi 

► Grundvatten av god 
kvalitet 

► God bebyggd miljö 

► Rikt- växt och djurliv 

► Levande sjöar och vat-
tendrag 

► Levande skogar 

► Ett rikt odlingslandskap 

► Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenförsörjningsper-
spektiv. Risk för påverkan från vattentäkt från väg-
salt, spill/utsläpp från olyckor? 

► Kvalitet på vatten och vattenförhållanden ur ekolo-
gisk synpunkt. Risk för påverkan från vattentäkt från 
vägsalt, spill/utsläpp från olyckor? 

► Betydelse för förorenade områden 

► Betydelse för skyddsvärda områden 

► Betydelse för bakgrundshalt metaller 

► Betydelse för bakgrundshalt sulfidjordar 

► Betydelse för skyddsvärda områden under drift-
skede 

► Betydelse för areella näringar 

► Betydelse för uppkomsten och hanteringen av avfall 

► Betydelse för störning 

► Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

► Betydelse för att värna den naturliga, inhemska bio-
logiska mångfalden 

► Betydelse för strukturomvandling 

► Betydelse för förfall av infrastrukturens egna kul-
turmiljövärden respektive god skötsel av dessa vär-
den 

► Betydelse för utradering 

 

Tabell 2-4 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Trafiksäkerhet. Detta fokusområde rör både 
MKB och SKB. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Människors 
hälsa 

► Hänsynsmålet hälsa 

► God bebyggd miljö 

► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för motortrafi-
kanter (inklusive MC, men ej mopedister) genom an-
talet omkomna eller allvarligt skadade personer från 
dessa trafikantgrupper. 

► Åtgärden påverkar trafiksäkerheten för gående, cy-
klister och mopedister genom antalet omkomna eller 
allvarligt skadade personer från dessa trafikantgrup-
per. 

 

Tabell 2-5 Bedömningskriterier för MKB, fokusområde Kollektivtrafik, gång och cykel (relativ attrak-
tivitet). Detta fokusområde rör både MKB och SKB. 

Miljöaspekt Styrande mål Bedömningskriterier 

Klimat 

Befolkning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Etappmål klimat 2030 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 
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Bedömning av sociala konsekvenser 

Den sociala konsekvensbedömningen utgår metodiken i Region Kronobergs mo-

dell för social konsekvensbedömning som presenterats i avsnitt 1.3. De sociala 

aspekter som strukturerar denna SKB-modell (Inkluderande, Sammanhållen, 

Tillgänglig och Hälsofrämjande) har operationaliserats i form av bedömnings-

kriterier med relevans för bedömning av konsekvenser av åtgärder i länsplanen. 

I tabellerna nedan ges en översikt för vilka bedömningskriterier som används för 

bedömning av sociala konsekvenser utifrån tre huvudsakliga perspektiv: 

 Jämställdhetsperspektiv 

 Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

 Socioekonomiska förutsättningar 

Därutöver görs också konsekvensbedömning med avseende på generell tillgäng-

lighet, det vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller 

perspektiv enligt ovan. Dessa bedömningskriterier svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar. Det är dock diskutabelt om dessa kriterier rör den sociala kon-

sekvensbedömningen. 

Bedömningarna av sociala konsekvenser för vart och ett av bedömningskriteri-

erna sammanställs i en samlad bedömningsmatris tillsammans med bedömning-

arna av miljökonsekvenser, se bilaga 2. Bedömning görs av riktningsförändring 

utifrån positiv, ingen respektive negativ påverkan. Negativ påverkan innebär att 

en åtgärd leder i fel riktning gentemot styrande mål och gentemot nollalternativet 

vad gäller social hållbarhet. 

Tabell 2-6 Bedömningskriterier för SKB med relevans för jämställdhetsperspektivet. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 

Jämställdhet ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Lika möjlighet att utforma sina liv: Åtgärden påver-
kar tillgängligheten för kvinnor i regionen, till exem-
pel berör kvinnliga arbetsplatser och andra mål-
punkter, utifrån kvinnors transportefterfrågan. 

Kollektivtrafik, 
gång och cykel 
(relativ attrakti-
vitet) 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Folkhälsomålen 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Andel gång- & cykelresor av totala kortväga resor: I 
vilken utsträckning det blir mer attraktivt att gå och 
cykla relativt andra färdsätt. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning? 

► Andel kollektivtrafik av alla resor (exklusive gång 
och cykel): I vilken utsträckning det blir mer attraktivt 
att åka kollektivt relativt bil. Bidrar åtgärden till en 
överflyttning av motoriserade transporter? 

► Kollektivtrafikens relativa attraktivitet: Minskar res-
tidskvot mellan kollektivtrafik och biltrafik i berörd re-
serelation/berört stråk/berört område? 

Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 
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► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Jämställdhetspolitiska 
mål 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-7 Bedömningskriterier för SKB med relevans för barn, äldre och personer med funktions-
nedsättning. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Barnperspektiv ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Barnkonventionen 

► Tillgänglighet för barn (0–17 år): Åtgärden påverkar 
barns möjlighet till självständig och säker mobilitet 
utifrån barns förutsättningar och värderingar. 

Äldreperspektiv ► Diskrimineringslagen ► Tillgänglighet för äldre personer (65+): Åtgärden på-
verkar äldre personers möjligheter att använda 
transportsystemet och påverkar äldres mobilitet uti-
från gruppens behov och förutsättningar. 

Personer med 
funktionsned-
sättning 

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-
ningar (nedsatt syn, hörsel, rörlighet eller kognitiv 
förmåga): Åtgärden påverkar tillgängligheten för per-
soner med funktionsnedsättningar utifrån olika funkt-
ionshindergruppers behov av hinderfria trafikmiljöer 
och transportsystem. 

Hälsa ► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Hänsynsmålet hälsa  

► Folkhälsomål 

► Barnkonventionen 

► Diskrimineringslagen 

► Påverkan på möjligheten för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och äldre att på egen hand 
ta sig fram till sina målpunkter/aktiviteter. 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

Trafiksäkerhet ► Etappmål för vägtrafik-
säkerhet 2030 

► Trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister: 
Påverkan på antalet omkomna eller allvarligt ska-
dade personer från dessa trafikantgrupper. 

 

Tabell 2-8 Bedömningskriterier för SKB med relevans för personer med olika socioekonomiska förut-
sättningar. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Jämlikhet ► Diskrimineringslagen ► Inkluderingen av olika socioekonomiska grupper i 
arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken som ska medverka till ett jämlikt 
samhälle: Åtgärden berör direkt socioekonomiskt 
svaga områden (eller områden med höga ohälsotal 
eller områden med hög andel utlandsfödda) eller 
fångar på andra sätt direkt nämnda gruppers förut-
sättningar och värderingar. 

► Sammanhållningen i regionen och möjlighet att 
stärka det sociala kapitalet för olika socioekono-
miska grupper (inklusive etnicitet): Åtgärden bidrar 
till att skapa möten och samspel mellan olika socio-
ekonomiska grupper i regionen. 

► Tillgänglighet för olika socioekonomiska grupper (in-
klusive etnicitet): Åtgärden bidrar till ökad 
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tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt svaga 
områden (eller områden med höga ohälsotal eller 
hög andel utlandsfödda). 

Hälsa ► Folkhälsomål 

► Diskrimineringslagen 

► Tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cy-
kel till utbud och aktiviteter. 

 

Tabell 2-9 Bedömningskriterier för generell tillgänglighet. Dessa kriterier svarar mot preciseringarna 
av det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade effektbe-
dömningar. 

Fokusområde Styrande mål Bedömningskriterier 

Medborgarnas 
resor  
 

 

 

 

 

 

 

 

Näringslivets 
transporter 
 
 
 
Tillgänglighet 
regionalt och 
mellan länder  

► Funktionsmålet  
tillgänglighet 

► Tillförlitlighet: Åtgärden påverkar tillförlitligheten i 
transportsystemet för persontransporter. En resa 
ska kunna utföras enligt utlovad kvalitet och vid rätt 
tidpunkt. 

► Trygghet & bekvämlighet: Åtgärden påverkar trygg-
heten i trafikmiljöer och i transportsystemet. Ökad 
trygghet innebär minskad upplevd risk medan be-
kvämlighet innebär att resalternativet är attraktivt 
och ger en god komfort. 

► Tillförlitlighet: Åtgärden bidrar till att förbättra tillförlit-
ligheten för godstransporter. 

► Kvalitet: Åtgärden bidrar till att minska transporttider 
för gods i regionen och därmed till att öka kvaliteten 
i näringslivets transporter. 

► Pendling: Åtgärden påverkar resmöjligheterna till lo-
kal och regional arbetspendling och bidrar till en 
hållbar regionförstoring. 

► Tillgänglighet storstad: Åtgärden påverkar tillgäng-
ligheten i större städer och längs strategiska stråk. 

► Tillgänglighet till interregionala resmål: Åtgärden bi-
drar till ökad tillgänglighet till knutpunkter och bytes-
punkten för internationella resor. 

 

Underlag för konsekvensbedömningar 

Samlade effektbedömningar 

För namngivna objekt utgår bedömningen från de samlade effektbedömningar 

som Trafikverket tagit fram medan bedömningen av smärre åtgärder görs för re-

spektive åtgärdsområde som helhet. Denna avgränsning görs eftersom åtgärds-

områdena (potterna) anger en inriktning för den kommande planperioden, medan 

valet av åtgärder bestäms under planperioden och följer Trafikverkets verksam-

hetsplanering. De objekt och åtgärdsområden som ingår i de olika planalternati-

ven beskrivs närmare under kapitel 4. 

Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna 

objekt i Nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedöm-

ningarna innehåller en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt ef-

fekter som inte kan värderas momentärt), en fördelningsanalys, samt en analys 

av måluppfyllelse gentemot de transportpolitiska målen. I de fall en Samlad ef-

fektbedömning har funnits har denna legat till grund för bedömningen av ett spe-

cifikt namngivet objekt.  
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I den samhällsekonomiska analysen redovisas ofta, men inte alltid, emissioner 

av CO2-ekvivalenter, partiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av 

emissionerna.14 Detta har dock endast bedömts för de namngivna objekten. Sam-

hällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende åtgärder inom 

åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att åtgärder 

inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och därför är 

det missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter. 

De samlade effektbedömningarna är även en värdefull hjälp i konsekvensbedöm-

ningen av den sociala hållbarheten. Transportpolitisk måluppfyllelse av funkt-

ionsmålet tillgänglighet analyseras utifrån kön, ålder, och funktionsnedsättning, 

samt en transportpolitisk målanalys där faktorerna kön och ålder analyseras. Den 

samlade effektbedömningen bedömer även tillgängligheten för barn, äldre och 

personer med funktionsnedsättning, under fokusområdet hälsa. Med andra ord 

kan det konstateras att de samlade effektbedömningarna i viss grad belyser soci-

ala konsekvenser. 

Antaganden om effektsamband 

Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning funnits till-

gänglig har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskatego-

ris betydande miljöpåverkan och inverkan på sociala aspekter genomförts.  

Klimat 

Trafikverket konstaterar i inriktningsunderlaget till transportinfrastrukturplane-

ringen för 2022–2003 att utsläppen från inrikes transporter kan minskas på tre 

sätt: 

 energieffektivare och elektrifierade fordon och farkoster 

 förnybara drivmedel och el i stället för fossila drivmedel 

 minskad fossildriven trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle. 

Trafikverket konstaterar att ”de största och snabbaste bidragen till att nå klimat-

målen bedöms komma från elektrifiering och förnybara drivmedel”, men konsta-

terar också att ”infrastruktursatsningar bör bidra till eller passa in i ett transport-

effektivt samhälle”, vilket kan definieras som ”nivån på tillgängligheten eller 

transportnyttan i förhållande till insatsen i form av trafikarbete”.15 

Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan i bruksskedet av an-

läggningen genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om utsläppen 

från trafiken kommer att minska efterhand är det dock viktigt att ta hänsyn också 

till de kumulativa effekterna av utsläppen från transporterna under övergången 

till en fossilfri fordonsflotta. Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däre-

mot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden innebär en över-

flyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med gång- och cykel. 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. 

Detta gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och 

gång- och cykelvägar. I en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs 

med förnybara drivmedel, kommer klimatpåverkan från anläggningen av 

 
14 Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser. 
15 Trafikverket 2020, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 
2022 − 2037 

731 (1163)



24 

 Trivector Traffic 

 

infrastruktur att stå för en större del av transportsystemets klimatpåverkan. Refe-

rensramen som olika objekt och åtgärdsområden bedöms mot kommer med 

största sannolikhet att förändras under planperioden. Olika objekt och åtgärds-

områden har en effekt på samhället som sträcker sig långt fram i tiden.  

Relativ attraktivitet 

Den relativa attraktiviteten mellan olika färdsätt är en ett kriterium för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom flera olika områden. En ökad relativ attraktivitet 

för biltrafik innebär med stor sannolikhet inducerad trafik, minskad transport-

snålhet, ökat bilresande på bekostnad av resor med gång, cykel och kollektivtra-

fik och därmed negativ påverkan på klimat och fysisk aktivitet. Sambanden är de 

motsatta om en åtgärd bidrar till en förbättrad relativ attraktivitet för gång, cykel 

och kollektivtrafik. 

Hälsa 

För bedömning av påverkan på luft görs en uppskattad ökning eller minskning 

av transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen 

har i detta sammanhang en möjlighet att påverka transportflöden i de större tät-

orternas centrala delar, vilket vanligtvis är områden som kan ha problem med 

hälsofarlig luft. Ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i tä-

tortsmiljö bedöms ge positiv påverkan på buller och luft.  

Åtgärder som bidrar till en ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollek-

tivtrafik bedöms ge positiva effekter på fysisk aktivitet. Om en åtgärd bedöms 

bidra till överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik har den också en positiv 

påverkan på fysisk aktivitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och 

cykel. 

Landskap 

Landskapseffekter är svåra att bedöma på en övergripande nivå. De bedömningar 

som gjorts för landskap är i första hand för de namngivna objekten för vilka sam-

lade effektbedömningar har gjorts. I övriga fall då objekten har en geografisk 

bestämd plats har bedömningar gjorts utifrån granskning av var skyddade områ-

den ligger. 
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Figur 2-2 En översikt av Södermanlands läns naturområden och utpekade områden för skydd av flora 
och fauna. Källa: Skyddad natur, Naturvårdsverket 

Generellt gäller det att vägar som innebär en helt ny sträckning ger negativ land-

skapspåverkan gällande markhushållning, barriärer och intrång (naturmiljö) och 

kulturmiljö. Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpe-

kade värdeområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas 

på en strategisk nivå. Därför har de objekt som skapar denna typ av påverkan 

tydligt lyfts fram i bedömningen. Även utbyggnad till mötesfria vägar skapar 

tydliga barriäreffekter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med 

ekodukter. 

Huruvida infrastrukturen påverkar värdeområden (som ska bedömas enligt 7 kap 

MB) för natur- och kulturmiljö samt vattenskyddsområden har bedömts utifrån 

typ av åtgärd och närhet till skyddat område. Detta gäller även för aspekten Stör-

ning av livsmiljöer och habitat för olika arter, vilken dock är komplext och i hög 

grad beroende av lokala förutsättningar. Denna typ påverkan bör vidare bedömas 

i samband med andra planeringsskeden, ÅVS eller väg- och järnvägsplan.  

Bedömningar av sociala konsekvenser 

Utgångspunkten vid bedömning av de sociala konsekvenserna har varit bedöm-

ningarna i redan genomförda samlade effektbedömningar. För åtgärdsområden 

där samlade effektbedömningar saknas som underlag har bedömningar gjorts ut-

ifrån med generell kunskap om effekter av transportåtgärder och om olika grup-

pers resande, resmöjligheter och andra förutsättningar, till exempel utifrån en 

sammanställning av effekter och effektsamband för sociala nyttor som Trivector 

tagit fram för Trafikverket.16 

 
16 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
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Som underlag för konsekvensbedömningen har, som en del av nulägesbeskriv-

ningen som presenteras i kapitel 3, även olika GIS-baserade underlag tagits fram 

som beskriver socioekonomiska och demografiska förutsättningar i Söderman-

lands län. Dessa förutsättningar kan kopplas till åtgärderna i länsplanen som un-

derlag för en bedömning av vilka grupper och områdena som berörs av åtgär-

derna. Följande GIS-underlag har tagits fram (se kartbilder i avsnitt 3.2): 

 Socioekonomiskt index som är en sammanvägning av andel förvärvsar-

betande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. 

 Ohälsotal som innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpen-

ning. 

 Diversitetsindex baserat på andel utlandsfödda och antal nationaliteter 

inom området. 

 Dagbefolkning könsuppdelad som visar var det finns manliga respektive 

kvinnliga arbetsplatser i regionen. 

Det socioekonomiska indexet är en sammanvägning av tre faktorer: andel för-

värvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen och andel hushåll med 

ekonomiskt bistånd. För varje område i regionen (SCB:s demografiska statistik-

områden, DeSO) tilldelas poäng för respektive faktor, se Tabell 2-10. Områdenas 

sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera poängen inom 

de tre faktorerna. Indexet kommer att variera mellan 3 och 9, där ett högt värde 

innebär att området i jämförelse med övriga delar av regionen har hög sysselsätt-

ningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel hushåll med ekonomiskt bistånd, 

medan ett lågt värde innebär det motsatta. 

Tabell 2-10 Socioekonomiskt index. 

Faktor 3 poäng 2 poäng 1 poäng 

Arbete Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel för-
värvsarbetande 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel för-
värvsarbetande 

Utbildning Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel invå-
nare med gymnasial 
examen 

Ekonomiskt  
bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med minst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Området tillhör de 20 
% av områdena i länet 
med störst andel hus-
håll med ekonomiskt 
bistånd 
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3. Nulägesbeskrivning  

Nedan beskrivs nuläget i regionen vad gäller demografiska och socioekonomiska 

förutsättningar och tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar samt om 

trafik och infrastruktur. Därutöver ges en nulägesbild vad gäller förutsättningar 

rörande miljö och hälsa. Nulägesbeskrivningen är baserad på flera regionala do-

kument, se Tabell 3-1. 

Tabell 3-1 Översikt för de regionala dokument som utgjort underlag för nulägesbeskrivningen. 

Dokument Innehåll 

Hållbarhetsprogram 2019–2023 Lyfter problembild och inriktningsmål för reg-
ionens hållbarhetsarbete. 

Sörmlandsstrategin En analys görs av regionens förutsättningar 
för hållbar regional utveckling utifrån 12 
aspekter. 

Strukturbild Sörmland Visar det fysiska perspektivet i det regionala 
utvecklingsarbetet 

Sörmlands regionala trafikförsörjningspro-
gram 

Trafikförsörjningsprogrammet ger en samlad 
bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
långsiktigt 

CDUST (2018) Mår alla bra? Rapport 1 Undersöker jämlikhet i hälsa, levnadsvillkor 
och livsvillkor utifrån kön, sexuell läggning, fö-
delseland, funktionsnedsättning och ekonomi. 
Undersökningen baseras på elever i årskurs 7 
och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymna-
siet i Region Uppsala, Sörmland, Västman-
land och Örebro län (CDUST-regionen) 

CDUST (2019a) Mår alla bra? Rapport 2  Se ovan 

CDUST (2019b) Mår alla bra? Rapport 3 Se ovan 

CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mel-
lansverige 2017. Resultat från en under-
sökning om livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa bland personer 70 år eller äldre 

Genomförs i samarbete mellan region-
erna/landstingen i CDUST-regionen, och ger 
information om befolkningens livsvillkor, lev-
nadsvanor och hälsa. 

CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. 
2017. Resultat från en undersökning om 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa 

Se ovan 

CDUST (2020) Liv och hälsa ung 2020. 
Återkoppling Sörmland 2020. Elever i års-
kurs 7, 9 och 2 på gymnasiet samt särsko-
lan 

Se ovan 
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3.1 Demografiska och socioekonomiska förutsättningar 

Befolkningsutveckling 

Region Sörmland är en region med relativt stark positiv befolkningsutveckling 

sedan 2000, varav den största tillväxten under 2000-talet har skett i Sörmlands 

största kommuner samt de kommuner som haft en hög tillgänglighet till Stock-

holmsregionen. Länet består av både tätbefolkade orter kring Mälaren, i öster vid 

gränsen till Stockholms län, i söder i trakterna kring Nyköping-Oxelösund, samt 

längs ett stråk mellan Flen, Katrineholm och Vingåker. Emellertid utgörs stora 

delar av länet av glest befolkad skogsbygd.17,18  

Södermanlands läns befolkning har ökat stadigt de senaste åren, mellan åren 

2000 och 2020 har antalet invånare ökat med 43 400 personer. Det motsvarar en 

procentuell ökning med 17 %, vilket innebär att Södermanlands län hör till de 

län som haft den snabbast växande befolkningen under perioden.  

Den främsta orsaken till den positiva befolkningsökningen i länet, som i övriga 

Sverige, är det stora invandringsöverskottet. Detta har bidragit till att skevheten 

i befolkningsstrukturen, med en åldrande befolkning, kunnat dämpas. Inflytt-

ningsöverskotten har alltså varit en förutsättning för att regionen ska ha en väx-

ande befolkning i arbetsför ålder.19 

Det sociala landskapet 

I detta avsnitt presenteras olika dimensioner av det sociala landskapet i regionen. 

Utgångspunkten har varit olika regionala styrande dokument och underlag, samt 

genomförda kartanalyser. 

Socioekonomi 

Socioekonomiskt index är ett mått på social utsatthet och är en sammanvägning 

av tre faktorer: andel förvärvsarbetande, andel invånare utan gymnasieexamen 

och andel hushåll med ekonomiskt bistånd (se avsnitt 2.3). Ju högre index desto 

högre socioekonomisk status. Det finns ett antal platser som har svagare socioe-

konomiska förutsättningar än andra, dessa platser återfinns kring Eskilstuna, 

Strängnäs, Flen, Malmköping, Katrineholm, Vingåker, Hälleforsnäs, Nyköping 

och Oxelösund. Dessa socioekonomiska svagare områden är alltså i regel knutna 

till tätorter, se Figur 3-1. 

 
17 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
18 Sörmlandsstrategin  
19 Sörmlandsstrategin  
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Figur 3-1 Socioekonomiskt index för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Diversitet 

Diversitetsindex är baserat på hur stor andel av befolkningen inom ett område 

som är utlandsfödd och hur många nationaliteter som finns representerade inom 

området. Diversitetsindex beräknas genom att multiplicera andelen utlandsfödda 

med antalet nationaliteter i ett område och sedan dividera produkten med läns-

medelvärdet. 

Ett högt diversitetsindex behöver inte innebära en större risk för utsatthet och 

utanförskap, däremot kan det vara en faktor som medför ökad risk i områden med 

hög socioekonomisk utsatthet. Som kartan i Figur 3-2 visar sammanfaller flera 

områden med svag socioekonomi med hög diversitet. 

Diversiteten är relativt låg i regionen med ett antal undantag. Höga diversitetsin-

dexvärden, alltså områden med hög andel utlandsfödda och många represente-

rade nationaliteter, återfinns framför allt i tätorter, och återfinns i områden kring 

Eskilstuna, Strängnäs, Hälleforsnäs, Flen, Malmköping, Vingåker, Katrineholm 

Nyköping och Oxelösund. 
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Figur 3-2 Diversitetsindex för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Folkhälsa 

Hälsan är ojämnt fördelad i befolkningen.20 Ett mått på hälsostatusen i regionen 

är det så kallade ohälsotalet som är genomsnittligt antal utbetalda dagar med 

sjukpenning, se Figur 3-3. Ohälsotalet tenderar att vara högt i socialt utsatta om-

råden.  

Höga ohälsotal återfinns i flera av de större tätorterna samt på landsbygder, och 

återfinns i/kring Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrineholm, Hälleforsnäs, Näve-

kvarn, Skeppsvik och Oxelösund. Det återfinns även ett par större områden med 

höga ohälsotal i regionens västra, östra och mellersta delar. Som kartan visar så 

sammanfaller flera områden med höga ohälsotal med hög diversitet och/eller 

svag socioekonomi. Emellertid framträder även ytterligare ett antal platser med 

förhöjd risk för utsatthet på landsbygd.  

 
20 Hållbarhetsprogram 2019–2023 
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Figur 3-3 Ohälsotal för DeSO-områden i Södermanlands län. 

 

Det finns ett antal rapporter som studerat befolkningens hälsa i CDUST-reg-

ionen, däribland rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Genomgående 

visar resultaten att flickor och kvinnor alla åldrar i betydligt mindre utsträckning 

skattar sitt mående som bra eller mycket bra.  

Undersökningen som riktar sig till unga visar att det är minst vanligt att må bra 

eller mycket bra hos barn med en eller fler funktionsnedsättningar. Även de som 

har en annan sexuell läggning än heterosexuell uppger att de i lägre utsträckning 

år bra eller mycket bra. Figur 3-4 illustrerar de geografiska skillnaderna i välmå-

ende hos unga killar respektive tjejer.  

739 (1163)



32 

 Trivector Traffic 

 

 

Figur 3-4  Andel (%) bland killar respektive tjejer som svarat att de mår mycket bra eller bra på frågan 
”Hur mår du rent allmänt?” uppdelat på elever i årskurs 9 i CDUST-regionen och den kommun 
där eleven går i skolan. Källa: CDUST (2018). Data på kommunnivå.  

De flesta människor i den vuxna befolkningen skattar sin hälsa bra eller mycket 

bra. Utöver kön har faktorer som utbildningsnivå, att trivas på sin arbetsplats, 

god ekonomi, och att ha någon att dela sina innersta känslor med har positiva 

effekter på den självuppskattade hälsan. Hur hälsan fördelar hos den vuxna sig 

illustreras i Figur 3-5.  

 

Figur 3-5  Andel med bra eller mycket bra hälsotillstånd, 18 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Liv & 
hälsa i Mellansverige. 2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Data på kommunnivå. 

Drygt hälften av de äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Hos 

äldre har individens socioekonomiska situation och hälsa ett samband. Högst an-

del med god hälsa återfinns bland män med eftergymnasial utbildning och lägst 

andel bland kvinnor med förgymnasial utbildning. Hur hälsan fördelar sig hos 

regionens äldre illustreras i Figur 3-6. 
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Figur 3-6  Andel med god hälsa, 70 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mellansverige 
2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 
70 år eller äldre. Data på kommunnivå. 

 

Kvinnor och män 

Andel kvinnor/män i dagbefolkningen presenteras i Figur 3-7, och illustrerar vart 

kvinnor respektive män geografiskt befinner sig dagtid. En dagbefolkning består 

av de boende i området, med förutsättning att de inte är bortresta, samt de som 

pendlar in till området. Koncentrationer av kvinnlig dagbefolkning återfinns 

främst i tätorterna, medan stora delar av dagbefolkningen utanför tätorten består 

av till övervägande del män. 
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Figur 3-7 Andel kvinnor och män dagbefolkning. 

 

Ekonomiska förutsättningar 

Kopplingen mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa har också studerats i 

rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Personer med svåra ekonomiska 

förutsättningar uppger i större utsträckning att de har sämre hälsa än välbärgade 

personer, och gäller för alla åldrar. Utvecklingen i regionen är dock positiv och 

allt färre i åldersgruppen 18–84 år uppger att de vid minst ett tillfälle under de 

senaste tolv månaderna haft svårt att klara sina löpande utgifter för till exempel 

mat, hyra och räkningar.  

Fler flickor än pojkar och fler kvinnor än män känner sig oroliga för ekonomin 

eller har svårigheter att klara löpande utgifter. Emellertid finns grupper i regionen 

som löper större risk för ekonomisk utsatthet och är kopplat till ålder där unga 

har större problem än vuxna och äldre, födelseland där utlandsfödda upplever 

större problem än svenskfödda, samt sysselsättning och sysselsättningsgrad. 

Utbildning 

Region Sörmland är den region i Sverige med högst andel av befolkningen som 

saknar gymnasieutbildning och Södermanlands län hör till de tre län som har 

lägst andel med eftergymnasial utbildning. Den regionala utvecklingsstrategin 

pekar på att det finns betydande skillnader i utbildningsnivå mellan in- och utri-

kesfödda och mellan kvinnor och män. Utrikes födda män och kvinnor saknar 
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gymnasieutbildning i högst och svenskfödda kvinnor i lägst utsträckning.21 Kvin-

nor står också för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som 

studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna.22 

Utbildningsnivån påverkar i ett senare skede sannolikheten för ett arbete, där 

skillnaderna är som störst mellan de som saknar en gymnasieutbildning och de 

som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning.23 

Arbete 

På kommunnivå består Sörmland av tre lokala arbetsmarknader. Trosa, Gnesta 

och Strängnäs ingår i Stockholms arbetsmarknad. Eskilstuna, Vingåker, Katrine-

holm och Flen utgör en nordvästlig arbetsmarknad medan Nyköping och Oxe-

lösund tillsammans utgör en sydlig arbetsmarknad. Primära lokala centrum för 

arbetsmarknadsområden skiljer sig något mellan män och kvinnor, där kvinnors 

primära lokala centrum återfinns i Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm 

och Nyköping. Hos män utgörs dessa av Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Katrine-

holm, Nyköping och Oxelösund.24 

Arbetslösheten i regionen på 4,2 % är högre än genomsnittet i riket på 3,1 %25. 

Arbetslösheten är större bland utlandsfödda än svenskfödda, särskilt låg är ar-

betslösheten hos utrikes födda kvinnor, men könsskillnaden är även synlig bland 

svenskfödda.26 

Södermanlands län tillhör även de län där män tar ut lägst andel av föräldrapen-

ningdagarna. I den regionala utvecklingsstrategin anges att värderingar om köns-

roller, mäns och kvinnors delaktighet i familje- och arbetsliv påverkar även på-

verkar hur hushålls- och lönearbete fördelas inom familjer, och hur sysselsätt-

ningsgrader för män och kvinnor ser ut.27 

Trygghet och tillit 

Trygghet och tillit har studerats i rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? 

Majoriteten av den vuxna och äldre befolkningen i CDUST-regionen tycker att 

de i allmänhet kan lita på de flesta människor. Det finns dock skillnader. Att 

känna tillit till andra har ett samband med utbildningsnivå, ålder och födelseland. 

Unga känner en lägre social tillit, och det finns stora variationer mellan flickor 

och pojkar. Känslan av tillit beror även på födelseland, funktionsnedsättning och 

familjens ekonomi. Som Figur 3-8 visar nedan så ligger kommunerna i Söder-

manlands län i det lägre spannet vad gäller social tillit med undantag för Trosa. 

 
21 Sörmlandsstrategin 
22 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
23 Sörmlandsstrategin 
24 Underlag för strukturbild Sörmland 
25 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 
26 Sörmlandsstrategin 
27 Sörmlandsstrategin 
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Figur 3-8  Andel som svarat ”Ja” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”, 
kommuner. Källa: CDUST (2019b). Data på kommunnivå.  

 

Gällande trygghet avstår kvinnor och flickor i alla åldrar i betydligt större ut-

sträckning än män från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade 

eller på annat sätt ofredade. Bland regionens unga upplever icke svenskfödda, 

homosexuella, de som är oroliga för sina föräldrars ekonomi, samt unga med 

flera funktionsnedsättningar i större utsträckning att de inte alltid är trygga. Re-

sultaten bland äldre visar på likande tendenser där födelseland och utbildnings-

nivå påverkar känslan av trygghet. Resultaten visar även att en högre andel en-

samboende ofta eller ibland avstår från att gå ut på grund av rädsla. I Figur 3-9 

nedan illustreras hur tryggheten fördelar sig geografiskt mellan män och kvinnor.  

 

Figur 3-9  Andel av den vuxna befolkningen som känner sig säker och trygg för att inte bli angripen eller 
utsatt för hot. Källa: CDUST (2017) Liv & hälsa i Mellansverige. Data på kommunnivå. 

3.2 Tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar 

Nedan presenteras hur tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar ser ut 

i regionen generellt och för olika grupper. Informationen har hämtats från olika 

regionala dokument. Regionens underlag har också kompletterats med kunskap 
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från andra studier, se exempel på sådana studier i en sammanställning av effekter 

och effektsamband för sociala nyttor som Trivector tagit fram för Trafikverket.28 

Resandeutveckling 

Det ses en ökning av resandet med kollektivtrafiken i regionen mellan 2013 och 

2019. Under 2019 har dock ingen ökning skett jämfört med 2018. 

 

Figur 3-10  Resandeutveckling i busstrafiken. Källa: Region Sörmland 

 

Tabell 3-2 Resandeutveckling. Källa: Region Sörmland. 

År Miljoner påstigande 
buss 

Förändring mot 
föregående år 

Andel påstigande i 
stadstrafiken 

2013 9,59 + 1 % 63 % 

2014 9,75 + 2 % 63 % 

2015 10,25 + 5 % 64 % 

2016 10,93 + 7 % 64 % 

2017 11,61 + 6 % 66% 

2018 12,43 +7 % 67% 

2019 12,43 0% 67 % 

 

De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen är mellan 

nodstäderna och Stockholm, inte minst Stockholm och Uppsala, Emellertid är 

potentialen och tendensen till integration mellan städerna stor även i Linköping-

Norrköping och Eskilstuna-Västerås.  

 
28 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av ef-
fektsamband. 
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Figur 3-11 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen. Källa: En bättre sits (2020) 

Resande och mobilitetsförutsättningar 

Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor 2019 visas i Figur 3-12. Bilen an-

vänds vid 63 % av de resor som länsinvånarna gör, man går vid 16 % av resorna 

och cyklar vid 11 % av resorna. Kollektivtrafiken används vid 8 % av resorna.  

 

 

Figur 3-12 Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors bearbetning av den nation-
ella resvaneundersökningen RES2019. 
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Nationellt utgör cykel och resande till fots ungefär lika stor del av resandet som 

i Sörmland. För kollektivtrafiken å andra ses mindre skillnader där kollektivtra-

fiken utgör 14 procent nationellt mot 8 procent i Sörmland. För andel resor med 

bil ses den största skillnaden, över 60 % i Sörmland jämfört med 55 % nation-

ellt.29 

I Figur 3-13 visas istället fördelning på resta kilometer med olika färdmedel. Ef-

tersom resorna till fots och med cykel är relativt korta minskar deras andel då vid 

jämförelse mot ovan och istället ökar andelen med kollektivtrafiken och övriga 

färdmedel där bland annat. flygresor ingår. 

 

Figur 3-13 Fördelning på resta kilometer med olika färdsätt för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors 
bearbetning av den nationella resvaneundersökningen RES2019. 

Kvinnor och män 

Färdmedelsfördelningen för länsinvånarnas resor 2019 uppdelat på män och 

kvinnor visas i Figur 3-14. Till skillnad från hur det ser ut på nationell nivå har 

kvinnor och män i regionen ungefär lika stor andel bilresor. Men generellt sett är 

mäns bilresor i genomsnitt längre än kvinnors och de färdas därmed längre i bil 

per dag än kvinnor. Männen i regionen cyklar vid större andel av sina resor och 

kvinnorna reser kollektivt vid större andel av sina resor.  

 
29 Region Sörmland (2020) Resultat Resvaneundersökningen 2019 Sörmland. 2021-03-22 
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Figur 3-14 Färdmedelsfördelning för invånarnas resor uppdelat på kön. Källa: Trivectors bearbetning 
av den nationella resvaneundersökningen RES2019. 

Det är många tidigare studier, på nationell nivå och i regioner, som konstaterar 

att kvinnor och män har olika resvanor. Kvinnor och män gör ungefär lika många 

resor per dag, men män reser längre, framför allt med bil, för alla typer av ären-

den. Kvinnor vistas i betydligt större utsträckning i trafiken som gående, medan 

män cyklar något mer och då även längre sträckor. På nationell nivå är ungefär 

sex av tio av kollektivtrafikresenärer kvinnor, men den totala genomsnittliga 

reslängden med kollektivtrafik är densamma för män och kvinnor eftersom män 

reser längre sträckor. Den nationella undersökningen från 2019 visade dock på 

att kvinnor nu sammantaget reser längre än män både totalt och med kollektiv-

trafiken. Fortfarande var dock kvinnornas reslängd med bil mindre. Baserat på 

tidigare studier kan man säga att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser 

olika och har olika värderingar samt olika sårbarhet och utsatthet i trafiken. 

Resvaneundersökningen som presenteras i regionala cykelstrategin för Sörmland 

(och i figuren ovan) visar att ungefär lika många män som kvinnor cyklar men 

här, liksom i andra studier brukar män i genomsnitt cykla längre sträckor jämfört 

med kvinnor. 

Kvinnor står för den större delen av studiependlingen, och andelen kvinnor som 

studiependlar varierar mellan 52 och 72 % mellan kommunerna, enligt regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. 

Ålder 

 

För barns självständiga mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kol-

lektivtrafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Den ökande bilismen har be-

gränsat barns rörelsefrihet, framför allt när det gäller deras lekområden, skolvä-

gar och fritidsvägar. Skjutsandet innebär även att barnen går miste om de möj-

ligheter till fysisk aktivitet som vardagsresandet annars innebär.  
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I regionens cykelstrategi30 betonas att cykling är en stor del av invånares vardag, 

pendlingsresor med cykel utgör 58 % av alla cykelresor. Utifrån den potential-

studien som gjorts inom ramen för cykelstrategin framgår att 45 % av invånarna 

i Södermanlands län når sin arbetsplats inom 15 minuter och 62 % inom 30 mi-

nuter med cykel. Vidare anges att om alla länets skolbarn skulle gå i närmaste 

skolan skulle 42 % nå sin skola med cykel inom 10 minuter. För kombinations-

resor kan 79 % av länets invånare kan med en kombinerad cykel- och kollektiv-

trafikresa ta sig till sin arbetsplats inom 45 minuter, och 88 % inom 60 minuter. 

Även om bilen är det dominerande färdsättet även hos äldre, blir gå och kollek-

tivtrafik blir allt viktigare transportsätt med stigande ålder, särskilt när bilköran-

det inte längre är en möjlighet. Att skapa goda förutsättningar för gående, kol-

lektivtrafik och andra alternativ till bilen är en förutsättning för mobilitet och 

självständighet för många äldre. Många studier om äldre handlar om tillgänglig-

het i närmiljön i form av fysiska hinder och drift och underhåll som förebygger 

fallolyckor bland äldre. Cykling kan också vara en del av äldres mobilitet, särskilt 

för yngre äldre. Samtidigt visar resvaneundersökningen som presenteras i reg-

ionala cykelstrategin att medelåldern för de som cyklar är 37 år. 

Socioekonomi 

Socioekonomiska faktorer påverkar också resandet och mobilitetsförutsättning-

arna. Det finns studier som pekar på att låg inkomst, låg utbildning och bristande 

kunskaper i det svenska språket gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta 

närmare arbete och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delak-

tighet och integrering i samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska re-

surser kan både enkel- och månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. 

För de som arbetar kvällar, nätter och helger med flexibla arbetstider, och för de 

som arbetar på avsides belägna arbetsplatser, kan pendling med kollektivtrafiken 

utgöra en utmaning. 

Etnicitet 

Det finns en del tidigare studier om erfarenheter och förutsättningar hos personer 

födda utanför Sverige som kan används som underlag för hållbarhetsbedöm-

ningen. Många sådana studier fokuserar på socialt utsatta områden där socioeko-

nomi och etnicitet blir förstärkande faktorer när man talar om utanförskap och 

segregation. Till exempel är utlandsfödda mer beroende av en fungerande kol-

lektivtrafik, då både körkorts- och bilinnehav är lägre i denna grupp. Kollektiv-

trafiken bör också gå oftare på sena kvällar och tidiga morgnar för att svara mot 

resbehov som hos en grupp som oftare arbetar på obekväma arbetstider jämfört 

med inrikes födda personer. Utlandsfödda gör generellt färre resor än personer 

födda i Sverige vilket delvis kan förklaras av lägre körkorts- och fordonsinnehav. 

Det lägre körkorts- och fordonsinnehavet är särskilt tydligt bland utlandsfödda 

kvinnor med låg utbildningsnivå. 

Funktionsnedsättning  

Personer med funktionsnedsättningar reser mindre än personer utan funktions-

nedsättningar, både på totalen och med kollektivtrafik. För personer med 

 
30 Region Sörmland (å.u) Regional cykelstrategi för Sörmland En regional strategi för att stärka aktivt resande 
och hållbar mobilitet 
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funktionsnedsättningar är tillgängligheten i kollektivtrafiken och trafikmiljöer 

avgörande för mobiliteten, det vill säga att kollektivtrafiken och trafikmiljöer ut-

formas hinderfria i linje med de tillgänglighetsriktlinjer som finns. Behoven ser 

lite olika ut beroende typ av funktionsnedsättning, till exempel om det handlar 

om nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller kognitiv funktionsförmåga. 

Enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet behöver generellt tillgängligheten 

för personer med funktionsnedsättning förbättras såväl vid stationer och hållplat-

ser som i fordon. De flesta av de större bytespunkterna och stomnätets hållplatser 

uppfyller flertalet krav för anpassning till funktionsnedsättningar. Dock visar in-

venteringen att det återstår en rad åtgärder på stationer, terminaler och större håll-

platser innan de kan klassas som fullt tillgängliga med ökad trafiksäkerhet som 

följd, samt med tydligare och mer lättförståelig information. Se även avsnittet 

”Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv” nedan. 

Stad/land 

Resandet och mobilitetsförutsättningarna skiljer sig också åt mellan människor 

som bor i städer och som bor på landsbygder. Studier visar att befolkningen i 

Sveriges landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, även om 

resandet i stads- och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man 

skulle kunna tro. Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor 

per dag. Däremot är resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på 

landsbygd. Bil är det vanligaste färdsättet oavsett om det är stads- eller lands-

bygdskommuner som studeras, men används av invånarna i landsbygdskommu-

nerna i betydligt större utsträckning än av invånarna i stadskommunerna. Skill-

naden mellan män och kvinnor är mindre på landsbygd än i städer. Bilresorna 

görs i ungefär samma syfte i landsbygderna som i städerna. Det är till synes de 

faktiska utbudsskillnaderna som förklarar de resandeskillnader som syns mellan 

stad och landsbygd. 

Även den regionala cykelstrategin i Sörmland konstaterar att bäst förutsättningar 

för att cykla återfinns inom kommunhuvudorterna. Cykelvägarna är i huvudsak 

koncentrerade till tätorterna och dess närområden, och det betonas att standarden 

varierar mellan sträckor. 17 % av länets cykelpassager är av god kvalitet enligt 

Trafikverkets klassificering.  

Kollektivtrafiken på landsbygd består av regionala stomlinjer och lokala linjer. 

Regional stomlinjetrafik förbinder länets kommunhuvudorter. De lokala linjerna 

körs i huvudsak inom respektive kommun varav flera linjer endast trafikeras un-

der skoldagar. Vissa linjer är helt eller delvis anropsstyrda enligt regionala tra-

fikförsörjningsprogrammet. 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet till arbete, utbildning och andra målpunkter i regionen 

Det betonas i den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen att 

Stockholms län och övriga Mälarregionen endast är en delvis sammanlänkad bo-

stads-, studie- och arbetsmarknadsregion, och att Stockholms pendlingsregion, 

förutom Stockholms län, omfattar bland annat Södermanlands län. Skillnaderna 

i förutsättningar är emellertid betydande, och grundar sig i både 
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socioekonomiska skillnader och avståndsfaktorer. Pendlingsmönster påverkas av 

kön, utbildningsnivå och inkomst, där män pendlar längre än kvinnor och oftare 

med bil, och högutbildade och höginkomsttagare pendlar längre än de med lägre 

utbildning och inkomst. Därtill betonas att bostadsbyggandet inte utvecklas i takt 

med befolkningstillväxten, vilket leder till trångboddhet särskilt för nyanlända. 

Enligt den tillgänglighetsanalys som görs finns det i nuläget god tillgänglighet 

till arbetsmarknaden med kollektivtrafik kring järnvägsstationer och hållplatser. 

Tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken är emellertid betydligt 

sämre och bilberoendet större. Tillgängligheten till arbete korrelerar även i hög 

grad med tillgänglighet till andra viktiga samhällsfunktioner i form av sjukhus, 

högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer samma 

mönster. Vidare visar systemanalysen att det bara är nodstaden Uppsala som i 

nuläget når Arlanda och Stockholm inom en timmes restid med kollektivtrafik. 

Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik illustreras i Figur 3-15. 

 

Figur 3-15 Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Källa: En bättre sits (2020) 

Regionen har genomfört ett antal tillgänglighetsanalyser, bland annat för till-

gänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Enligt kartana-

lysen är det egentligen endast i och de större tätorterna som tillgängligheten är 

god, däribland Eskilstuna, Strängnäs Nyköping, Gnesta och Trosa. 
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Figur 3-16  Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 min kollektivtrafik. Kartan redovisar antal arbetsplatser 
som nås inom 60 minuter med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser restid 
på fordonet samt eventuell bytestid. Källa: Region Sörmland.  

Undersöks tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik, visar kartana-

lysen att det i större delen av regionen är det 60 minuter eller mer till högre ut-

bildning. I Eskilstuna tätort är tillgängligheten som bäst och högre utbildning kan 

nås inom 15 minuter. I Eskilstuna med omnejd kan högre utbildning nås inom 30 

minuter. Även i Katrineholm och i Strängnäs kan utbildning nås med kollektiv-

trafik inom 30 minuter. I Flen, Malmköping och Nyköping går det at nå högre 

utbildningsmöjligheter nom 45 minuter.  

 

Figur 3-17  Tillgänglighet till högre utbildning med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta hög-
skola/universitet med kollektivtrafik i nuläget. Restid med kollektivtrafik avser gångtid, restid 
på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region Sörmland. 
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Även tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik har undersökts. Även 

om Regionen är av blandad bebyggelse med en hel del landsbygd, så kan stora 

delar av regionens invånare nå ett kommuncentrum inom 30 minuter med kol-

lektivtrafik. Emellertid finns det delar av regionen som inte har denna möjlighet, 

däribland Alberga, Mariefred, Stallarholmen och Björkvik där restiden till ett 

kommuncentrum kan uppgå till över 60 minuter.  

 

Figur 3-18 Tillgänglighet till kommuncentra med kollektivtrafik. Kartan redovisar restid till närmsta kom-
muncentra med kollektivtrafik i nuläget. Kommuncentrum utgörs av huvudorten i respektive 
kommun. I vissa fall kommer närmaste kommunhuvudort att ligga i annan kommun. Restid 
med kollektivtrafik avser gångtid, restid på fordonet samt eventuell bytestid Källa: Region 
Sörmland. 

Även WSP (2021) har studerat tillgängligheten på regional nivå i Södermanlands 

län. Sedan 2012 har tillgängligheten förbättrats i Södermanlands län, dels på 

grund av befolknings- och sysselsättningstillväxt, dels investeringar i kollektiv-

trafik och transportinfrastruktur. Figur 3-19 nedan illustrerar tillgänglighet till 

arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik i regionen. Underlaget till kar-

tan är en bearbetning av WSP (2021) tillgänglighetsanalys. Tillgängligheten till 

arbetsplatser är föga förvånande koncentrerat till regionens större tätorter 

Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Nyköping31.  

 
31 WSP (2021) Tillgänglighet, Tobins Q och bostadsbyggande i Sörmland. Rapportversion 2021-01-28 
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Figur 3-19 Tillgänglighet, antal arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik. Kartan är Trivectors 
bearbetning av en tillgänglighetsanalys av WSP (2021). 

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning utgör ett eget kapitel i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet, och beskriver bland annat den riktlinje 

som tagits fram (2014) för en tillgänglig kollektivtrafik i Sörmland för resenärer 

med funktionsnedsättning. Det beskrivs hur man de senaste åren har arbetet med 

att handla upp fordon som i allt högre krav uppfyller de krav som finns och att 

de flesta större bytespunkterna och stomnätets hållplatser uppfyller flertalet krav 

för anpassning till funktionsnedsättningar. Emellertid återstår en rad åtgärder på 

stationer, terminaler och större hållplatser innan de kan klassas som fullt till-

gängliga. Vidare uttrycks hur högre krav ska ställas på det mänskliga bemötandet 

i kollektivtrafiken i samband med upphandling och uppföljning, samt en rad 

funktionella krav på tillgänglighet som ställs på nya resecentra. 

3.3 Trafik och infrastruktur 

Infrastruktur 

Biltrafiknätet utgör 96 % och cykelbanor utgör bara 4 % av det totala vägnätet. 

Cykelvägar (cykelbanor inklusive bilvägar 30 km/h och lägre) utgör 9 % av väg-

nätet. Cykelvägarna är i huvudsak koncentrerade till tätorterna och deras närom-

råden och det finns endast ett fåtal sammanbindande cykelvägar mellan tätor-

terna. Standarden på cykelvägarna varierar dessutom stort mellan olika sträckor 

och för olika typer av cykelinfrastruktur. Flera av kommunhuvudorterna i länet 

har stadstrafik med buss och alla kommuner utom en har en anslutning till reg-

ional tågtrafik.32 

 
32 Regional cykelstrategi för Sörmland - En regional strategi och cykelvägsplan för att stärka aktivt resande och  

hållbar mobilitet, antagen 26 februari 2021 av Regionala utvecklingsnämnden  
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Trafik- och transportarbete idag 

De senaste uppgifterna om körsträckan med bil i Södermanlands län är från 2016. 

Då var körsträckan per bil 1200 mil och den genomsnittliga körsträckan med bil 

per person 680 mil, en ökning med 2 % sedan 2015. Eskilstuna kommun hade 

den kortaste körsträckan, 600 mil per person. Den längsta genomsnittliga kör-

sträckan hade Trosa kommun, 800 mil per person33.  

Trafikutvecklingen framöver 

I och med den ökade befolkningsmängden är också ett ökat transportbehov att 

förvänta. En ökad befolkning medför generellt sett ökade transportbehov, vilket 

speglar sig i ett ökat trafikarbete (körda fordonskilometer) i Sörmland.  

Regionen är dessutom ett utpräglat pendlingslän med stor genomfartstrafik där 

vägtrafiken förväntas öka till år 2040 med störst ökning på de nationella statliga 

vägarna (E4 +50% och E20 +40%). En ökning väntas även på väg 55 och 56 

samt på väg 218 mot Trosa (ca 30%). Det ökade trafikarbetet bidrar till ökad 

klimatpåverkan.  

Den tunga trafiken förväntas också öka markant med störst ökningar på E4 (50–

55% ökning, E20 50–65% ökning och väg 55 40-80% ökning). Väg 52 har ett 

stort spann i förväntad ökning som spänner mellan +10 och +83 % ökning.  

Både regionala och nationella bilresor med avresa från Södermanland förväntas 

öka till 2040. Resor inom Södermanland får en ökning med 18 procent, medan 

resor till närliggande län ökar mer. Bilresor till Stockholm, Uppsala och Väst-

manland ökar med cirka 33 procent medan resor till Örebro ökar med 25 procent 

och till Östergötland med 22 procent. 

Regionala och nationella buss- och tågresor med avresa från Södermanland för-

väntas öka procentuellt mer än bilresandet till 2040. Inom Södermanland är ök-

ningen 25 procent, men det utomregionala resandet förväntas öka kraftigt. Störst 

ökning förväntas för kollektivtrafikresor från Södermanland till Östergötland där 

ökningen är strax över 100 procent. Även till Stockholm (75 procent), Örebro 

(55 procent), Uppsala (49 procent) och Västmanland (46 procent) är ökningen av 

kollektivtrafikresor från Södermanland stor. 

För bilresandet förväntas 18 procent ökning av arbets-och tjänsteresor samt 21 

procent ökning för övriga resor till år 2040. Ökningen gäller för resor med start 

i regionen, dvs i en riktning. För kollektivtrafikresandet är motsvarade siffror 51 

procent ökning för arbets- och tjänsteresor samt 32 procent ökning av övriga re-

sor. Vilket tyder på att kollektivtrafikresandet procentuellt kommer att öka i 

större utsträckning än bilresandet för resor som startar inom Södermanland. 

 

 
33 Naturvårdsverket, Miljömålsportalen- Når vi Södermanlands miljömål? 2016 
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Figur 3-20  Trafikökning 2017–2040 för samtliga fordon per årsmedelsdygn. Källa: Sampers Analys – 
Trafikprognoser för Region Sörmland 2017 – 2040, Trivector. 

3.4 Miljö och hälsa 

Klimat 

Om det ökade transportbehovets följer det senaste årtiondets trend med att till-

godoses av personbilar, kommer även utsläppen av skadliga ämnen att öka. Åt-

gärder som satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, satsningar 

på minskat personbilsberoende samt att andelen förnyelsebara transportbränslen 

ökar, minskar utsläppen från transportsektorn. För att möta de utmaningar som 

transportsektorn inom Södermanlands län står inför finns flera mål och strate-

giska dokument, se kapitel 2.1 Styrande nationella och regionala mål. 

Hälsa 

Utöver klimatpåverkan har transportsektorn även stor betydelse för luftkvali-

teten, särskilt i tätorter. Minskade utsläpp av luftföroreningar från industrier och 

uppvärmning har gjort att luftkvaliteten i länet förbättrats sedan 1990-talets bör-

jan. De största problemen idag i Södermanlands tätorter är partiklar och kväve-

dioxid. Dessa två typer av luftutsläpp härstammar främst från transportsektorn, 

men även ifrån energiförsärning och industriprocesser. 

Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer 

som överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg 

och järnväg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt 

forskning har stark påverkan på vår hälsa. Buller påverkas bland annat av trafik-

mängd, hastighet, andel tunga fordon samt av vägbeläggning. 
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Landskap 

Södermanlands län är ett landsbygdslän där jord- och skogsbruket i länet tillsam-

mans står för nästan 90 % av markanvändningen. Mer än halva länet är täckt av 

skog och har ett tätortsmönster som följer järnvägssystemet med många mindre 

orter som ligger utmed större nationella vägstråk.  

Trafiksäkerhet 

Enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Öst har Sö-

dermanlands län sett en positiv trafiksäkerhetsutveckling vad gäller antalet om-

komna i vägtrafiken, se Figur 3-21. Södermanlands län har dock fler omkomna 

per 100 000 invånare under den studerade femårsperioden jämfört med grannlä-

nen, se Figur 3-22.  

De trafikantgrupper som sticker ut bland omkomna och allvarligt skadade är bi-

lister och fotgängare följt av cyklister. De vanligaste olyckstyperna är singelo-

lyckor bland motorfordon, singelolyckor bland fotgängare, cyklister och mope-

dister samt möte/omkörning med motorfordon. 

  

 

Figur 3-21  Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken per län och år. Data från Strada, polis 
(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. Källa: Trafikverket Region Öst, 2021. 
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Figur 3-22  Antal omkomna i vägtrafiken per län och år samt per 100 000 invånare. Data från Strada, 
polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. Källa: Trafikverket Region Öst, 
2021. 
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4. Bedömning av planalternativ 

4.1 Beskrivning av planalternativ  

Tre planalternativ har studerats: ett nod- och ett stråkalternativ samt ett nollalter-

nativ. Nollalternativet utgår från gällande plan och förutsätter att objekten i den 

gällande planen fortsätter att ligga kvar men med uppdatering för nya beräknade 

åtgärdskostnader och med uppdaterad total budget för planen. Återstående medel 

i budgeten fördelas på åtgärdsområden enligt samma fördelning som i den tidi-

gare budgeten. Nedan presenteras alternativen mer ingående. Noteras bör att när 

dessa jämförelser gjordes under våren/försommaren 2021 estimerades att budge-

ten skulle vara på 1,2 miljarder kronor över 12 år och de studerade alternativen 

anpassades till det. Budgeten har under sommaren 2021 utökats något men det 

tas inte hänsyn till nedan. 

Tabell 4-1 Jämförelse av planalternativens inriktning och tyngdpunkter. 

Nollalternativ Planalternativ Nod Planalternativ Stråk 

Namnsatta objekt enligt gäl-
lande plan – ”lagt kort ligger” 

Storregionalt fokus 
Urbanisering 

Interregional tillgänglighet 
och utveckling 

Bostadsbyggande 
Tätortsnära större investe-
ringar i fokus 

Stadsmiljö 
GC-vägar 
Bostadsbyggande och at-
traktiva urbana livsmiljöer 
Stadstrafik 

Systemperspektiv nationella 
vägstråk 
Regionala buss- och tågstråk 
Attraktiva livsmiljöer i stad 
och land 
Tillgänglighet bytespunkter 

Kollektivtrafik Pendling, regionförstoring 
och arbetsmarknad 

Pendling till och från noder i 
länet 
Landsbygd 
Utveckling mellersta Sörm-
land 

 Bytespunkter 
Trafiksäkerhet i kommunhu-
vudorter 

Tillgänglighet och genomfart 
tätorter 

 Framkomlighet cykel och 
buss i tätorter 

Framkomlighet gods, per-
sontrafik på vägstråk 

Nollalternativ 

Nollalternativet har sitt fokus på pågående namnsatta objekt samt att färdigställa 

namngivna objekt från nuvarande planomgång oavsett förändringar i kostnad och 

lönsamhet. Utgångspunkten är nuvarande plan men med uppdaterade kostnader 

och projekt från Trafikverkets verksamhetsplan. Samma objekt kvarstår utifrån 

tidplan i den mån det är möjligt och objekt flyttas fram i tid för att få ihop budget. 

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-1. I 

Tabell 4-2 listas de åtgärder som ingår i Nollalternativet.  
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Figur 4-1 Fördelning av budget i Nollalternativet 

Tabell 4-2  Åtgärder som ingår i Nollalternativet (Beskriver de kostnader som belastar LTP. I flera ob-
jekt ingår kommunal medfinansiering.) 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen  158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 55 Förbifart Flen  183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 E20 Infart Strängnäs 62 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

Cykel statligt vägnät Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 27,8 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 6 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 49,5 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 37 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

37 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset 21 

 Övrigt behov och brister 73 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

14 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  9 

Totalt  1 200 
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Planalternativ Nod 

I planalternativ Nod styrs mer av åtgärderna till tätorterna och bostadsbyggande 

som stöd för den positiva utvecklingen i länets kommuner. Vägprojekt ska i 

högre grad koppla till alternativets inriktning. Även satsningar på smärre åtgärder 

(gång och cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet) blir till stöd för främst den 

tätortsnära utvecklingen i planalternativ Nod.  

Planalternativet speglar en hög andel satsningar på kommunala vägnätet. Sats-

ningen syftar att i högre grad än de andra alternativen främja utvecklingen av 

attraktiva livsmiljöer och omvandlingen av stadsmiljöer. 

För kollektivtrafik handlar det om en tydlig storsatsning för att främja regionför-

storing och utvecklingen på arbetsmarknaden. Ett hållbart pendlaralternativ som 

syftar till att öka attraktiviteten i hela kollektivtrafiksystemet genom att bl.a. satsa 

på bytespunkter. 

Ett urval av projekt prioriteras bort för att rymma fler nysatsningar. Bortpriorite-

rade projekt skapar utrymme för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika 

potter. Planalternativet inrymmer olika paketsatsningar med trimningsåtgärder, 

kollektivtrafik och en satsning på turismcykling genom trafiksäkerhetspaket för 

Näckrosleden. Innefattar större satsningar på statlig medfinansiering. 

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 

4-2. I Tabell 4.3 listas de åtgärder som ingår planalternativ Nod. 

 

Figur 4-2  Fördelning av budget i planalternativ Nod. 
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Tabell 4-3 Åtgärder som ingår i planalternativ Nod. 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  159,8 

Cykel statligt vägnät Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 27,5 

 Näckrosleden 25 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 15,2 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 103 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 80 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

80 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset  21 

 Övrigt behov och brister 136 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

19 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  10,5 

Totalt  1 200 

Planalternativ Stråk  

Stråkalternativet fokuserar på vägförbindelser och regional tillgänglighet. Sats-

ning att stärka den inomregionala tillgängligheten och trafiksäkerheten i det reg-

ionala vägnätet genom namnsatta vägsatsningar och olika trimningsåtgärder i det 

statliga vägnätet. Planalternativet är mer en satsning på mellersta Sörmland uti-

från ett inomregionalt perspektiv. Gynnar även godstransporter på väg och det 

blir bättre framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet i ett systemperspektiv 

Fokus på vägstråk och tidigare namnsatta objekt gör att planen omprövas och ett 

urval av projekt med mer tätortsnära koppling prioriteras bort för att kunna ha en 

tydlig inriktning och för att kunna inrymma ett urval av andra satsningar än vad 

som är möjligt i nollalternativet. 

Starka stråk främjar även kollektivtrafiken som också ges utrymme för smärre 

satsningar främst år 4–6 och 7–12. Minimal nivå av statlig medfinansiering för 

mindre åtgärder på kommunalt vägnät. Bortprioriterade projekt skapar utrymme 
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för satsningar i nästa plan att lägga pengar i olika potter. Ger utrymme för trafik-

säkerhet och trimningsåtgärder på statligt vägnät.  

Fördelningen av satsade medel på respektive åtgärdskategori visas i Figur 4-3. I 

Tabell 4-4 listas åtgärderna som ingår i planalternativ Stråk. 

 

Figur 4-3  Fördelning av budget i planalternativ Stråk. 

 

Tabell 4-4 Åtgärder som ingår i planalternativ Stråk. 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt -Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 46 

 Väg 55 Förbifart Flen  183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  159,8 

Cykel statligt vägnät Näckrosleden 25 

 Tystberga 13 

 Övrigt behov och brister 5 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 58,9 

 Tillgänglighetsanpassning hpl 52 

Statlig medfinansiering Gång- och cykel kommunalt vägnät 40 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

40 

Trafiksäkerhet och effektivitet Väg 230 korsning, sidområdes. 26 

 Hammarbykorset 21 

 Övrigt behov och brister 74,3 

763 (1163)



56 

 Trivector Traffic 

 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 

16 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  12 

Totalt  1 200 

 

4.2 Betydande miljöpåverkan 

Bedömningen av miljökonsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fem hu-

vudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) trafiksäkerhet samt 

(5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som påverkar bland 

annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika planalternativen bidrar 

till dessa aspekter.  

Klimat 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. 

Detta är den stora klimatpåverkan som fås vid anläggning av ny infrastruktur för 

järnvägar och gång- och cykelvägar. Vid anläggning av nya vägar fås dock också 

en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggningen genom den ökade trafik 

som den nya vägen ger och generellt kan sägas att byggande av vägar går i fel 

riktning när det gäller transportsnålt samhälle Nya järnvägar och gång- och cy-

kelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv inverkan på klimatet om åtgärden 

innebär en överflyttning från vägtrafik till resande med kollektivtrafik eller med 

gång- och cykel. 

I  Figur 4-4 till Figur 4-6 visas bedömningsmatris för fokusområdet klimat. Den 

övre raden avser påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva tra-

fikslag, mellersta raden avser inverkan avseende emissioner per körd kilometer 

med ett visst fordonsslag, till exempel jämnare hastighet, och den sista raden av-

ser påverkan under byggtiden. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2.  

 

Figur 4-4  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 4-5   Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 4-6  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet klimat. 

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning när det gäller klimat. 

I planalternativ Nod satsas mindre medel på stora vägobjekt och mer medel på 

potter för att förbättra förutsättningarna för att gå, cykla och resa kollektivt, vilket 

gör att körda kilometrar med bil bedöms minska mest med detta alternativ. I pla-

nalternativ Stråk satsas mer medel på vägåtgärder som kan ge mindre emissioner 
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per körd kilometer. Både alternativ Nod och Stråk ter sig därmed bättre än nol-

lalternativet när det gäller klimatpåverkan. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Hälsa 

Generellt kan vägåtgärder bidra till negativa hälsoeffekter, medan åtgärder för 

gång och cykel samt kollektivtrafik uppmuntrar till fysisk aktivitet. Vägåtgärder 

kan också ge ökade bullernivåer och utsläpp av emissioner. Men om vägåtgär-

derna innebär att trafik flyttas ut från staden kan vägåtgärden bidra till positiva 

effekter för bullernivåerna och halterna av luftföroreningar i städer. 

I Figur 4-7 till Figur 4-9 visas bedömningsmatris för fokusområdet hälsa. Be-

dömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-7  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

 

Figur 4-8  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en större positiv inverkan än 

åtgärder för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva trans-

portslaget då bedömts minska.  

Två vägobjekt, Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52 Kungsladugårds-

leden, bedöms ha en positiv påverkan för bedömningskriteriet påverkan på 

mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilometer. Medan vägobjek-

tet Väg 55 Förbifart Flen och Väg 53 Genomfart Eskilstuna bedöms ha en 

positiv påverkan på energianvändning per fordonskilometer. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på klimatet och 

för nästan samtliga åtgärder är påverkan på energianvändning vid byggande, 

drift och underhåll av infrastruktur negativ. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka klimatet i någon 

riktning och endast får åtgärden med satsningar på utredningsarbete, som inte 

innebär något byggande, blir bedömningen neutral för samtliga aspekter som 

studeras avseende klimat. 
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Figur 4-9  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet hälsa. 

I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder för stärkt kollektivtrafik och 

förbättringar för gång- och cykel och mindre medel på utbyggnad av nya vägar, 

vilket gör detta alternativ bättre avseende hälsa än både nollalternativet och 

Stråk-alternativet. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Landskap 

Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade värdeom-

råden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas på en strategisk 

nivå. Det finns ett antal åtgärder som bedöms som negativa både för barriärer 

och utpekade värdeområden och dessa listas i summeringen av bedömningarna 

nedan. Även utbyggnad till 2+1-vägar skapar tydliga barriäreffekter, som dock i 

viss utsträckning kan kompenseras med ekodukter. Fyra åtgärder innebär en ut-

byggnad till 2+1 väg och dessa listas nedan under åtgärder med negativa effekter. 

I Figur 4-10 till Figur 4-12 visas bedömningsmatris för fokusområdet landskap. 

Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

De flesta åtgärder har positiv påverkan på tillgängligheten för barn och äldre 

samt fysisk aktivitet i transportsystemet.  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på människors 

hälsa. Främst är det vägåtgärderna som har negativa effekter. Nedan vägåt-

gärder har alla negativa effekter på transportsystemets totala emissioner 

 Väg 57 Gnesta – E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 

Åtgärden Förbifart Flen har negativ påverkan på ljudmiljökvaliteten. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka hälsan i någon rikt-

ning. Att bedöma halter av kvävedioxid, PM10 samt antal personer expone-

rade för halter över MKN är svårt och den bedömningen är neutral i samtliga 

fall av åtgärder i Sörmland.  
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Figur 4-10  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet landskap. 

 

Figur 4-11  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet landskap. 

 

Figur 4-12  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet landskap. 

För samtliga alternativ satsas sammantaget en stor andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning när det gäller landskap. I alternativ Nod satsas betydligt 

mindre medel på stora vägobjekt, vilket gör detta alternativ bäst avseende inver-

kan på landskap. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Landskap

Landskap

Landskap

Åtgärder som bidrar positivt: 

Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upp-

rätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218 

Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning på betydelse för mortalitet.  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ riktning innebär att åtgärden har negativ påverkan på landskapet. 

Särskilt negativ påverkan har de fem åtgärder som bedöms som negativa för 

barriäreffekten och/eller negativt för utpekade värdeområden. Dessa är:  

 Infart Västra Trosa (Nod och Stråkalternativet) 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna (Samtliga alternativ) 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet) 

 Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 53 Infart Eskilstuna (Samtliga alternativ) 

Fyra åtgärder innebär utbyggnad till 2+1 väg eller 2+2 väg, vilket har en ne-

gativ effekt på landskapet. Dessa åtgärder är: 

 Väg 55 Förbifart Flen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 55 Dunker-Björndammen (Noll och Stråkalternativet) 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden (Nod och Stråkalternativet) 

 Östra infarten Nyköping (Samtliga alternativ) 
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Trafiksäkerhet 

Ofta innebär om- och nybyggnation att även trafiksäkerheten höjs. I princip samt-

liga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten trafiksäkerhet, an-

tingen vad gäller motortrafikanter eller för oskyddade trafikanter.  

I Figur 4-13 till Figur 4-15 visas bedömningsmatris för fokusområdet trafiksä-

kerhet. I den övre halvan av matriserna redovisas effekten på motortrafikanter 

och i den nedre halvan effekten för gående, cyklister och mopedister. Bedöm-

ningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-13  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

 

Figur 4-14  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

 

Figur 4-15  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet trafiksäkerhet. 

I planalternativ Stråk och Nod satsas ungefär lika mycket medel på åtgärder som 

går i positiv riktning avseende trafiksäkerhet för motortrafikanter som i nollal-

ternativet. I alternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning 

avseende trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter än i de båda andra alternativen. 

Nedan presenteras de åtgärder i vilka det satsas stora medel på åtgärder som går 

i positiv och negativ inverkan på fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer 

av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon 

riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträck-

ning ha neutral påverkan. 

Åtgärder med positiv effekt: 

I princip samtliga åtgärder i planen har någon positiv inverkan på aspekten 

trafiksäkerhet. 

Åtgärder med negativ effekt: 

Den enda åtgärden som leder i negativ riktning avseende trafiksäkerhet är cy-

kelsatsningen på det statliga vägnätet Eskilstuna – Kvicksund som finns med 

i nollalternativet. 
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Kollektivtrafik, gång och cykel 

Gång, cykel och kollektivtrafikåtgärder gynnar både andelen gång- och cykelre-

sor, andel kollektivtrafik och kollektivtrafikens relativa attraktivitet.  

I Figur 4-16- Figur 4-18 visas bedömningsmatris för fokusområdet Kollektivtra-

fik, gång och cykel. Den översta raden i matrisen avser andelen gång- och cykel-

resor, den andra raden andel kollektivtrafik och den tredje raden kollektivtrafi-

kens relativa attraktivitet. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-16  Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 4-17  Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 4-18  Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel. 

Vid jämförelse mot nollalternativet satsas i planalternativ Nod något mer medel 

på åtgärder som går i rätt riktning avseende kollektivtrafik, gång och cykel. I 

planalternativ Stråk satsas däremot något mindre medel på åtgärder som går i rätt 

riktning. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral in-

verkan.  

 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Det finns inte några åtgärder som ger neutralt bidrag både avseende effekt för 

motortrafikanter och oskyddade trafikanter. 

Projekt som ger neutralt bidrag för oskyddade trafikanter är framför allt väg-

projekt som till exempel: 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 

Åtgärder med positiva konsekvenser: 

Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men 

även några vägobjekt: 

 Infart Västra Trosa 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Östra infarten Nyköping 
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4.3 Sociala konsekvenser 

Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån tre hu-

vudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning samt (3) socioekonomiska förutsättningar. Resone-

mang för om hur de olika alternativen bidrar till inkludering, sammanhållning, 

tillgänglighet och hälsa.  

Jämställdhetsperspektiv 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen ur ett jämställd-

hetsperspektiv har gjorts för kriterier som rör jämställdhet vad gäller möjligheten 

att nå manliga/kvinnliga arbetsplatser, tillgängligheten för kollektivtrafik, gång 

och cykel (relativ attraktivitet) och potential för överflyttning till dessa färdsätt, 

trafiksäkerhet för gående och cyklister samt trygghet i transportsystemet (se spe-

cifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3). 

Många av kollektivtrafikåtgärderna i länsplanen och de flesta gång- och cykelåt-

gärder bidrar till jämställdhet vad gäller ökad tillgänglighet till kvinnligt domi-

nerade arbetsplatser. Kvinnor går, cyklar och åker kollektivtrafik generellt i 

större utsträckning än vad män gör – och är också i högre grad hänvisade till 

dessa färdsätt. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det därför viktigt att förbättra 

tillgängligheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister. Trafiksäkerhets-

åtgärder kan också bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet.  

I Figur 4-19 till Figur 4-21 visas bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. Bedömningsmatriser i sin helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-19  Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

Figur 4-20  Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Åtgärder med negativa konsekvenser: 

Inga åtgärder i planalternativen bedöms ge negativa konsekvenser. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

De flesta vägåtgärder bedöms ge neutralt bidrag. 
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Figur 4-21  Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

I Figur 3-7 finns en kartbild som visar hur åtgärderna fördelar sig geografiskt 

utifrån om det är manlig eller kvinnlig dagbefolkning (det vill säga arbetsplatser) 

som nås. Detta utgör underlag för bedömningen för fokusområdet ”jämställdhet” 

i matriserna ovan. De flesta åtgärderna återfinns på platser med jämn könsfördel-

ning eller med övervägande manlig dagbefolkning. Endast en åtgärd gynnar om-

råden med övervägande kvinnlig dagbefolkning. I planalternativ Nod satsas un-

gefär lika mycket medel på åtgärder som når en kvinnlig dagbefolkning som i 

Nollalternativet. I planalternativ Stråk satsas mindre medel till sådana åtgärder. 

När det gäller trygghet och bekvämlighet i transportsystemet (fokusområde 

”medborgarnas resor” i matriserna ovan) satsas det i både Nod- och Stråkalter-

nativet en likvärdig andel medel på åtgärder som går i positiv riktning jämfört 

med Nollalternativet. När det gäller för trafiksäkerhet för gående och cyklister 

satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning i Nod-alternativet än i 

nollalternativet och Stråk-alternativet. 

Det satsas också en större andel medel i Nod-alternativet på åtgärder som bidrar 

positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel till utbud och 

aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) och på åtgärder som stärker 

förutsättningarna för att välja dessa färdsätt (fokusområde ”Kollektivtrafik, gång 

och cykel”).  

Av analysen kan det sammantaget konstateras att Nodalternativet som helhet går 

i mer positiv riktning än Stråk-alternativet utifrån kunskap om kvinnors resbete-

enden och värderingar i förhållande till transportsystemet. Även när det gäller 

om åtgärderna når en kvinnlig eller manlig dagbefolkning är Nod-alternativet 

något bättre än Stråk-alternativet, men för båda planalternativen är det ändå en 

övervägande andel av åtgärderna som rör områden med manliga dagbefolkning 

eller med en jämn könsfördelning. Jämfört med nollalternativet så går Nodalter-

nativet i mer positiv riktning, medan Stråkalternativet går i mindre positiv rikt-

ning.  

Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning på 

sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen för barn, äldre 

och personer med funktionsnedsättning har gjorts för kriterier som rör tillgäng-

ligheten för nämnda grupper och möjligheten att på egen hand ta sig till sina 

målpunkter/aktiviteter med kollektivtrafik, till fots och med cykel. Även trafik-

säkerhet för gående och cyklister har bedömts (se specifika bedömningskriterier 

i avsnitt 2.3). 

Kollektivtrafikåtgärder bidrar till en ökad tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning och äldre personer då dessa grupper förlitar sig mer på kollek-

tivtrafikens tillgänglighet för sina vardagsresor. Även för barns självständiga mo-

bilitet är möjligheten för kollektivtrafik en förutsättning, särskilt för äldre barn.  

Åtgärder som bidrar positivt: 

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder samt åtgärder som syftar 

till ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister bidrar positivt till jämställd-

het genom att de svarar mot kvinnors resbeteenden och värderingar i förhål-

lande till transportsystemet, exempelvis:  

 Eskilstuna - Kvicksund  

 Tystberga  

 Tillgänglighetsanpassning hållplatser 

Endast en åtgärd bidrar positivt till jämställdhet genom att gynna områden 

med övervägande kvinnlig dagbefolkning: väg 53 genomfart Eskilstuna. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ påverkan på jämställdhet återfanns endast för ett av fokusområdena, 

nämligen om åtgärden omfattar områden med övervägande manlig dagbe-

folkning. Detta gäller bland annat åtgärderna:  

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa  

 Väg 55 Förbifart Flen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Det finns ett antal åtgärder som varken bäring på kvinnlig dagbefolkning eller 

kollektivtrafik, gång och cykel, exempelvis: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Östra infarten Nyköping 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  
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Gång- och cykelåtgärder bidrar till nämnda gruppers tillgänglighet. Därmed bi-

drar dessa åtgärder till ett mer inkluderande transportsystem. Gång- och cykelåt-

gärder i syfte att skapa säkra skolvägar bidrar till inkludering av barnperspektivet 

samt ökad tillgänglighet för barn. Därtill skapar åtgärder för aktiv mobilitet möj-

lighet till positiva hälsoeffekter för barn. 

I Figur 4-22 till Figur 4-24 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Bedömningsmatrisen i sin 

helhet finns i bilaga 2. 

 

Figur 4-22   Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

 

Figur 4-23   Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

 

Figur 4-24   Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. 

Inga åtgärder och planalternativ påverkar barn, äldre och personer med funkt-

ionsnedsättning negativt – de allra flesta åtgärderna har en positiv påverkan. 

Emellertid skiljer det sig mellan alternativen hur stora de positiva bidragen till 

gruppernas tillgänglighet är, vilket beror på hur mycket medel som satsas på vä-

gåtgärder respektive gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder.  

Av nulägesbeskrivningen framgår att det finns stationer, terminaler och större 

hållplatser som inte uppfyller kraven för god tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. En åtgärd som därför blir viktig är bland annat de hållplats-

åtgärder som genomförs inom ramen för samtliga alternativ. I båda planalterna-

tiven satsas mer medel på dessa åtgärder än i Nollalternativet. 

I planalternativ Nod satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning av-

seende tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning jäm-

fört med både nollalternativet och Stråk-alternativet (de tre övre fokusområdena 

i matriserna ovan). Det satsas en större andel medel i planalternativ Nod på åt-

gärder som bidrar positivt till tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cy-

kel till utbud och aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna ovan) samt tra-

fiksäkerhet för gående och cyklister (fokusområdet ”Trafiksäkerhet”).  
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Nedan presenteras åtgärder som bidrar i positiv, negativ eller neutral riktning för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

 

 

 

Socioekonomiska förutsättningar 

Bedömning av sociala konsekvenser av åtgärderna i länsplanen utifrån socioeko-

nomiska förutsättningar har gjorts för kriterier som rör inkludering, sammanhåll-

ning och tillgänglighet (se specifika bedömningskriterier i avsnitt 2.3).  

En åtgärd kan bidra till inkludering om åtgärden direkt berör områden med svag 

socioekonomi eller på andra sätt fångar gruppens förutsättningar och värderingar. 

Det kan exempelvis handla om att en åtgärd bidrar till att förbättra möjligheten 

för gång, cykel och kollektivtrafik som gynnar grupper med lägre körkorts- och 

bilinnehav och mer lokalt resande såsom utrikes födda och socioekonomiskt 

svaga grupper. Sammanhållningen i regionen kan stärkas genom infrastrukturens 

möjlighet att skapa överbryggande möten mellan olika grupper av människor och 

därigenom stärka det sociala kapitalet i samhället. Därutöver är det relevant att 

se om åtgärder bidrar till ökad tillgänglighet i regionen för socioekonomiskt 

svaga områden. Dessa tre kriterier ingår i fokusområdet ”Jämlikhet” i bedöm-

ningsmatriserna nedan. 

I fokusområdet ”Hälsa” görs en bedömning av påverkan på tillgängligheten med 

kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter vilket är av rele-

vans genom att svara mot generella resmönster hos socioekonomiska svaga grup-

per. Det kompletterar ovan nämnda kriterier. 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt och tillgäng-

lighetsanpassning av hållplatser är särskilt positivt för personer med funkt-

ionsnedsättning. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget 

bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-

nings, exempel på sådana åtgärder är: 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 E20 Infart Strängnäs 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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I Figur 4-25 till Figur 4-27 visas bedömningsmatris för sociala konsekvenser ut-

ifrån socioekonomiska förutsättningar. Bedömningsmatrisen i sin helhet finns i 

bilaga 2. 

 

Figur 4-25  Nollalternativ. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar. 

 

Figur 4-26  Planalternativ Nod. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

 

Figur 4-27  Planalternativ Stråk. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

Det är små skillnader mellan alternativen i andel satsade medel på åtgärder som 

berör socioekonomiskt svaga områden. Minst andel medel på åtgärder som berör 

socioekonomiskt svaga områden satsas i Nod-alternativet jämfört med Stråk-al-

ternativet och nollalternativet. Stråk-alternativet och nollalternativet är likvär-

diga utifrån inkludering.  

Vad gäller antalet åtgärder som berör områden utifrån socioekonomiska förut-

sättningar skiljer sig fördelningen något jämfört med andel satsade medel. Det 

beror dels på att analysen av antal åtgärder bara tar hänsyn till socioekonomiskt 

index, dels på att respektive åtgärds budget inte får genomslag i analysen av antal 

åtgärder. I Tabell 4-5 illustreras antal åtgärder fördelar sig geografiskt i de olika 

alternativen utifrån socioekonomiskt index.  

Det är inga tydliga skillnader mellan alternativen när det gäller vilka socioeko-

nomiska områden som berörs av åtgärderna. Områden med medelstark socioe-

konomi är de som får flest åtgärder i samtliga planalternativ. I samtliga alternativ 

är åtgärderna relativt jämnt fördelade mellan starka och svaga områden. Något 

fler åtgärder återfinns i socioekonomiskt svaga områden i planalternativ Nod 

både i jämförelse med Noll och Stråk. Undersöks hur hållplatsåtgärderna fördelar 

sig visar det sig att åtgärder främst genomförs i starka/medelstarka områden (bara 

två i områden med svag socioekonomi). 

Tabell 4-5 Fördelning av antal åtgärder i respektive alternativ, och för hållplatsåtgärder separat, utifrån 
socioekonomiskt index för områdena (DeSo) i regionen som berörs av åtgärderna. 

 

Sammantaget kan konstateras att bidragen med hänsyn till inkludering är små i 

samtliga alternativ. I planalternativ Stråk och Nod liksom i nollalternativet berörs 

inte socioekonomiskt svaga områden av åtgärder i större utsträckning. Därmed 

Socioekonomiskt 

index
Nollalternativet Nodalternativet Stråkalternativet Hållplatser 

3 20% 22% 21% 4% Svag socioekonomi

4 4% 5% 4% 4%

5 3% 3% 3% 0%

6 46% 45% 42% 46%

7 6% 6% 7% 18%

8 10% 9% 11% 11%

9 11% 10% 11% 18% Stark socioekonomi

3-5 27% 30% 28% 7% Svag socioekonomi

6 46% 45% 42% 46%

7-9 27% 26% 30% 46% Stark socioekonomi
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bedöms även påverkan på tillgängligheten för socioekonomiskt svaga områden 

specifikt som relativt liten genom samtliga alternativ. 

Även med hänsyn till sammanhållningen i regionen är bidragen i samtliga alter-

nativ små. Endast ett fåtal åtgärder, som återfinns i samtliga alternativ, är större 

åtgärder och sträcker sig över flera områden av olika socioekonomiska förutsätt-

ningar och har därigenom potential att bidra till ökad sammanhållning mellan 

människor från olika grupper i samhället. 

När det gäller möjligheten att bidra till tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots 

och med cykel till utbud och aktiviteter (fokusområde ”Hälsa” i matriserna ovan) 

bedöms Nod-alternativet bidrar mer positivt jämfört med Stråk-alternativet. Nod-

alternativet svarar således mer mot generella resmönster hos socioekonomiskt 

svaga grupper än vad de andra alternativen gör.  

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet jämlikhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Några större vägobjekt berör socioekonomiskt svaga områden och sträcker 

sig över områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Detta är åtgär-

der med både potential att bidra till en mer jämlik fördelning av transportin-

frastrukturinsatser, tillgänglighet för socioekonomiskt svaga grupper samt 

öka sammanhållningen i regionen: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Väg 230 Västerleden  

Samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till tillgäng-

ligheten med kollektivtrafik, till forts och med cykel och svarar däremot mot 

generella resmönster hos socioekonomiskt svaga grupper. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på inkludering och samman-

hållning. 
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Generell tillgänglighet 

Konsekvensbedömning görs också med avseende på generell tillgänglighet, det 

vill säga tillgänglighet som inte tydligt tillfaller specifika grupper eller perspektiv 

enligt ovan. De bedömningskriterier som använts svarar mot preciseringarna av 

det transportpolitiska funktionsmålet och hur tillgänglighet bedöms i samlade ef-

fektbedömningar. I Figur 4-28 till Figur 4-30 visas bedömningsmatris utifrån ge-

nerell tillgänglighet, det vill säga för fokusområdena medborgarnas resor, nä-

ringslivets transporter respektive tillgänglighet regionalt och mellan städer. Be-

dömningsmatrisen i sin helhet finns i bilaga 2.  

 

Figur 4-28   Nollalternativ. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets trans-
porter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

 

Figur 4-29   Planalternativ Nod. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets 
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

 

Figur 4-30   Planalternativ Stråk. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets 
transporter samt tillgänglighet regionalt och mellan städer 

Bedömningarna visar att det i samtliga alternativ satsas en stor andel medel på 

åtgärder som går i positiv riktning med avseende på medborgarnas och närings-

livets transporter. Vissa skillnader mellan alternativen kan dock skönjas.  

I Stråk-alternativet satsas det likvärdiga medel, i förhållande till nollalternativet, 

på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller medborgarnas resor, medan det 

i Nod-alternativet satsas mindre medel. I Stråk-alternativet satsas mer medel än 

de både nollalternativet och Nod-alternativet på åtgärder som går i positiv rikt-

ning vad gäller näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt och mellan 

länder. Stråk-alternativet är alltså det alternativ som bidrar mest positivt till 

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Medborgarnas resor

Näringslivets 

transporter

Tillgänglighet 

regionalt och mellan 

länder

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör 

socioekonomiskt svaga områden och som inte heller bidrar till tillgänglighet 

med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 E20 Infart Strängnäs 

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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generell tillgänglighet, detta genom att det satsas mycket i planalternativet på 

vägförbindelser och regional tillgänglighet. 

Nedan presenteras åtgärder som bidrar positivt, negativt eller neutralt på generell 

tillgänglighet. 

 

 

 

4.4 Sammanfattning av bedömningarna för planalternativen 

Nedan visas sammanfattande bedömning av de två planalternativen jämfört mot 

nollalternativen. Sammanfattningsvis bedöms planalternativ Nod gå i mer positiv 

riktning jämfört med nollalternativet och också inom de flesta fokusområden 

också i mer positiv riktning jämfört med planalternativ Stråk. Jämfört med alter-

nativ Nod satsas i planalternativ Stråk dock mer medel som går i positiv riktning 

avseende generell tillgänglighet. Planalternativ Stråk går i mer positiv riktning 

avseende klimat jämfört med nollalternativet och också avseende generell till-

gänglighet men i mindre positiv riktning när det gäller området Kollektivtrafik, 

gång och cykel.  

  

Åtgärder som bidrar positivt: 

De större vägåtgärderna har sett positiv påverkan på såväl medborgarnas som 

näringslivets transporter vad gäller tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

Sådana åtgärder har även generellt sett positiv påverkan på kriteriet pendling.  

Även flertalet cykelåtgärder bidrar positivt, bland annat åtgärden GC-väg 

Tystberga bedöms kunna bidra positivt till resmöjligheterna till lokal och reg-

ional arbetspendling och bidrar till en hållbar regionförstoring. 

Flera av de planerade hållplatsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder, planeras på 

landsbygd där tillgängligheten generellt sett är lägre. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte 

ha en särskild påverkan på tillgänglighet. Däremot bidrar åtgärdskategorin 

positivt till trygghet och bekvämlighet. 
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Tabell 4-6  Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet av-
seende miljökonsekvenser. 

Fokusområde  Alternativ Nod Alternativ Stråk 

Klimat  ++  +  

Hälsa  +  0  

Landskap  +  0  

Trafiksäkerhet  +  0  

Kollektivtrafik, gång och cykel  +  -  

 

Tabell 4-7  Sammanfattande jämförelse av planalternativ Nod och Stråk jämfört mot nollalternativet av-
seende sociala konsekvenser. 

Perspektiv Alternativ Nod Alternativ Stråk 

Jämställdhetsperspektiv + - 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning 

+ 0 

Socioekonomiska förutsättningar  + 0 

Generell tillgänglighet 0 + 
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5. Bedömning av slutligt planförslag 

5.1 Beskrivning av slutligt planförslag och uppdaterat nollalterna-

tiv 

Motiv till slutligt planförslag 

I kapitel 4 presenteras en hållbarhetsbedömning för två olika planalternativ: Nod- 

respektive Stråkalternativet. Dessa två alternativ har utgått från samma budget 

men representerat olika inriktningar hos planen och tar hänsyn till olika plane-

ringsförutsättningar. Under arbetets gång har Region Sörmland arbetat fram ett 

slutligt planförslag som i bästa möjliga mån försöker spegla de mål och strategier 

som arbetats fram i processen. En hållbarhetsbedömning för detta förslag presen-

teras i nästföljande avsnitt. 

Det slutliga planförslaget är en blandning av de initiala planalternativen vars mil-

jökonsekvenser och sociala konsekvenser presenteras i kapitel 4. Vid val av slut-

ligt planförslag har även andra parametrar vägts in såsom politiska avvägningar, 

planläge för olika projekt, genomförandeperspektiv, samlade effektbedömningar 

med uppdaterade kostnader, medfinansiering samt budget och ekonomi.  

Åtgärder i slutligt planförslag 

I Figur 5.1 visas hur stor andel av budgeten i det slutliga planförslaget som för-

delas på olika områden. I Tabell 5-1 visas vilka åtgärder som ingår i det slutliga 

planförslaget och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd. Notera att 

budgeten för planen utökats något sedan analyserna i föregående kapitel gjordes 

och ligger här på totalt 1,367 miljarder kronor över 12-årsperioden år 2022-2033. 
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Figur 5-1   Det slutliga planförslagets fördelning på olika åtgärdsområden. 

 

Tabell 5-1 Åtgärder som ingår i det slutliga planförslaget och kostnader 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 36,5 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 113 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 145,8 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 63,6 

 Väg 55 Förbifart Flen  155 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 E20 Infart Strängnäs  9 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  106 

Cykel statligt vägnät Kvicksund-Tumbo 16,5 

 Hällby-Gröndal 12,3 

 Näckrosleden 25 

 Övrigt behov och brister 22 

Kollektivtrafik Satsning kollektivtrafik enligt utred-
ningar 

51,7 

 Åtgärder kollektivtrafik statlig väg 105,9 

Statlig medfinansiering, potter, bi-
drag 

Statlig medfinansiering kommunalt 
nät inkl. resecentrum, generell kol-
lektivtrafik 

76,5 

 Statlig medfinans del till Östra infar-
ten 

21 

 Statlig medfinans kommunalt vägnät 126,8 

Trafiksäkerhet och effekt på kom-
munala vägnätet 

Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, 
näringslivssatsning regionala vägnä-
tet 

185,4 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 
 

23,2 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  6 

Totalt  1 367 
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Åtgärder i uppdaterat nollalternativ 

Eftersom budgeten för länstransportplanen sedan jämförelserna av planalternativ 

initialt gjordes (se kapitel 4) har utökats något, har också budgeten för nollalter-

nativet utökats i motsvarande grad. De namngivna objekten i tidigare plan behålls 

och den procentuella fördelningen på olika potter behålls men potterna utökas så 

att den totala budgeten blir densamma som i planförslaget. I Figur 5-2 visas hur 

stor andel av budgeten i det uppdaterade nollalternativet som fördelas på olika 

områden. I Tabell 5-2 visas vilka åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalter-

nativet och hur mycket medel som satsas på respektive åtgärd. 

 

Figur 5-2   Det uppdaterade nollalternativets fördelning på olika åtgärdsområden. 

 

Tabell 5-2 Åtgärder som ingår i det uppdaterade nollalternativet och kostnader 

Typ Åtgärd Budget (MKr) 

Namngivna objekt - Vägåtgärder Väg 57 Gnesta-E4 40 

 Infart Västra Trosa 116 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 119 

 Väg 55 Dunker-Björndammen  158 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa  46 

 Väg 55 Förbifart Flen 183 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 30 

 Infart Strängnäs E20 62 

 Östra infarten Nyköping 36 

 Väg 223 Mariefred Läggesta  25 

 Väg 230 Västerleden 20 

Cykel statligt vägnät Kvicksund-Tumbo 27,8 

 Hällby-Gröndal 13 
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 Övrigt behov och brister 10,4 

Kollektivtrafik Övrigt behov och brister 86,1 

 Tillgänglighetsanpassning hållplats 
(VP) 

52 

Statlig medfinansiering, potter Gång- och cykel kommunalt vägnät 64,4 

 Trafiksäkerhet och miljö kommunalt 
vägnät 

64,4 

Trafiksäkerhet och effekt på kom-
munala vägnätet 

Väg 230 korsning, sidområdes.  26 

 Hammarbykorset  21 

 Övrigt behov och brister 127 

ÅVS ÅVS, långsiktiga och strategiska pla-
neringsunderlag 
 

24,4 

Statligt bidrag, Enskilda vägar Statligt bidrag, Enskilda vägar  15,7 

Totalt  1 367 

5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag 

I detta avsnitt redogörs för det slutliga planförslagets miljöpåverkan respektive 

inverkan på social hållbarhet jämfört med nollalternativet. I bilaga 2 visas be-

dömningsmatriser för både nollalternativet med utökad budget och det slutliga 

planförslaget. Av figuren framgår vilka fokusområden i bedömningsmatrisen 

som tas med vid miljöbedömning respektive sociala konsekvensbedömning. 

Betydande miljöpåverkan 

Liksom i tidigare bedömningar presenteras bedömningen av miljökonsekvenser 

utifrån fem huvudsakliga perspektiv: (1) klimat, (2) hälsa, (3) landskap, (4) tra-

fiksäkerhet samt (5) relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel (som 

påverkar bland annat klimat och hälsa). Resonemang förs om hur de olika plan-

alternativen bidrar till dessa aspekter. 

Klimat 

Planförslaget innehåller liksom nollalternativet flera åtgärder som går i fel rikt-

ning avseende klimat.  

I både planförslaget och nollalternativet ger alla åtgärder negativa effekter vid 

byggandet utom åtgärdskategorin Åtgärdsvalsstudier. 

Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel pengar på 

åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder 

som ger ökat trafikarbete på väg. Planförslaget leder därmed mer i riktning mot 

transportsnålt samhälle än nollalternativet.  

När det gäller åtgärder som ger effekt på emissionerna per körd kilometer, som 

vid hastighetsökningar på vägar, satsas i planförslaget något större andel medel 

på åtgärder som går i negativ riktning men också något större andel som leder i 

positiv riktning än i nollalternativet.  
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Sammantaget är bedömningen att planförslaget är bättre än nollalternativet. 

 

Figur 5-3 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet klimat. 

 

Figur 5-4 Planförslag. Bedömning av fokusområdet klimat. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet klimat, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Cykel och kollektivtrafikåtgärder har en större positiv inverkan än åtgärder 

för biltrafiken genom att trafikarbetet med energiintensiva transportslaget då 

bedömts minska. Av vägobjekten har nedan en delvis positiv påverkan: 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Samtliga åtgärder utom ÅVSer leder till emissioner vid byggande. Stora väg-

objekt bidrar i särskilt stor omfattning. De flesta vägobjekt har negativ påver-

kan i någon omfattning. 

Negativ påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafik-

slag: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Statlig medfinansiering del till Östra infarten 

 Statligt bidrag, Enskilda vägar 

Negativ påverkan på energianvändning per fordonskilometer: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 E20 Infart Strängnäs  

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 
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Hälsa 

Sammantaget bedöms planförslaget som en aning bättre än nollalternativet när 

det gäller aspekten hälsa. Skillnaden är dock liten. 

I planförslaget satsas något större andel medel på åtgärder som går i rätt riktning 

avseende personer som exponeras för buller än i nollalternativet. När det gäller 

åtgärder som går i fel riktning avseende områden med hög ljudkvalitet satsas det 

i planförslaget något mindre medel på sådana åtgärder i förhållande till nollalter-

nativet. Planförslaget bedöms därmed sammantaget som något bättre avseende 

buller. 

I planförslaget satsas något större andel av medlen på åtgärder som leder i rätt 

riktning avseende ökade emissioner av luftföroreningen samtidigt satsas också 

större andel av medlen på åtgärder som går i fel riktning. Sammantaget bedöms 

dock planförslaget som bättre ur denna aspekt. 

När det gäller åtgärder som främjar fysisk aktivitet, barns möjlighet att resa på 

egen hand samt tillgänglighet till kollektivtrafiken bedöms sammantaget plan-

förslaget som ungefär likvärdigt med nollalternativet. 

  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral påverkan på mängden fordonskilometrar för energiintensiva trafik-

slag: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping  

 Cykelsatsningarna Kvicksund-Tumbo och Hällby-Gröndal 

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 

Neutral påverkan på energianvändning per fordonskilometer: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Samtliga cykelsatsningar 

 Satsning kollektivtrafik enligt utredningar 

 Samtliga satsningar inom statlig medfinansiering, bidrag kommunalt 

vägnät 

 ÅVS 

 Statligt bidrag, Enskilda vägar 
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Figur 5-5 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Hälsa. 

 

Figur 5-6 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Hälsa. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet hälsa, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt har cykel och kollektivtrafikåtgärder en positiv påverkan. Av väg-

objekten har främst nedan en övervägande positiv påverkan: 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Negativ påverkan på transportsystemets totala emissioner av kväveoxider 

(NOx) och partiklar (PM10) har nedan åtgärder: 

 

 Väg 57 Gnesta-E4 

 Väg 55 Dunker – Björndammen 

 Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning på det region-

ala vägnätet 

Förbifart Flen väg 52 har negativ betydelse för förekomst av områden med 

hög ljudmiljökvalitet. 

Statlig medfinans del till Östra infarten har negativ påverkan på tillgänglig-

heten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Samtliga åtgärder har neutral påverkan på halter av kväveoxid och PM10 

samt på antalet personer exponerade för halter över MKN. De flesta åtgär-

derna har neutral påverkan på antal personer exponerade för bullernivåer 

högre än riktvärden för buller. 

Av de stora vägobjekten har Väg 55 Dunker – Björndammen och Väg 52 

Kungsladugårdsleden till störst del neutral påverkan på hälsa. 
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Landskap 

Planförslagets inverkan på landskap går liksom nollalternativet i negativ riktning 

då de flesta åtgärderna som innebär utbyggnader ger negativ effekt för land-

skapet. Sammantaget bedöms planförslaget bedöms relativt likvärdigt nollalter-

nativet avseende inverkan på landskapet. 

 

 

Figur 5-7 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Landskap. 

 

Figur 5-8 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Landskap. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet landskap, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Väg 57 Gnesta – E4 har positiv inverkan på vattenperspektivet och för upp-

rätthållande av landskapets karaktär. Väg 53 Infart Eskilstuna och Väg 218 

Vagnhärad - Trosa har positiv bedömning avseende betydelse för mortalitet. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Flera av åtgärderna har negativ inverkan på betydelse för upprätthållande och 

utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter – avseende de-

laspekterna skala, struktur eller visuell karaktär och gäller särskilt Vägåtgär-

der. 

Väg 52 Kungsladugårdsleden påverkar nästan samtliga aspekter, med hänsyn 

till landskap negativt, delvis på grund av att vägen skapar nya barriärer och 

ökad risk för djur att dö till följd av trafiken. Åtgärden innebär även ett bety-

dande intrång i jordbrukslandskapets struktur och visuella karaktär, vilket bi-

dra negativt till förekomsten av livsmiljöer och värnandet om den biologiska 

mångfalden. Därtill är området ett riksintresse för kulturmiljövård vilket på-

verkas negativt av åtgärden. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Neutral riktning innebär att åtgärden inte bedöms påverka landskapet i någon 

riktning. Generellt bedöms cykel och kollektivtrafikåtgärderna i stor utsträck-

ning ha neutral påverkan. Även Trafiksäkerhetsåtgärder, då det sällan innebär 

byggande av nytt, bedöms generellt ha neutral inverkan. 
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Trafiksäkerhet 

I planförslaget satsas mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning 

för motoriserad trafik men samtidigt också mindre andel medel på åtgärder som 

går i negativ riktning för denna grupp. Även när det gäller trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter satsas det i planförslaget något mindre andel medel på åt-

gärder som går i positiv riktning för oskyddade trafikanter jämfört med nollalter-

nativet. Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv rikt-

ning än nollalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafik-

säkerhet. 

 

Figur 5-9 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet. 

 

Figur 5-10 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Trafiksäkerhet. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet trafiksäkerhet, därtill vilka typer av åtgärder som har neutral in-

verkan.  

 

 

 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som går i positiv 

riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor än i 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder har positiv inverkan på både motortrafikanter och oskyd-

dade trafikanters trafiksäkerhet. 

 Väg 53 Infart Eskilstuna   

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa   

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna   

 Östra infarten Nyköping 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 E20 Infart Strängnäs har negativ inverkan på motortrafikanters trafik-

säkerhet 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärderna ÅVS, långsiktiga och strategiska planeringsunderlag samt åtgär-

der inom Statligt bidrag, Enskilda vägar bedöms ha neutral inverkan på tra-

fiksäkerhet. 

788 (1163)



81 

 Trivector Traffic 

 

nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka attraktiviteten för 

att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalternativen därför som re-

lativt likvärdiga. 

 

Figur 5-11 Nollalternativ. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Figur 5-12 Planförslag. Bedömning av fokusområdet Kollektivtrafik, gång och cykel. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet kollektivtrafik, gång och cykel, därtill vilka typer av åtgärder som 

har neutral inverkan.  

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Cykelsatsningar och åtgärder för kollektivtrafiken bidrar i positiv riktning men 

även några vägobjekt: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

 Östra infarten Nyköping 

 

En åtgärd påverkar samtliga kriterier relevanta för kollektivtrafik, gång och 

cykel: 

 

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

Även följande potter för medfinansiering bidrar positivt: 

 Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum  

 Statlig medfinans del till Östra infarten   

 Statlig medfinans kommunalt vägnät 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det saknas åtgärder som bidrar negativt till kollektivtrafik, gång och cykel. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Flera av vägåtgärderna bedöms ge neutralt bidrag: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 Väg 55 Förbifart Flen  

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  
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Sociala konsekvenser 

Bedömningen av sociala konsekvenser presenteras i detta avsnitt utifrån fyra hu-

vudsakliga perspektiv: (1) jämställdhetsperspektiv, (2) barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning, (3) socioekonomiska förutsättningar, samt vad gäller-

generell tillgänglighet. Resonemang för om hur det slutliga planförslaget bidrar 

till inkludering, sammanhållning, tillgänglighet och hälsa.  

Jämställdhetsperspektiv 

Det satsas något större andel medel i planförslaget, jämfört med nollalternativet, 

på åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Detta 

beror främst på att den stora åtgärden Väg 52 Kungsladugårdsleden ingår i plan-

förslaget, som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning. Mest 

medel satsas på åtgärder med jämn dagbefolkning, och ytterst lite på åtgärder 

som gynnar områden med kvinnlig dagbefolkning.  

Det satsas ungefär lika stor andel medel på åtgärder som går i positiv riktning 

vad gäller trygghet och bekvämlighet inom fokusområdet ”Medborgarnas resor” 

i planförslaget och nollalternativet. 

Det satsas något större andel medel till åtgärder som går i positiv riktning vad 

gäller tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och 

aktiviteter (fokusområdet ”Hälsa” i matriserna nedan) i planförslaget än i nollal-

ternativet. Det satsas i planförslaget något mindre andel medel till åtgärder som 

går i positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla vid 

korta resor än i nollalternativet. I stället satsas en större andel medel på att öka 

attraktiviteten för att resa kollektivt. Sammantaget bedöms de båda planalterna-

tiven därför som relativt likvärdiga genom att på likvärdigt sätt svara mot kvin-

nors och mäns resbeteenden och värderingar i förhållande till transportsystemet. 

När det gäller trafiksäkerhet för gående, cyklister och mopedister satsas det i 

planförslaget något mindre andel medel på åtgärder som går i positiv riktning för 

GCM-trafikanter jämfört med nollalternativet. 

Sammantaget bedöms planförslaget likvärdigt avseende jämställdhet som nollal-

ternativet. 

 

Figur 5-13 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

 

 

Figur 5-14 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller 

tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning i det slut-

liga planförslaget än i nollalternativet. Detta beror på att fokuset är större på kol-

lektivtrafik-, gång och cykelåtgärder och mindre på vägåtgärder.  

Emellertid så ligger fler åtgärder i potter i planförslaget jämfört med nollalterna-

tivet där de ligger som enskilda objekt., Detta gör att de i planförslaget har de då 

ingått i en sammanväg bedömning för potten som blivit positiv avseende till-

gängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, medan det 

i nollalternativet varit fler enskilda åtgärder att bedöma och som då ibland få 

neutral bedömning. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som 

mer positiva, men i själva verkat har inte alla åtgärder kunnat bedömas. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Endast en åtgärd berör områden med övervägande kvinnlig dagbefolkning. 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Även samtliga kollektivtrafik-, gång och cykelåtgärder bidrar positivt till 

jämställdhet samt åtgärder som syftar till ökad trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter, exempelvis: 

 Kvicksund-Tumbo 

 Hällby-Gröndal  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Åtgärder som gynnar områden med övervägande manlig dagbefolkning och 

som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värde-

ringar:    

 Väg 55 Förbifart Flen  

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som gynnar områden med jämn könsfördelning i dagbefolkning och 

som inte på annat sätt gynnar kvinnors traditionella preferenser och värde-

ringar är bland annat: 

 E20 Infart Strängnäs  

 Östra infarten Nyköping  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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Figur 5-15 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funkt-
ionsnedsättning. 

 

 

Figur 5-16 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser för barn, äldre och personer med funkt-
ionsnedsättning. 

 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder innehåller gång-, cykel och/eller kollektivtrafikåtgär-

der och gynnar tillgängligheten för barn, äldre och personer med funkt-

ionsnedsättningar: 

 
 Väg 57 Gnesta-E4   

 Väg 55 Dunker-Björndammen  

 Väg 218 Vagnhärad - Trosa 

 Statlig medfinansiering kommunalt nät inkl. resecentrum 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder bidrar negativt till tillgängligheten för barn, äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder som endast syftar till att förbättra för framkomlighet för bil har inget 

bidrag till tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsätt-

nings, exempel på sådana åtgärder är: 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

 Infart Strängnäs 

Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms inte ha en särskild påverkan på tillgänglig-

het, eftersom de inte skapar några nya möjligheter för personer att resa eller 

bidrar inte till ökad mobilitet. Dock kan en genomförandet av många trafik-

säkerhetsåtgärder bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet oberoende av kön, ålder eller funktionsförmåga. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Det satsas större andel medel på åtgärder som går i positiv riktning vad gäller 

tillgängligheten med kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktivi-

teter i planförslaget än i nollalternativet, och gynnar därmed socioekonomiska 

svaga grupper resande och förutsättningar i högre utsträckning.  

Däremot satsas det något mindre andel medel, om än marginellt, på åtgärder som 

gynnar socioekonomiskt svaga områden i planförslaget än i nollalternativet. Det 

beror bland annat på att åtgärd Västerleden, som bidrar till inkludering och sam-

manhållning, endast finns med i nollalternativet. Skillnaderna i satsade medel 

som gynnar socioekonomiskt svaga områden mellan planförslaget och nollalter-

nativet är emellertid små och de flesta åtgärder bidrar inte alls till inkludering 

sammanhållningen i regionen eller tillgänglighet specifikt för dessa områden.  

Bedömningen är att planförslaget gynnar socioekonomiskt svaga grupper i något 

större utsträckning än nollalternativet.  

 

Figur 5-17 Nollalternativet. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsätt-
ningar. 

 

 

Figur 5-18 Planförslaget. Bedömning av sociala konsekvenser utifrån socioekonomiska förutsättningar. 

 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Följande åtgärder bidrar till inkludering och sammanhållning genom att de 

sträcker sig över områden av olika karaktär, däribland områden med risk för 

social utsatthet: 

 Väg 53 Infart Eskilstuna 

 Väg 53 Genomfart Eskilstuna 

Förbifart Flen väg 55 bidrar till inkludering och tillgänglighet.  

Samtliga gång-, cykel och kollektivtrafikåtgärder bidrar positivt till tillgäng-

lighet och inkludering av socioekonomiskt svaga grupper, genom att de gyn-

nar socialt utsatta gruppers förutsättningar. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på sammanhållning och jäm-

likhet.  
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Generell tillgänglighet 

Satsade medel går generellt sett till åtgärder i planförslaget, likt nollalternativet, 

som bidrar positivt till medborgarnas resor. Bidraget är något mindre i planför-

slaget. En stor del av satsade medel går även till åtgärder som bidrar positivt till 

näringslivets transporter, där de positiva bidragen är jämförbara mellan planför-

slaget och nollalternativet 

När det gäller tillgänglighet regionalt och mellan länder har åtgärderna främst 

positivt bidrag på de lokala- och regionala arbetspendlingsmöjligheterna. Bidra-

gen i planförslaget, i förhållande till nollalternativet, är något större.  

Bedömningen kan framstå som överraskande eftersom det satsas mindre andel 

medel på vägåtgärder, som generellt ger positiva bidrag till näringslivets trans-

porter och medborgarnas resor, i planförslaget. En förklaring till att planförslaget 

framstår som mer positivt än nollalternativet är att vissa åtgärder, som tidigare 

bedömts som neutrala, nu ingår i potter som i sin helhet bedöms som positiva i 

förhållande till bedömningsområdet. Exempelvis ingår cykelstråket Eskilstuna-

Kvicksund, som bidrar neutralt till både tillförlitlighet (medborgarnas resor) samt 

kvalitet och tillförlitlighet (näringslivets transporter) i nollalternativet, i planför-

slagets pott ”Trafiksäkerhet, trimningsåtgärder, näringslivssatsning regionala 

vägnätet”, där potten sammantaget bedöms bidra positivt. 

Sammantaget bedöms planförslaget och nollalternativet vara jämförbara. 

 

Figur 5-19 Planförslaget. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter 
samt tillgänglighet regionalt och mellan länder. 

 

 

Figur 5-20 Nollalternativet. Bedömning av fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transpor-
ter samt tillgänglighet regionalt och mellan länder. 

Nedan presenteras de åtgärder som har särskilt positiv och negativ inverkan på 

fokusområdet generell tillgänglighet, därtill vilka typer av åtgärder som har neu-

tral inverkan. 

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärder med neutralt bidrag omfattar i synnerhet vägåtgärder som inte berör 

områden med risk för utsatthet, och som inte heller bidrar till tillgänglighet 

med kollektivtrafik, till fots eller med cykel, exempelvis: 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 E20 Infart Strängnäs  

 Väg 223 Mariefred Läggesta 
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5.3 Sammanfattning av bedömning 

Nedan visas en sammanfattning av hållbarhetsbedömningen för den föreslagna 

länsplanen jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna av länsplanen kommer 

dock att bero av hur fördelningen av investeringsmedel inom åtgärdspaketen ser 

ut, vilka av åtgärderna inom potterna man väljer att genomföra och för de sociala 

konsekvenserna även var de ligger geografiskt. 

Socioekonomiskt utsatta områden är förfördelade när det gäller den geografiska 

fördelningen av de planerade hållplatsåtgärder, för övriga åtgärder är fördel-

ningen relativt jämn mellan starka och svaga områden. Effekterna beror på vilka 

områden som kommer att gynnas mest av prioriteringarna inom potterna. Det 

måste också studeras mer noggrant om de förfördelade områdena redan har god 

infrastruktur för kollektivtrafik-, gång-, och cykelåtgärder. Oavsett vilket är det 

viktigt, för att öka jämlikheten och det sociala kapitalet, att investeringar görs i 

dessa områden. 

En total bild av länsplanens effekter på framför allt sociala värden kan alltså fås 

först då de medel som tilldelas de olika åtgärdspaketen i länsplanen betalats ut 

till exempelvis kommuner. Det hade också varit en fördel för helhetsbilden om 

man kunnat se samlad bedömning av länsplanen tillsammans med den nationella 

planens åtgärder i Region Sörmland så att man kan se effekterna av de båda pla-

nerna tillsammans. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

Generellt bidrar större vägåtgärder till positiva bidrag inom samtliga kriterier 

som rör generell tillgänglighet, exempelvis: 

 Väg 57 Gnesta-E4  

 Väg 53 Infart Eskilstuna  

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 Väg 52 Kungsladugårdsleden  

Åtgärder som bidrar negativt: 

Det finns inga åtgärder som bidrar negativt till generell tillgänglighet.  

Åtgärder med neutralt bidrag: 

Åtgärdskategorin ”Trafiksäkerhetsåtgärder och enskilda vägar” bedöms inte 

ha en särskild påverkan på tillgänglighet, eftersom åtgärderna inom denna 

kategori inte skapar några nya möjligheter för näringslivet eller medborgarna 

att resa och bidrar inte till ökad mobilitet. Däremot har bidrar åtgärdskatego-

rin positivt bidrag till trygghet och bekvämlighet. 
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Miljö 

Klimat 

Jämfört med nollalternativet satsas det i planförslaget en större andel medel på 

åtgärder som ger minskat trafikarbetet på väg och mindre andel medel på åtgärder 

som ger ökat trafikarbete på väg. Sammantaget är bedömningen att planförslaget 

är bättre än nollalternativet avseende inverkan på klimatet. 

Hälsa 

Sammantaget bedöms planförslaget som något bättre ur aspekten totala emiss-

ioner och buller. Planförslaget bedöms som likvärdigt med hänsyn till fysisk ak-

tivitet, barns möjlighet att resa på egen hand samt tillgänglighet till kollektivtra-

fiken. Detta genom att planförslaget i förhållande till nollalternativet har en be-

tydligt mindre andel vägåtgärder och större andel gång-, cykel, och kollektivtra-

fikåtgärder. 

Landskap 

Sammantaget bedöms planförslaget gå i ungefär samma negativa riktning avse-

ende för kriterier med relevans för landskap. Både planförslaget och nollalterna-

tivet berör skyddade områden på olika sätt. 

Trafiksäkerhet 

Sammantaget bedöms att planförslaget går i något mindre positiv riktning än nol-

lalternativet, även om planen generellt sett bidrar positivt till trafiksäkerhet. 

Skillnaden är dock liten. 

Andelar och relativ attraktivitet för kollektivtrafik, gång och cykel 

I planförslaget satsas en större andel medel på åtgärder som ökar attraktiviteten 

för att resa kollektivt jämfört med nollalternativet. Planförslaget går i stället i 

något mindre positiv riktning vad gäller att öka attraktiviteten för att gå och cykla 

vid korta resor än i nollalternativet. Sammantaget bedöms de båda planalternati-

ven därför som relativt likvärdiga. 

Tabell 5-3  Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende miljökonsekven-
ser. 

 Planförslag 

Fokusområde    

Klimat  +  

Hälsa    

     Luft  +  

     Buller  +  

     Befolkning  0  

Landskap  0  

Trafiksäkerhet  -  

Kollektivtrafik, gång och cykel  0  
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Sociala konsekvenser 

Jämställdhetsperspektiv 

Planförslaget har både för- och nackdelar avseende jämställdhet gentemot nol-

lalternativet, och bidrar sammantaget likvärdigt till jämställdhet. I planförslaget 

satsas mer medel på åtgärder som går i positiv riktning avseende tillgänglighet 

men kollektivtrafik, till fots och med cykel till utbud och aktiviteter samt att öka 

attraktiviteten för att resa med kollektivtrafiken. I stället satsas mindre medel på 

åtgärder som ökar attraktiviteten för att gå och cykla vid korta resor samt ökar 

trafiksäkerheten för gående, cyklister och mopedister. I planförslaget satsas 

också mer medel på åtgärder i områden med övervägande manlig dagbefolkning. 

I båda alternativen satsas lika mycket medel på åtgärder som leder till trygghet 

och bekvämlighet i transportsystemet. 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning 

Planförslaget går över lag i något mer positiv riktning för tillgängligheten för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, detta genom att planförslaget 

innehåller en större andel gång-, cykel, och kollektivtrafikåtgärder, som gynnar 

dessa grupper. 

Socioekonomiska förutsättningar 

Planförslaget går överlag i något mer positiv riktning utifrån fokusområdet jäm-

likhet, detta genom att planförslaget innehåller en större andel gång-, cykel, och 

kollektivtrafikåtgärder, som ligger i linje med socioekonomiskt svaga gruppers 

generella resande och förutsättningar. 

Generell tillgänglighet 

Sammantaget tyder bedömningarna på att planförslaget är likvärdigt nollalterna-

tivet avseende generell tillgänglighet. Detta kan tyckas överraskande utifrån att 

nollalternativet har en betydligt större andel vägåtgärder som generellt bidrar po-

sitivt. En förklaring är att vissa åtgärder, som tidigare bedömts som neutrala, nu 

ingår i potter i planförslaget som i sin helhet bedöms som positiva i förhållande 

till bedömningsområdet. 

Tabell 5-4  Sammanfattande jämförelse av planförslaget mot nollalternativet avseende sociala konse-
kvenser. 

Perspektiv / bedömningsområde Planförslag 

Jämställdhetsperspektiv 0 

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning +* 

Socioekonomiska förutsättningar + 

Generell tillgänglighet 0* 

*) För potter har en sammanväg bedömning gjorts för hela potten. Fler åtgärder ligger i pot-
ter i planförslaget än i nollalternativet vilket gör att det i nollalternativet varit fler enskilda åt-
gärder att bedöma. Det innebär att åtgärderna i planförslaget kan framstå som mer positiva 
avseende av planförslagets effekter för generell tillgänglighet samt effekter för barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning än om enskilda åtgärder inom potterna bedömts var 
för sig. 
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Summering 

Skillnaderna i effekter mellan planförslaget och nollalternativet är genomgående 

relativt små. Bedömningarna för planförslaget är över lag något bättre än nollal-

ternativet vad gäller bidragen till miljö och social hållbarhet. Jämfört med nol-

lalternativet bidrar planförslaget i något mer gynnsam riktning avseende miljö 

eftersom det går i mer positiv riktning för klimat, hälsa, landskap och attraktivi-

teten för resande med kollektivtrafik, gång och cykel. Planförslaget går i något 

mindre gynnsam riktning avseende trafiksäkerhet. Planförslaget går sammanta-

get i något mer positiv riktning vad gäller social hållbarhet, detta främst vad gäl-

ler tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktions-nedsättning, samt 

för socioekonomiskt svaga grupper. För jämställdhet samt generell tillgänglighet 

är planförslaget jämförbart med nollalternativet.  

5.4 Målkonflikter 

Hållbarhetsbedömningen är strukturerad utifrån de transportpolitiska målen och 

dess olika preciseringar. De miljöaspekter som enligt miljöbalken ska bedömas 

har integrerats i bedömningen liksom de sociala aspekter som ingår i vedertagen 

metodik för social konsekvensbedömning. Visualiseringen i en samlad bedöm-

ningsmatris ger en överblick för de synergier och motsättningar som finns mellan 

olika aspekter, se matriser i bilaga 2. 

Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som mål-

konflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å ena 

sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hän-

synsmål rörande miljö och hälsa. Det finns även konflikter inom funktionsmålet. 

För hänsynsmålet rörande trafiksäkerhet finns det i regel en bättre överenstäm-

melse med funktionsmålet sett till vilka åtgärder som genomförs som kan leda 

till både ökad trafiksäkerhet som minskade restider för bil. 

Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga enligt den proposition som fastsla-

gits av Riksdagen. Samtidigt poängteras att för att det övergripande transportpo-

litiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. Miljö, hälsa och trafiksäkerhet bör alltså ses som ramen 

för transportplaneringen. 

Nedan presenteras de huvudsakliga målkonflikter som kan konstateras utifrån 

den hållbarhetsbedömning som gjorts för länsplanen. 

 Vägobjekt och miljö. Tillgängligheten (i denna hållbarhetsbedömning 

preciserat i form av fokusområdena Medborgarnas resor, Näringslivets 

transporter och Tillgänglighet regionalt och mellan länder) gynnas gene-

rellt sett av såväl större som mindre väginvesteringar. Detta står i konflikt 

med miljöaspekter såsom klimat och landskap. I planförslaget satsas sam-

mantaget en stor andel medel på åtgärder som går i negativ riktning när 

det gäller klimat och landskap genom att det satsas mycket medel på väg-

objekt. Vägsatsningarna innebär ökad tillgänglighet för bil men står sam-

tidigt i konflikt med nämnda miljöaspekter. Detta lyfts också fram av be-

dömningarna. 
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 Konflikterande tillgänglighetsmål. Byggandet av större vägobjekt kan 

också bidra till att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan områden. Byg-

gandet av mötesfria vägar kan leda till undanträngning av gång- och cy-

keltrafikanter om inte dessa trafikantgruppers tillgänglighet tvärs och 

längs stråken säkerställs (vilket är svårt att bedöma utifrån de underlag 

som använts inom hållbarhetsbedömningen). På motsvarande sätt kan 

mötesfria vägar utgöra hinder för personer (ofta unga personer) som kör 

långsammare fordon tillexempel A-klassade fordon. Väginvesteringar ex-

kluderar också grupper som inte har tillgång till körkort eller bil, till ex-

empel barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor i 

viss mån och socioekonomiskt svaga grupper inklusive utlandsfödda per-

soner. Detta ställer olika tillgänglighetsmål mot varandra – generell till-

gänglighet och tillgänglighet för olika grupper. Emellertid kompenserar 

flera av vägobjekten sin negativa inverkan, genom att det också införs åt-

gärder för gång-, cykel och kollektivtrafik. 

 

 Trafiksäkerhet och väginvesteringar. Mittseparering, som byggandet 

av exempelvis 2+1 vägar innebär, byggs ofta av trafiksäkerhetsskäl för att 

minska antalet dödade och allvarligt skadade personer i trafiken. Den 

gynnsamma trafiksäkerhetsutveckling som Sverige haft genom åren beror 

bland annat på ett systematiskt införande av mötesfrihet på statliga vägar. 

Det finns dock en risk att vägobjekt drivs utifrån förevändningen att öka 

trafiksäkerheten när det underliggande skälet mer handlar om restidsvins-

ter och bekvämlighet. Det riskerar att ställa mål om trafiksäkerhet (för 

motortrafikanter) mot miljömål när egentligen trafiksäkerheten (för gå-

ende och cyklister) snarare borde ses som en förutsättning för mer hållbar 

resande. Frågan är alltså vilka vägåtgärder som blir nödvändiga: 1+1-väg, 

2+1 väg eller 2+2 väg, och om sänkt hastighet på större vägar också skulle 

kunna vara en alternativ åtgärd. 

 

 Fördelningseffekter. Det finns också en fördelningsmässig dimension i 

valet av åtgärder i länsplanen när nyttor och kostnader fördelas mellan 

trafikantgrupper, befolkningsgrupper och geografier. Det handlar om 

vilka grupper och geografier som gynnas och missgynnas av åtgärderna 

utifrån vilka transportsätt som regionen satsar på, vilka geografier som får 

åtgärder och vilka befolkningsgrupper som får ta del av transportsyste-

mets nyttor och som drabbas av dess onyttor. Bedömningarna visar att 

fördelningen av åtgärder är relativt jämn mellan socioekonomiskt starka 

och svaga områden. Även om flera vägåtgärder kompenserar genom att 

även inkludera gång- och cykelåtgärder i viss mån så är satsningarna på 

vägobjekt är storleksmässigt omfattande i jämförelse med cykel och kol-

lektivtrafik. Det innebär att grupper som inte kör bil eller har dålig tillgång 

till bil förfördelas. 

I planförslaget satsas en stor andel medel på vägobjekt. Så är ofta fallet i länspla-

ner även för andra regioner och till viss del är det nödvändigt med investeringar 

i väg för att hantera tillgänglighet för landsbygd och för att väginvesteringarna 

också kan vara en del i en mer tillbörligt och attraktiv kollektivtrafik. Samtidigt 

bör det poängteras att många av dessa vägobjekt finns med sedan föregående 

länsplan (för perioden år 2018–2029) och därigenom låses en stor andel av 
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investeringsbudgeten upp för den länsplan som avser perioden år 2022–2033. 

Det minskar handlingsutrymmet för av driva utvecklingen i mer hållbar riktning. 

5.5 Beskrivning av åtgärder som planeras för att förebygga, 

hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan 

I den metod som här tillämpats för att bedöma betydande miljöpåverkan har in-

gått att peka ut åtgärder som går i positiv riktning och motverkar/förebygger be-

tydande miljöpåverkan. Ofta är effekterna av kompensatoriska åtgärder redan 

med i bedömningen av olika objekt och åtgärdskategorier. Sådana åtgärder har 

alla i kapitel 5.2 Bedömningar av konsekvenser av slutligt planförslag markerats 

med grön färg i de matriser som visats och också i text beskrivits i rutor med 

grön ram. 

5.6 Kompletterande åtgärder för att hantera sociala konsekvenser 

Utifrån nulägesbeskrivningen kan konstateras att det finns olika sociala utma-

ningar som regionen står inför. Allt ifrån skiftande socioekonomiska förutsätt-

ningar med ojämlika livsvillkor till ojämlika tillgänglighets- och mobilitetsförut-

sättningar för olika befolkningsgrupper. Även kvinnor och män reser på olika 

sätt, har olika tillgång till olika färdsätt och olika värderingar kopplat till trans-

portsystemet. Jämställdhet och jämlikhet handlar inte om att göra och vara lika, 

men om att ges likvärdiga möjligheter. 

Det finns möjlighet att fånga och hantera en del sociala utmaningar genom åtgär-

der i länsplanen, men dessa utmaningar handlar också om åtgärder som rör senare 

planeringsskeden och såklart också andra samhällssektorer. Vissa aspekter av 

social hållbarhet kan påverkas i tidiga, strategiska skeden av transportplane-

ringen, bland annat genom åtgärder i länsplanen, medan andra aspekter är mer 

en fråga för senare skeden. Till exempel är trafikering i kollektivtrafiken liksom 

utformningen av trygga, säkra och tillgängliga trafikmiljöer mer en fråga för se-

nare skeden. Vilka gruppers och geografiers resefterfrågan och tillgänglighet 

som adresseras av åtgärder är ofta en fråga för en länsplan liksom vilka grup-

per/geografier som får åtgärder och hur transportåtgärder kan användas för att 

knyta samman olika grupper av människor i samhället och bidra till ökad sam-

manhållning och tillit. 

De potentiella sociala konsekvenser som lyfts fram i hållbarhetsbedömningen för 

länsplanen blir viktiga att beakta och fortsatt hantera i kommande skeden av 

transportplaneringen. Till exempel: 

 I fördelningen av medel i de potter som finns inom länsplanen bör en sys-

tematik tillämpas som säkerställer att de åtgärder som genomförs bidrar 

till en hållbar utveckling, både miljömässigt och socialt. Förslagsvis till-

lämpas bedömningskriterier av det slag som använts i den här hållbarhets-

bedömningen som underlag för prioritering av medel i potterna. 

 I fortsatt planering av de väginvesteringar som ingår i länsplanen finns det 

möjlighet att beakta tillgänglighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister 

och för personer som tar sig till/från kollektivtrafiken. Det är viktigt att 

säkerställa att inga nya barriäreffekter skapas och att befintliga minime-

ras. 
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 I fortsatt planering av kollektivtrafiken, till exempel vad gäller linjedrag-

ning, lokalisering av hållplatser och stationer och i tidtabelläggning, finns 

det möjlighet att beakta områden med olika socioekonomiska förutsätt-

ningar liksom målpunkter för olika grupper (till exempel utifrån ålder och 

kön). Det finns också möjlighet att knyta samman människor från olika 

grupper i samhället genom kollektivtrafiken liksom att befolka platser och 

därigenom öka tryggheten. 

 I den fortsatta planeringen och utformningen av transportsystemet blir det 

också viktigt att säkerställa olika befolkningsgruppers delaktighet genom 

olika former av dialog. 

Inkluderingen av olika gruppers förutsättningar och värderingar i transportplane-

ringen är något som behöver hanteras ur en demokratisk och inkluderande syn-

punkt, men kunskap om olika grupper behövs även för att kunna skapa en jämlik 

och jämställd tillgänglighet, och för att planeringen ska skapa likvärdiga möjlig-

heter att förflytta sig och ta del av utbud och aktiviteter.  

Länsplanen innehåller traditionellt en stor andel vägobjekt. För att leva upp till 

mål om jämställdhet och jämlikhet behövs även stora satsningar på gång, cykel 

och kollektivtrafik. Därtill behöver satsningar göras såväl på landsbygd (vilket 

kan handla om både bil och alternativ till bilen) som i socioekonomiskt svaga 

områden på både landsbygd och i tätorter. I socioekonomiskt svaga områden är 

det särskilt viktigt att satsa på åtgärder som syftar till gång, cykel och kollektiv-

trafik då körkortsinnehav och bilinnehav är lägre bland boende i dessa områden 

liksom att resandet till viss del sker mer lokalt jämfört med andra befolknings-

grupper. En medveten fördelning av åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika 

mobilitetsförutsättningarna och livsvillkoren i regionen.  

Även hälsoeffekter av infrastruktursatsningar mellan grupper och geografier är 

något som länsplanen kan och bör hantera. Socioekonomiskt svaga områden och 

grupper är generellt mer påverkade av transportsystemets negativa effekter i form 

av olycksrisker, buller, luftföroreningar, barriäreffekter och bristande infrastruk-

tur, samtidigt som de drar mindre nytta av förbättringar i tillgänglighet. Trans-

portplaneringen behöver tillse en jämnare fördelning och åtgärder behöver vidtas 

för att mildra de negativa effekterna. Därtill kan planeringen syfta till att förbättra 

möjligheterna för barns aktiva mobilitet genom att satsa på åtgärder som förbätt-

rar gång, cykel och kollektivtrafikmöjligheter till barns målpunkter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Remissammanställning avgränsningssamråd 

 
Remissinstans Yttrande/synpunkt/fråga Kommentar/hantering 

Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 

Det bör förtydligas att syftet med miljöbe-
dömningen är att integrera miljöaspekter 
i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Detta har förtydligats i rapporten. 

 Det behöver tydligt framgå vad som av-
ser innehållet i den formellt lagreglerade 
miljöbedömningen enligt 6 kap. MB 

Detta tydliggörs i rapporten.  

 Det kan i sammanhanget kan vara vär-
defullt om en uppföljning enligt 6 kapitlet 
19§ miljöbalken (MB) av hur tidigare plan 
och miljöbedömning bidrog till måluppfyl-
lelse av miljökvalitetsmålen om möjligt 
beaktas och användes i arbetet med den 
nya miljöbedömningen och planen. 

Det är en intressant aspekt, men som vi bedömer i det 
ingår det indirekt i bedömningen av nollalternativ som 
ska spegla miljöeffekterna av att gällande planeringsin-
riktning fortsatt kommer att gälla. Nya planförslag be-
döms med nollalternativet som referens. 

 

 I bedömningarna under Klimat bör en be-
dömning av inverkan på totala emiss-
ioner av koldioxid läggas till. 

Sådant underlag finns inte tillgängligt i de SEBar som 
bedömningarna i huvudsak baseras på. I bedömning-
arna pekas därför endast riktning ut och ingen kvantifi-
ering har varit möjlig att göra.  

 Förutom att redovisa en identifiering, be-
skrivning och bedömning av eventuella 
rimliga planförslag, så bör även en över-
siktlig redovisning göras av viktigare väg-
val som gjorts vid beslut om inriktning 
och vidare i planframtagandet och vilka 
alternativ som då valts bort. 

I hållbarhetsbedömningen ingår en sådan redovisning. 

 Förslaget innehåller många kriterier un-
der rubrikerna Hälsa och Landskap. Det 
finns en risk att alltför många kriterier kan 
göra bedömningen omfattande och svår-
överskådlig, och rekommenderar Reg-
ionen att utifrån de miljöaspekter som 
kan antas medföra en betydande miljö-
påverkan se över vilka kriterier som är 
viktigast och fokusera på dem. Detta kan 
göra det lättare att använda miljökonse-
kvensbeskrivningen som ett verktyg i 
planutformningen och löpande bedöm-
ning av alternativ. Bedömningen ska gö-
ras för planen och inte enskilda objekt. 

Resultaten av bedömningarna presenteras i en bedöm-
ningsmatris där den samlade bedömningen på högre 
nivå går att utläsa. I rapporten kommer också slutsatser 
att dras avseende helheten i de olika planförslag och 
inte på enskilda objekt. 
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Bilaga 2: Bedömningsmatriser 

Nollalternativ 
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Barnperspektiv

Äldreperspektiv

Statlig medfinans 

kommunalt vägnät
Trafiksäkerhet och effektivitet Övr

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Namngivna objekt - Vägåtgärder

Cykel 

statligt 

vägnät

Kollektivtrafik

Generell tillgänglighet

Barn, äldre och 

personer med 
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attraktivitet för 

kollektivtrafik, gång 
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Näringslivets transporter
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Cykel statligt 

vägnät
Kollektivtrafik

Statlig medfinans kommunalt 

vägnät
Trafiksäkerhet och effektivitet

Hälsa

Landskap

Trafiksäkerhet

FOKUSOMRÅDE ASPEKTER

Generell tillgänglighet

Barn, äldre och 

personer med 

funktionsnedsättning

Socioekonomiska 

förutsättningar 

Andelar och relativ 

attraktivitet för 

kollektivtrafik, gång 

och cykel

Klimat

Landskap

ÅTGÄRDER
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Nollalternativ för jämförelse mot slutligt planförslag 
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Slutligt planförslag 
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Remiss angående länsplan i Västra Götalandsregionen 
för åren 2022-2033 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
att    bilagt förslag till yttrande skickas till Västra Götalandsregionen. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har i uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig och 
länsplaneupprättare att ta fram ny länsplan för regional transportinfrastruktur 
för åren 2022-2033. Planförslaget är ute på remiss fram till den 31 januari 
2022. 
 
Åtgärder gynnar Örebro län både direkt och indirekt. Bedömningen är att 
förslaget bidrar till bättre och effektivare person- och godstransporter med 
positiv inverkan på miljö, hälsa, barn, jämlikhet och jämställdhet. 

Ärendebeskrivning 
Planförslaget innehåller medel till infrastrukturåtgärder för cirka 7,5 miljarder 
kronor fördelat över 12 år. Medlen fördelas till åtgärder på statligt, kommunalt 
och enskilt vägnät samt samfinansiering av åtgärder på järnvägar och 
förutsättningsskapande åtgärder för färjetrafik. 

Bedömning 
Den tillhörande hålllbarhetsbedömningen visar att förslaget går i en positiv 
riktning mot tidigare plan för 9 av 12 bedömningsområden och neutral riktning 
för resterande tre. Generellt innebär detta en positiv inriktning som gynnar 
jämlikhet, jämställdhet och klimatet främst.  

En stor del av den totala planramen gynnar cykel, kollektivtrafik och aktivt 
resande med en kombination av trafikslag, vilket bedöms ha en positiv effekt 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon 
Jäderberg 

2021-12-08 Dnr: 21RS10024 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

på antalet resande med kollektivtrafik till Örebro län. Det kan minska utsläpp i 
vårt län och bidra till mindre trängsel på vägarna. 

Infrastrukturmässigt prioriteras väg 49 mellan Skara och Skövde och åtgärder 
medfinansieras på Kinnekullebanan, vilket är bra för vårt län eftersom det 
stärker våra kopplingar mot Västra Götalands län.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet väntas inte ha några direkta konsekvenser för de olika perspektiven. 
Indirekt kan beslutet påverka politiskt beslut i Västra Götalandsregionen och 
det väntas gynna alla dessa perspektiv eftersom den medföljande 
hållbarhetsbedömningen pekar på en positiv måluppfyllelse.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser för Region Örebro län, eller den länsplan som 
upprättas för Örebro län. 

Beslutsunderlag 
 Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götalande 2022-2033 

med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
 Bilaga 1 remiss – Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion 
 Bilaga 2 remiss – Hållbarhetskonsekvensebedömning remissversion 
 Bilaga 3 remiss – Följebrev e-post 

 

Johan Ljung 

Områdeschef, Trafik och samhällsplanering 
 

Skickas till: 
Västra Götalandsregionen 
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Postadress 
Regionkansliet 
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Box 1613, 701 16 Örebro 

E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Svar på remiss angående regional infrastrukturplan 
2022-2033 i Västra Götalandsregionen 

Planförslaget som Västra Götalandsregionen är sammantaget mycket bra. 
Region Örebro län uppskattar att åtgärder på väg 49 och Kinnekullebanan 
blivit prioriterade eftersom det är två av de viktigaste förbindelserna mellan 
länen, utöver E20 och Västra stambanan.  
 
Region Örebro län tackar för möjligheten att få yttra sig och önskar lycka till 
med genomförandet av länsplanen.  
 
 
 
För Region Örebro län 
 
 
Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
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Diarienummer:  RS 2019-08293 

Datum: 2021-10-19 

 

Missiv 
 
Remiss Regional transportinfrastrukturplan för 
Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
 

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen har ansvar för att ta fram en regional transport-

infrastrukturplan som en del av den nationella infrastrukturplanen. Rollen som 

länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med 

hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen 

uppnås. Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. Hur medlen ska fördelas 

inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av regionfullmäktige.  

Den regionala infrastrukturplanen är framarbetad i nära dialog med de fyra 

kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med 

kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett 

löpande i beredningen för hållbar utveckling. Arbetet har även stämts av med 

Länsstyrelsen och Klimat 2030 kopplat till hållbarhetsbedömningen som skett 

integrerat med planarbetet. Trafikverket ansvarar för planens genomförande. 

Innehåll 

Långsiktigt syftar planförslaget till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med 

större fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett hela-resan perspektiv 

både för person- och godstransporter. Infrastrukturplanen innehåller sju 

åtgärdsområden baserade på funktion och inkluderar två nya namngivna vägåtgärder, 

fyra nya namngivna kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.  

En utökad miljöbedömning i form av en hållbarhetsbedömning, har skett integrerat 

med de olika stegen i planens framtagningsprocess. Sammanfattningsvis visar 

hållbarhetsbedömningen att infrastrukturplanen i sin helhet inte medför några 

betydande negativa miljöeffekter. Föreslagna åtgärder och inriktningar bidrar eller 

har potential att bidra till de flesta hållbarhetsaspekterna. Planen bedöms inte ha 

något bidrag men inte heller motverka hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 

mångfald och trygghet. I planförslaget bedöms det finnas förutsättningar för en 

utveckling i linje med ett transporteffektivt samhälle. 
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Remiss 

Regionstyrelsen remitterar härmed förslag till regional plan för transport-

infrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning.  

Fram till den 31 januari 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via  

e-post eller brev till: 

• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 

• Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret,  

Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen, att: Anna Kronvall 

Regionens hus,  

405 44 Göteborg 

Märk remissvaret med:  

”Er organisation – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-08293”. 

 

Remissversionen med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning finns tillgänglig 

på: https://www.vgregion.se/regionalplan 

Fredag 10 december klockan 13:00-14:30 kommer en digital remisskonferens att 

hållas där det även finns möjlighet att ställa frågor. Mer information om detta 

kommer att skickas ut till alla remissinstanser inom kort. 

Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se 

och Aako Raoofi, aako.raoofi@vgregion.se. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ann-Sofie Lodin   Helena Lundberg Nilsson 

Regiondirektör   Regionutvecklingsdirektör 
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1    Inledning

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och 
väl sammanhållen region. Det förutsätter att 
delarna samspelar och förstärker varandra samt 
att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet 
med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En 
sammanhållen region ger fler möjlighet till 
arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur 
och fritid. Västra Götaland är Sveriges 
transport- och logistikcentrum med flera 
geografiskt utspridda noder där flera 
transportslag möts.

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, 
utan en pusselbit i omställningen till ett 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den 
regionala transportinfrastrukturen ska stödja 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
för person- och godstransporter i Västra 
Götaland.

Flera större omställningar i samhället pågår 
som kommer att påverka både användandet av 
och kraven på transportsystemet. Elektrifiering 
av fordon och vägar, digitalisering och 
automatisering är exempel på större trender. 
Pandemin har påverkat resvanorna kraftigt och 
ännu är det för tidigt att se vilka effekter det 
kommer att få på resmönstren på sikt. Den 
fortsatta klimatomställningen medför nya 
utmaningar och behov att fånga upp i 
planeringen av transportsystemet. Utvecklingen 
behöver följas och kommande 
infrastrukturplaner behöver vara tillräckligt 
flexibla för att möta de förändrade 
förutsättningarna.

Västra Götalandsregionen har som 
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en 
regional transportinfrastrukturplan, hädanefter 
benämnd regional infrastrukturplan. Den 
regionala infrastrukturplanen utgör en del av 
den nationella infrastrukturplanen och 
regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.

Hur medlen ska fördelas inom den regionala 
infrastrukturplanen beslutas av 
regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för 
planens genomförande. Rollen som 
länsplaneupprättare ingår i det regionala 
utvecklingsuppdraget och planen ska, med 
hänsyn till de regionala förutsättningarna, 
bidra till att de transportpolitiska målen 
uppnås.

Den regionala infrastrukturplanen är 
framarbetad i nära dialog med de fyra 
kommunalförbunden. Västtrafik och 
Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med 
kommunerna har förts via 
kommunalförbunden och politisk förankring 
har skett löpande i beredningen för hållbar 
utveckling, BHU.
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Ett regeringsuppdrag i flera steg

Planeringen av åtgärder i den statliga 
transportinfrastrukturen omfattar ett flertal 
steg och är en process för vilken riksdagen och 
regeringen anger villkoren. Åtgärdsplaneringen 
föregås av inriktningsplanering, som utreder 
mål, ekonomiska ramar och inriktning för den 
kommande planperioden. Trafikverket tar fram 
ett inriktningsunderlag på nationell nivå och 
överlämnar till regeringen som skriver fram en 
infrastrukturproposition. Västra 
Götalandsregionen har även tagit fram ett 
regionalt inriktningsunderlag, se avsnitt 
Regionalt inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen.

Regeringen ger genom ett direktiv, se avsnitt 
Direktiv för åtgärdsplaneringen, Trafikverket 
och regionerna i uppdrag att ta fram förslag till 
nationell respektive regionala 
infrastrukturplaner. Planerna innehåller såväl 
namngivna åtgärder som medel till olika 
åtgärdsområden, där åtgärderna beslutas under 
planperioden. Regionala infrastrukturplaner 
beslutas av regionfullmäktige och regeringen 
fastställer såväl den nationella som de regionala 
infrastrukturplanerna innan genomförandet tar 
vid.

De transportpolitiska målen ligger till grund 
för utvecklingen av transportinfrastrukturen. 
Andra utgångspunkter är Agenda 2030, 
Klimatlagen och Nollvisionen. För mer 
information om de nationella 
utgångspunkterna, se avsnitt Nationella mål.

Övergripande innehåll nationell plan

• Åtgärder på järnvägar, nationella 
stamvägar och för sjöfart 

• Drift och underhåll 

• Stadsmiljöavtal, med mera

Övergripande innehåll regional plan

• Åtgärder på statliga regionala vägar, 
inklusive åtgärder för kollektivtrafik 
och cykel

• Statlig medfinans till 
kollektivtrafikåtgärder samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på 
kommunalt vägnät

Inriktningsunderlag
Infrastrukturproposition 
och direktiv för 
åtgärdsplanering

Förslag till nationell 
och regionala 
infrastrukturplaner

Fastställelse

Figur 1. Process för framtagande av nationella och regionala infrastrukturplaner.
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Planens framtagande

Det första steget i framtagandet av en ny 
regional infrastrukturplan var att ta fram ett 
inriktningsunderlag för utvecklingen av 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 
Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes 
med en övergripande gap-analys utifrån  
Agenda 2030. Analysen ledde till att tre 
fokusområden lyftes fram som komplement till 
den tidigare regionala systemanalysen: klimat, 
social hållbarhet och trafiksäkerhet. 
Inriktningsunderlaget ligger till grund för 
framtagandet av den regionala 
infrastrukturplanen.

För att koordinera arbetet har Västra 
Götalandsregionen tillsatt en arbetsgrupp av 
tjänstepersoner. De fyra kommunalförbunden, 
som företräder de 49 kommunerna i Västra 
Götaland, har aktivt medverkat i arbetet och 
ansvarat för dialog och förankring med 
kommunerna. Trafikverket har deltagit i hela 
processen med underlag och stöd i 
framtagandet. Västtrafik har ansvarat för att 
sammanställa och göra inspel av 
kollektivtrafikens infrastrukturbehov. Arbetet 
har även stämts av med Länsstyrelsen, Klimat 
2030 samt Västra Götalandsregionens 
miljöavdelning kopplat till 
hållbarhetsbedömningen som skett integrerat 
med planarbetet.

Samtliga kommuner bjöds in till ett 
informationsmöte i januari 2021 och i februari 
2021 genomfördes dialogmöten med 
kommunalförbundens direktioner/ 
förbundsstyrelse. Dialog med kommunerna har 
huvudsakligen skett via kommunalförbunden.

Den politiska processen har skett via 
beredningen för hållbar utveckling, BHU. 
Regionutvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden har löpande informerats 
under processen. Kommunalförbunden har 
haft politisk beredning i respektive direktion/
förbundsstyrelse.

Samrådsremiss av förslaget till regional 
infrastrukturplan 2022-2033 genomförs 
mellan 20 oktober 2021 och 31 januari 2022. 
Slutlig version av planen beslutas av 
regionfullmäktige efter ställningstagande i 
beredningen för hållbar utveckling och 
regionstyrelsen. Den antagna versionen skickas 
sedan till regeringen för fastställelse, som en del 
av den nationella infrastrukturplanen.
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2    Förutsättningar

Nationella mål

Det övergripande målet för den nationella 
transportpolitiken är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och för näringslivet i hela landet. Detta mål 
samt regeringens direktiv sätter ramarna för 
infrastrukturplaneringen på statlig och regional 
nivå. För att det övergripande 
transportpolitiska målet samt klimatmålet ska 
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är 
andra nationella utgångspunkter, liksom 
barnkonventionen.

Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17 
globala mål (med 169 delmål) 

omfattar alla politiska områden och 
delaktighet och engagemang på regional 
nivå är centralt. 

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom 
ett klimatpolitiskt ramverk som 

trädde i kraft i januari 2018. De andra 
delarna är nya klimatmål och ett 
klimatpolitiskt råd. Klimatmålet innebär 
att Sverige år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.

Nollvisionen
Nollvisionen innebär att ingen 

människa ska omkomma eller skadas 
allvarligt i trafiken. Visionen är 
ledstjärnan för Trafikverkets 
trafiksäkerhetsarbete.

Övergripande 
transport-

politiskt mål

Hänsynsmål
Säkerhet, miljö och 

hälsa

Funktionsmål
Tillgänglighet

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

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

Ett etappmål under hänsynsmålet är att 
växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
exklusive flyg ska minska med minst  
70 procent senast 2030 jämfört med 2010.

Enligt Sveriges etappmål för trafiksäkerhet så 
ska antalet omkomna till följd av trafikolyckor 
inom vägtrafiken halveras till år 2030 jämfört 
med åren 2017-2019. Antalet allvarligt skadade 
inom respektive trafikslag ska minska med 
minst 25 procent till år 2030 enligt regeringens 
etappmål.
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Regionala mål och 
strategier

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

Den regionala infrastrukturplanen är en 
pusselbit av flera som bidrar till att nå visionen 
om det goda livet. Vid sidan av visionen finns 
det ett flertal strategier och måldokument som 
ligger till grund för utformningen av planen. 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland  
2021-2030 är utgångspunkt för det regionala 
utvecklingsarbetet och innehåller prioriteringar 
för att möjliggöra omställningen till ett mer 
hållbart och konkurrenskraftigt samhälle till år 
2030. Klimat 2030 och 
Trafikförsörjningsprogrammet är 
regionövergripande styrdokument som den 
regionala infrastrukturplanen ska stödja. Andra 
strategier som påverkar planens inriktning är 
Godstransportstrategin, Strategi för ökad cykling 
och Målbild Tåg 2035. 

Västra Götalandsregionens långsiktiga 
viljeinriktning för utvecklingen av 
transportinfrastrukturen redovisas i 
inriktningsunderlaget, se avsnitt  
Regionalt inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen.

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

MÅLBILD 
TÅG 2035

GODS-
TRANSPORT-
STRATEGI

TRAFIK-
FÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM

REGIONAL 
UTVECKLINGS-
STRATEGI

KLIMAT
2030

REGIONAL 
INFRASTRUKTUR-
PLAN

STRATEGI
FÖR ÖKAD 
CYKLING

Figur 3. Illustration av hur regional   
infrastrukturplan är en av 
flera pusselbitar i det regionala 
utvecklingsarbetet.

Miljö- och 
hållbarhetsbedömning

En miljöbedömning ska genomföras som en 
del av den regionala infrastrukturplanen enligt 
miljöbalken. Det övergripande syftet är att 
integrera miljöaspekterna i framtagandet för att 
främja en hållbar utveckling.

Västra Götalandsregionen har valt att 
genomföra en bredare hållbarhetsbedömning 
som, vid sidan av den miljömässiga 
hållbarheten, även beaktar sociala och 
ekonomiska hållbarhetsaspekter utifrån  
Agenda 2030. Arbetet sker integrerat med 
framtagandet av planen. Strategiska vägval och 
åtgärder beskrivs i hållbarhetskonsekvens-
beskrivningen som är en del av den regionala 
infrastrukturplanen. Slutsatser sammanfattas i 
kapitlet Bedömning av effekter.
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Innehåll och ekonomi

Den regionala infrastrukturplanen utgör 
tillsammans med den nationella 
infrastrukturplanen en del i planeringen av den 
statliga transportinfrastrukturen. De 
grundläggande målsättningarna och 
utgångspunkterna är gemensamma.

Inom den regionala infrastrukturplanen 
genomförs såväl större om- eller 
nybyggnationer som mindre trimningsåtgärder 
på de statliga vägar som inte ingår i 
stamvägnätet. Trimningsåtgärderna består av 
förbättringar av kollektivtrafikens infrastruktur, 
investeringar i cykelvägar samt mindre 
vägåtgärder. Kollektivtrafik-, cykel- samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på 
kommunalt vägnät kan medfinansieras av 
planen. Västra Götalandsregionen har även valt 
att avsätta medel till att samfinansiera 
järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. 
Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet 
finansieras via nationell infrastrukturplan.

Åtgärder med en kostnad på minst 50 miljoner 
kronor ska namnges och en samlad 
effektbedömning (SEB) för objektet ska vara 
genomförd. Fortsättningsvis benämns dessa 
som namngivna åtgärder.

Västra Götalandsregionen har tilldelats en 
ekonomisk ram av regeringen att prioritera till 
olika åtgärder. De flesta åtgärder finansieras till 
100 procent från den regionala 
infrastrukturplanen, med några undantag. 
Investeringar i cykelvägar längs statligt vägnät 
finansieras med 50 procent från planen och  
50 procent via kommunal medfinansiering. 
Åtgärder på kommunalt vägnät kan få statlig 
medfinansiering från planen med 50 procent. 

Utöver planens ekonomiska ram förekommer 
alternativfinansiering för vissa åtgärder. Det 
kan exempelvis handla om kommuner som 
medfinansierar regionala vägåtgärder eller 
samfinansiering mellan regional och nationell 
infrastrukturplan. För samtliga namngivna 
åtgärder som har med- eller samfinansiering 
träffas det särskilda avsiktsförklaringar eller 
avtal.

Västra Götalandsregionen har genom 
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk 
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har 
räknat upp den preliminära ramen till 7 655 
miljoner kronor, efter justering utifrån 
underförbrukning under åren 2018-2021. 
Först då regeringen fastställer den nya 
nationella infrastrukturplanen beslutas den 
slutliga ekonomiska ramen. 

Planmedlen fördelas till de utpekade 
åtgärdsområdena under en tolvårsperiod. 
Genomförandet delas upp i fyraårsperioder och 
Trafikverket arbetar för att förbrukningen inom 
aktuell fyraårsperiod ska överensstämma med 
planens ram och fördelning.

Förordningen om länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (1997:263) och 
förordningen om statlig medfinans 
(2009:237) styr vilka åtgärder som får 
ingå i infrastrukturplanen.
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3    Inriktning

Regionalt inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen

Den regionala infrastrukturplanen utgår ifrån 
mål och fokusområden som identifierats i det 
regionala inriktningsunderlaget: 
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland. Arbetet med 
inriktningsunderlaget inleddes med en 
övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030. 
Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes 
fram som komplement till den tidigare 
regionala systemanalysen: klimat, social 
hållbarhet och trafiksäkerhet. I 
inriktningsunderlaget redovisas Västra 
Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning 
för utvecklingen av transportinfrastrukturen. 
Ambitionen är att verka för en bättre helhet 
genom att eftersträva synergieffekter.

Västra Götalands varierade geografiska och 
demografiska förutsättningar innebär att 
behovet av åtgärder skiljer sig åt inom 
regionen. För att nå en hög måluppfyllelse 
utifrån mål och principer i 
inriktningsunderlaget behöver åtgärder i 
infrastrukturen prioriteras med hänsyn till de 
skilda förutsättningarna och potentialerna. 

Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, 
utan ett verktyg för att möjliggöra andra 
värden. Den regionala transportinfrastrukturen 
ska stödja utvecklingen av person- och 
godstransporter i Västra Götaland. Ambitionen 
är att infrastrukturen ska bidra till ett mer 
transporteffektivt samhälle. 

Det övergripande målet för den regionala 
infrastrukturplaneringen är:  
”Ett fossiloberoende transportsystem för ökad 
konkurrenskraft och med möjlighet till goda 
livsmiljöer i stad och på landsbygd - förbättrad 
tillgänglighet”. Transportslagen ska komplettera 
varandra för att på ett optimalt sätt stödja 
efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets 
förutsättningar och uppfylla de 
transportpolitiska målen. Västra Götaland ska 
vara en hållbar logistikregion med utvecklad 
intermodalitet och andelen hållbara resor ska 
öka. Klimat, social hållbarhet och 
trafiksäkerhet har lyfts fram som tre 
prioriterade fokusområden. Av fi gur 4 framgår 
hur målen i inriktningsunderlaget har 
formulerats.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 4. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

Det regionala inriktningsunderlaget 
med tillhörande analyser och 
underlag finns på
www.vgregion.se/regionalplan 
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Direktiv för åtgärdsplaneringen

Regeringens planeringsdirektiv anger 
tillsammans med det regionala 
inriktningsunderlaget förutsättningarna för 
framtagandet av den regionala 
infrastrukturplanen. Generella utgångspunkter 
för uppdraget är att den statliga 
transportinfrastrukturen i hela landet ska 
utvecklas och förvaltas så att det övergripande 
transportpolitiska målet samt etappmålen för 
trafiksäkerhet och klimat ska nås. I direktivet 
framgår att hållbarhetsaspekter ska integreras 
genom att vid framtagandet av planen beakta 
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter 
samt att målsynergier ska eftersträvas.

Västra Götalandsregionen har genom 
regeringens direktiv tilldelats en ekonomisk 
ram på 7 339 miljoner kronor. Trafikverket har 
räknat upp den preliminära ramen till 7 655 
miljoner kronor, efter justering utifrån 
underförbrukning under åren 2018-2021. 
Medlen ska fördelas på olika åtgärder och typer 
av åtgärder. Åtgärdsobjekt med en kostnad på 
minst 50 miljoner kronor ska namnges. 
Byggstartade men ännu ej avslutade objekt från 
tidigare plan bör finnas med i det nya 
planförslaget.

Prioriteringarna bakom förslagen samt 
eventuella osäkerheter avseende planens 
effekter ska enligt direktivet beskrivas. Det ska 
även framgå hur Fyrstegsprincipen har tillämpats 
samt på vilket sätt och i vilken utsträckning 
den regionala infrastrukturplanen bidrar till att 
öka transporteffektiviteten i samhället. 

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets 
arbetsstrategi som tillämpas för att 
säkerställa en god resurshushållning och 
för att åtgärder ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling.

1.
Tänk om

2.
 Optimera

3.
Bygg om

4.
Bygg nytt

Regeringen pekar i planeringsdirektivet på 
vikten av att väga in behov kopplat till 
bostadsbyggande och betydande 
industriinvesteringar i framtagandet av planen. 
Effekter på bostadsbyggandet ska beskrivas. De 
föreslagna åtgärderna bör även bidra till att 
andelen kollektivtrafikresande ökar.

Trafikverket ska inom ramen för den nationella 
infrastrukturplanen samfinansiera de regionala 
infrastrukturplanerna avseende 
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala 
vägnätet. Samfinansiering ska utformas så att 
åtgärder som förkortar restiden på landsbygd 
prioriteras, till exempel mittseparering. 
Trafikverket ska också föreslå medel till 
samfinansiering av cykelåtgärder på regional 
vägnät. Omfattning och hur medel ska fördelas 
kommer att redovisas i den nationella 
infrastrukturplanen.
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Ramverk för infrastrukturplanen

Regional infrastrukturplan är en 
investeringsplan för en mångfald av 
infrastrukturåtgärder. Planen utformas inom 
ramen för inriktningsunderlaget som är en 
konkretisering av nationella och regionala mål 
och strategier. Inriktningsunderlaget är 
regionens viljeriktning för utveckling av 
transportinfrastrukturen. Förhållandet mellan 
den regionala infrastrukturplanen, 
inriktningsunderlaget och nationella och 
regionala utgångspunkterna visualiseras i  
fi gur 5. 

Figur 5. Illustration över hur den regionala infrastrukturplanen   
förhåller sig till inriktningsunderlaget och regionala samt 
nationella utgångspunkter.

Den översta plattformen 
representerar den regionala 
infrastrukturplanen och dess syfte 
i form av förbättrad tillgänglighet.

I den mittersta plattformen 
redovisas regionens långsiktiga 
viljeinriktning för utvecklingen av 
transportsystemet - det regionala 
inriktningsunderlaget.

I basen finns nationella och 
regionala ramverk i form av lagar, 
förordningar, mål och strategier.
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4    Fördelning av medel 2022-2033

Den regionala infrastrukturplanen bygger på 
en struktur med sju åtgärdsområden som 
innehåller åtgärder och inriktningar för att 
stärka olika funktioner i transportsystemet.  
Strukturen ska bidra till en regional 
infrastrukturplanering med hänsyn till såväl 
geografi som demografi. För att hela transport- 
och reskedjan ska fungera behöver åtgärder 
prioriteras över hela regionen och i olika delar 
av transportsystemet. De olika transportslagen 
ska komplettera varandra för att skapa 
förutsättningar för ett transporteffektivt 
samhälle, stärka näringslivets konkurrenskraft 
och uppfylla de transportpolitiska målen. I 
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för 
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och 
2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen.  
Sammantaget ska åtgärderna leda till en 
förbättrad tillgänglighet i Västra Götaland och 
genomföras i linje med det beslutade 
inriktningsunderlaget.

Större investeringsåtgärder på statligt vägnät 
och i kollektivtrafikens infrastruktur återfinns 
inom åtgärdsområdet Större åtgärder i stråk och

noder. De tre åtgärdsområdena Trimning och 
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering 
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät innehåller mindre åtgärder för 
kollektivtrafik, cykel och väg. Det statliga 
vägnätets omfattning i Västra Götaland 
framgår av bilaga 2.

Inom åtgärdsområdet Samfinansiering nationell 
plan, järnväg avsätts medel för standardhöjande 
åtgärder för den regionala tågtrafiken. 
Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen
innehåller ett antal åtgärder inom 
Göteborgsområdet, som är framförhandlade 
och avtalade inom Sverigeförhandlingen. 
Åtgärdsområdet Övrigt innehåller medel till 
oförutsedda mindre åtgärder samt driftbidrag 
till flygplats.

Fördelningen av medel mellan olika 
åtgärdsområden grundar sig i regionala och 
nationella mål och politiska viljeinriktningar. 
Det regionala inriktningsunderlaget har varit 
utgångspunkt för infrastrukturplanens 
konkreta innehåll och prioriteringar.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %
Figur 6. Fördelning av medel till åtgärdsområden i planen, totalt 7 655 miljoner kronor.
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En stor del av planens åtgärder beslutas 
löpande under planperioden. Genomförandet 
ska beakta de skilda geografiska 
förutsättningarna och säkerställa att det 
regionala inriktningsunderlaget genomsyrar 
både valen av åtgärder och deras utformning. 
Synergieffekter ska eftersträvas för bättre 
måluppfyllelse. För ett effektivt genomförande 
kan medel från olika potter och 
åtgärdsområden kombineras där det finns 
förutsättningar. Åtgärderna ska ha en 
geografisk spridning över regionen och 
anpassas utifrån konkreta behov och bedömt 
bidrag till måluppfyllelse. 

I den politiska prioriteringen av åtgärder och 
fördelning av medel har de skilda 
förutsättningarna och behoven inom Västra 
Götaland lyfts fram. 

Vid eventuell samfinansiering från nationell 
infrastrukturplan för trafiksäkerhets- och 
cykelåtgärder frigörs medel i regional 
infrastrukturplan. De frigjorda medlen föreslås 
investeras i andra åtgärder för trafiksäkerhet 
och cykel på regionalt vägnät.

För att framdriften av åtgärderna ska vara god 
behöver genomförandet kontinuerligt följas 
upp och anpassas. På kort sikt kan 
underförbrukning i en del av planen behöva 
kompenseras genom en snabbare 
genomförandetakt i en annan del. I bilaga 1 
finns en detaljerad beskrivning av hur medel 
fördelas till olika åtgärder.

Tabell 1. Fördelning av medel till åtgärdsområden, totalt 7 655 miljoner kronor.

Fördelning av medel till 
åtgärdsområden 2022 2023 2024 2025 2026-

2029
2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Större åtgärder i stråk 
och noder 69 240 602 346 744 929 2 930

Trimning och 
effektivisering i stråk 101 196 153 132 347 209 1 138

Trimning och 
effektivisering till stråk 91 105 102 97 317 248 960

Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät 91 98 98 119 437 389 1 232

Samfinansiering 
nationell plan, järnväg 15 63 36 70 353 303 840

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen 13 35 40 25 64 295 472

Övrigt 8 9 7 7 26 26 83

Summa 388 746 1038 796 2288 2399 7 655
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Större åtgärder i stråk och noder

Stråken kopplar samman regionen. Genom att 
genomföra större åtgärder i stråk och noder 
förbättras tillgängligheten och trafiksäkerheten 
för såväl person- som godstransporter. Flera av 
de namngivna åtgärderna skapar 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i 
kommunerna.

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder av större 
karaktär med förhållandevis hög 
investeringskostnad, minst 50 miljoner kronor 
men i de flesta fall över 100 miljoner kronor.

Större åtgärder kräver en lång 
planeringshorisont och omfattande förarbeten 
innan byggnation kan inledas. De flesta 
åtgärder i planen har beslutats i tidigare 
planomgångar men har ännu inte färdigställts. 
Tidplaner och kostnadsbild har förändrats över 
tid och kan behöva justeras även framöver.

Tabell 2. Fördelning av medel för större åtgärder i stråk och noder.

Större åtgärder i stråk och noder
Medel i plan, 

mnkr

Större namngivna vägåtgärder 2 400

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder 530

Summa 2 930

Figur 7. Karta över statliga vägar som ingår i stråken. De  
 gråa vägarna är nationella stamvägar och hanteras  
 inte i regional infrastrukturplan.
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Större namngivna vägåtgärder
De större vägåtgärderna stärker befintliga stråk 
genom att förbättra trafiksäkerheten och höja 
standarden på de större regionala vägarna. 
Åtgärderna utgår ifrån utpekade brister och har 
tagits fram inom genomförda 
åtgärdsvalsstudier. Studierna utgår från 
fyrstegsprincipen och innehåller ofta en 
kombination av åtgärder. Åtgärdsförslagen har 
prioriterats utifrån bedömda nyttor, kostnad 
och ekonomiskt utrymme i planen.

Åtgärder som är planerade för genomförande i 
den tidigare delen av planperioden bör vara väl 
utredda avseende sträckning och utformning. 
Det är en förutsättning för att trygga ett 
effektivt genomförande av planen.

I den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen har två nya större vägåtgärder 
prioriterats. Större åtgärder på statligt vägnät 
som finansieras helt av extern part behöver 
namnges i planen, följa det regionala 
inriktningsunderlaget och ingå som en del av 
miljöbedömningen. I denna plan finns en 
sådan åtgärd, Väg 156 Förbifart Skene.

En fördjupad beskrivning av större vägåtgärder 
finns i bilaga 3 och de högst prioriterade 
bristerna i bilaga 4.
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Tabell 3. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder. Total kostnad inkluderar sam- och medfinansiering.

Genomförande

Större namngivna 
vägåtgärder

2022-
2025

2026-
2029

2030-
2033

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total 
kostnad 

2022-2033, 
mnkr

Väg 168 Ekelöv - Kareby
Val av korridor pågår

X X Inget data. 344 (233) 560 (440)

Väg 161 Rotvik - Bäcken Inget data. X X 270 270

E20 / Rv40 Tvärförbindelse X X X 138 318

Väg 41 Sundholmen - 
Björketorp X Inget data. Inget data. 218 218

Väg 49 Axvall - Varnhem X Inget data. Inget data. 290 290

Väg 41 Fritsla - Kråkered X Inget data. Inget data. 80 80

Väg 49 Skövde - Igelstorp X Inget data. Inget data. 201 213

Väg 168 Tjuvkil X Inget data. Inget data. 24 111

Väg 678 Grohed - 
Bratteröd X Inget data. Inget data. 122 122

Väg 156 Förbifart Skene, 
Extern finansiering

Inget data. Inget data. Inget data. 0 268

Väg 49 Varnhem - 
Storekullen Inget data. Inget data. X 281 281

Väg 156 Backadal - 
Bonared Inget data. Inget data. X 256 256

Obundna medel Inget data. Inget data. X 176 Inget data.

Summa Inget data. Inget data. Inget data. 2 400 Inget data.

832 (1163)



17

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder
De större kollektivtrafikåtgärderna skapar 
förutsättningar för ett ökat 
kollektivtrafikresande genom åtgärder som ger 
förbättrad tillgänglighet, framkomlighet och 
attraktivitet. Investeringar prioriteras i enlighet 
med det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
Västtrafik har i uppdrag att sammanställa 
kollektivtrafikens behov och tar fram ett förslag 
på prioritering i dialog med berörda 
kommuner, kommunalförbund och 
Trafikverket.

Merparten av åtgärderna ligger på det 
kommunala vägnätet och får statlig medfinans 
från planen. Åtgärderna behöver vara väl 
utredda och ekonomiskt prioriterade hos 
sökande part, vilka står för minst 50 procent av 
finansieringen. Större kollektivtrafikåtgärder på 
statligt vägnät har tagits fram inom 
genomförda åtgärdsvalsstudier.

I den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen har fyra nya större 
kollektivtrafikåtgärder prioriterats.

De flesta kollektivtrafikåtgärderna är nära 
knutna till andra investeringar, såsom 
järnvägsåtgärder och andra 
infrastrukturåtgärder. Tidplanerna för 
genomförandet behöver därför anpassas utifrån 
dessa förutsättningar. 

En fördjupad beskrivning av större 
kollektivtrafikåtgärder finns i bilaga 3 och de 
högst prioriterade bristerna i bilaga 4.

833 (1163)
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Tabell 4. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Genomförande

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder

2022-
2025

2026-
2029

2030-
2033

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Elfärja, fjärde älvskyttel, 
Göteborg X Inget data Inget data 10 84

Bytespunkt Haga, Målbild 
Koll2035 X X Inget data 37 74

Resecentrum Korsvägen, 
Målbild Koll2035 X X Inget data 42 85

Resecentrum Stenungsund X Inget data Inget data 86 171

Citybusstråk Toltorp, 
Mölndal, Målbild Koll2035 X X Inget data 82 164

Elfärja, hyra, Öckerö X X X 20 60

Resecentrum Lerum Inget data X Inget data 63 125

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, Målbild 
Koll2035, Samfinansiering 
till vägåtgärd

Inget data X Inget data 60 Inget data

Elfärja, Marstrand (X) X Inget data 25 50

Bytespunkt Saltholmen, 
etapp 1

Inget data X Inget data 30 60

Obundna medel Inget data Inget data X 75 Inget data

Summa Inget data Inget data Inget data 530 Inget data

834 (1163)
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Trimning och effektivisering i stråk

Stråken kopplar samman regionen. Genom att 
trimma och effektivisera infrastrukturen i 
stråken förbättras förutsättningarna för såväl 
person- som godstransporter.

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för 
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre 
karaktär med en investeringskostnad på högst 
50 miljoner kronor.

Val av åtgärder  ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de 
olika delarna av Västra Götaland behöver 
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med 
hänsyn till olika gruppers behov. 

Mindre åtgärder i stråk som har beslutats inom 
tidigare plan kommer att genomföras. Detta 
inkluderar även tidigare beslutade mindre 
vägåtgärder med en bedömd kostnad på över 
25 miljoner kronor. Dessa är: Grästorp 
(förbifart väg 47), Härskogsvägen (väg 523), 
Härsängen (väg 172), Long (väg 47/187) och 
Myggenäs korsväg (väg 160). Nordby, Strömstad 
(väg 1040) är ytterligare en åtgärd som ska 
genomföras, med full extern finansiering.

Tabell 5. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Trimning och effektivisering i stråk
Medel i plan, 

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 209

Cykelåtgärder 122

Mindre vägåtgärder 512

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 295

Summa 1 138

Figur 8. Karta över statliga vägar som ingår i stråken.  
De gråa vägarna är nationella stamvägar och 
hanteras inte i regional infrastrukturplan.

835 (1163)
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och 
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder 
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns 
fem förstärkta satsningar i stråk kopplat till den 
politiska prioriteringen vid framtagandet av 
planen. Förstärkningarna innefattar specifika 
åtgärder och pottåtgärder.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs 
investeringar i hållplatser och 
framkomlighetsåtgärder, såsom busskörfält eller 
signalprioritering. Västtrafik sammanställer 
behov och åtgärdsförslag i dialog med 
kommuner och kommunalförbund. Åtgärder 
prioriteras av Västtrafik i samråd med 
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till 
måluppfyllelse i enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att 
vara sammanhängande och knyta ihop 
boenden med målpunkter i anslutning till 
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och 
fritidsanläggningar. 

Kommunerna ombeds vart fjärde år lämna in 
förslag på nya cykelvägar som de avser att 
medfinansiera med halva kostnaden. Förslagen 
samordnas av kommunalförbunden och 
prioriteras därefter av Västra 
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket. 
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i 
enlighet med den regionala cykelstrategin.

Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och 
tillgängligheten samt att minska barriäreffekter 
behöver mindre åtgärder genomföras på det 
statliga vägnätet. Standardhöjning, 
korsningsåtgärder, passager för gående och 
cyklister samt kurvrätning utgör  exempel på 
åtgärder. Samspelet mellan fordonstrafik, 
gående och cyklister samt näringslivets 
transportbehov är särskilt viktiga aspekter. 
Åtgärder prioriteras av Trafikverket i samråd 
med Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbunden och berörda kommuner.

Tabell 6. Fördelning av medel för förstärkt satsning i stråk.

Förstärkt satsning i stråk
Medel i plan, 

mnkr

Göteborgsregionen, 
Kollektivtrafikåtgärder 50

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder 25

Göteborgsregionen, 
Obundna medel 100

Fyrbodal, Väg 161 Cykelåtgärder 40

Fyrbodal, Väg 161 
Trafiksäkerhetsåtgärder 40

Fyrbodal, Väg 171  
Stranderängs bro 40

836 (1163)



Tabell 7. Vägledande principer för trimning och effektivisering i stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering i stråk

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Medel kan kombineras från flera potter för en 
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik i 
stråken

• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till 
hållplatser och bytespunkter

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med 
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala 
förutsättningar

• Kommunal medfinansiering på 50 procent av 
kostnaden

Mindre vägåtgärder • Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet, trygghet 
och minskade barriäreffekter, särskilt för gående 
och cyklister

• Åtgärder som tillgodoser näringslivets 
transportbehov och intermodala lösningar

21
837 (1163)
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Trimning och effektivisering till stråk

Det statliga vägnätet är omfattande och de 
flesta resorna i regionen startar eller slutar 
utanför de regionala stråken. För att hela resan 
ska fungera och vara säker behöver åtgärder 
genomföras på de mindre vägarna som matar 
till stråken. En stor del av de allvarliga 
olyckorna på det statliga vägnätet sker på 
mindre vägar. Genom att trimma och 
effektivisera förbindelserna till stråken så 
förbättras trafiksäkerheten och tillgängligheten 
i hela regionen. 

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt för 
mindre vägåtgärder. Åtgärderna är av mindre 
karaktär med en investeringskostnad på högst 
50 miljoner kronor. 

Val av åtgärder ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. Vilka åtgärder som genomförs i de 
olika delarna av Västra Götaland behöver 
anpassas utifrån lokala förutsättningar och med 
hänsyn till olika gruppers behov.

Tabell 8. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och effektivisering till stråk
Medel i plan, 

mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 32

Cykelåtgärder 234

Mindre vägåtgärder 574

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 120

Summa 960

Figur 9. Karta över statliga vägar som inte 
ingår i stråken.

838 (1163)
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De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- och 
mindre vägåtgärder ska prioritera åtgärder 
inom hela Västra Götaland. Utöver dessa finns 
en förstärkt satsning till stråk kopplat till den 
politiska prioriteringen vid framtagandet av 
planen. Förstärkningen innefattar pottåtgärder.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs 
investeringar i hållplatser och att bytespunkter 
fungerar för kombinationsresor. Västtrafik 
sammanställer behov och åtgärdsförslag i dialog 
med kommuner och kommunalförbund. 
Åtgärder prioriteras av Västtrafik i samråd med 
Trafikverket. Åtgärderna ska bidra till 
måluppfyllelse i enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Utbyggnaden av cykelvägar ska sträva efter att 
vara sammanhängande och knyta ihop 
boenden med målpunkter i anslutning till 
tätorter, såsom arbete, skola, kollektivtrafik och 
fritidsanläggningar. Cykelåtgärder i den lokala 
trafikmiljön är av betydelse för barn och ungas 
självständighet i trafiken. På sikt är ambitionen 
att koppla samman det lokala cykelnätet till 
större stråk. Kommunerna ombeds vart fjärde 
år lämna in förslag på nya cykelvägar som de 
avser att medfinansiera med halva kostnaden. 
Förslagen samordnas av kommunalförbunden 
och prioriteras därefter av Västra 
Götalandsregionen i samråd med Trafikverket. 
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i 
enlighet med den regionala cykelstrategin.

Mindre vägåtgärder
För att förbättra trafiksäkerheten och 
tillgängligheten behöver mindre åtgärder 
genomföras på det statliga vägnätet. 
Standardhöjning, korsningsåtgärder, passager 
för gående och cyklister samt kurvrätning 
utgör exempel på åtgärder. Samspelet mellan 
fordonstrafik, gående och cyklister samt 
näringslivets transportbehov är särskilt viktiga 
aspekter. Åtgärder prioriteras av Trafikverket i 
samråd med Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbunden och berörda kommuner.

Tabell 9. Fördelning av medel för förstärkt satsning till stråk.

Förstärkt satsning till 
stråk

Medel i 
plan, mnkr

Fyrbodal, Mindre åtgärder 120

839 (1163)
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Tabell 10. Vägledande principer för trimning och effektivisering till stråk.

Vägledande principer – Trimning och effektivisering till stråk

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Medel kan kombineras från flera potter för en 
bättre helhet

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Kortare anslutande gång- och cykelvägar till 
hållplatser och bytespunkter

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Prioritera utbyggnad av cykelväg på platser med 
relativt stor överflyttningspotential utifrån lokala 
förutsättningar

• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till 
målpunkter för barn och unga

• Kommunal medfinansiering på 50 procent av 
kostnaden

Mindre vägåtgärder • Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och 
trygghet, särskilt för gående och cyklister

• Åtgärder som tillgodoser näringslivets 
transportbehov och intermodala lösningar

840 (1163)
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Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät

På det kommunala vägnätet finns det goda 
förutsättningar för ett ökat hållbart resande. 
Befolkning, arbetsplatser och service är 
koncentrerat till tätorterna och resorna är ofta 
korta. Det är också på det kommunala vägnätet 
som flest olyckor med gående och cyklister 
inträffar. Genom att medfinansiera åtgärder 
som ger en förbättrad trafiksäkerhet och 
framkomlighet för gång, cykel och 
kollektivtrafik skapas förutsättningar för 
stadsutveckling och ett transporteffektivt 
samhälle.

Inom åtgärdsområdet finns potter för 
kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Åtgärderna 
är av mindre karaktär med en 
investeringskostnad på högst 50 miljoner 
kronor. Val av åtgärder ska utgå från 
inriktningsunderlaget och de vägledande 
principerna. 

Kommunerna ansöker årligen om statlig 
medfinans till åtgärder som de avser genomföra 
på kommunalt vägnät. Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik ansöker om 
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Medfinansieringen från planen uppgår till  
50 procent av den totala kostnaden.

Tabell 11. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till kommunalt vägnät mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 499

Cykelåtgärder 446

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder 222

Förstärkt satsning i stråk, se kommande tabell 65

Summa 1 232

Figur 10. Karta över kommunala vägar i   
Västra Götaland.

841 (1163)



26

De tre potterna för kollektivtrafik-, cykel- samt 
trafiksäkerhets- och miljöåtgärder ska prioritera 
åtgärder inom hela Västra Götaland. Utöver 
dessa finns två förstärkta satsningar kopplat till 
den politiska prioriteringen vid framtagandet 
av planen. Förstärkningarna innefattar 
pottåtgärder.

Kollektivtrafikåtgärder
För att öka kollektivtrafikens tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och attraktivitet krävs 
investeringar i hållplatser och 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken, 
såsom busskörfält eller signalprioritering. För 
hållplatser och bytespunkter prioriteras 
tillgänglighetsanpassning och annan 
standardhöjning samt i vissa fall nybyggnation. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för kollektivtrafikåtgärder från regional 
infrastrukturplan via Västtrafik. Västra 
Götalandsregionen/Västtrafik kan, som 
regional kollektivtrafikmyndighet, ansöka om 
medel till regionala kollektivtrafikanläggningar. 
Åtgärderna ska bidra till måluppfyllelse i 
enlighet med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.

Cykelåtgärder
Potentialen för ökad cykling är generellt sett 
stor längs det kommunala vägnätet, där det 
finns en koncentration av befolkning, 
arbetsplatser, fritidsanläggningar och service. 
För att öka trafiksäkerheten och det hållbara 
resandet behöver cykelvägar byggas ut för att 
koppla ihop lokala målpunkter. För att främja 
barnens självständighet i trafiken är de kortväga 
cykelresorna i tätorter av stor betydelse. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för cykelåtgärder från regional 
infrastrukturplan via Trafikverket. Åtgärderna 
ska bidra till måluppfyllelse i enlighet med den 
regionala cykelstrategin.

Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet 
som de flesta gående och cyklister rör sig och 
det i högre utsträckning finns problem med 
buller och luftkvalitet. Åtgärder som ger en 
förbättrad trafiksäkerhet för gående och 
cyklister och en förbättrad miljö inom 
tätorterna prioriteras. Barn och ungas behov är 
särskilt viktiga att beakta vid val av åtgärder. 
Kommunerna kan ansöka om medfinansiering 
för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder från 
regional infrastrukturplan via Trafikverket.

Tabell 12. Fördelning av medel för förstärkt satsning kommunalt vägnät.

Förstärkt satsning kommunalt vägnät
Medel i plan, 

mnkr

Göteborgsregionen, Kollektivtrafikåtgärder 40

Göteborgsregionen, Cykelåtgärder 25

842 (1163)
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Tabell 13. Vägledande principer för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Vägledande principer – Statlig medfinans till kommunalt vägnät

För hela åtgärdsområdet • Åtgärder för högst 50 miljoner kronor

• Planen finansierar 50 procent av kostnaden

Kollektivtrafikåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regionalt trafikförsörjningsprogram

• Förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken

• Pendelparkering för bil och cykel 

• Tillgänglighetsanpassning, standardhöjande 
åtgärder och nybyggnation av hållplatser och 
bytespunkter

Cykelåtgärder • Åtgärder som bidrar till måluppfyllelse enligt 
regional cykelstrategi

• Utbyggnad av cykelvägar av trafiksäkerhetsskäl där 
överflyttningspotentialen är relativt stor utifrån 
lokala förutsättningar

• Åtgärder som förbättrar tillgängligheten till 
målpunkter för barn och unga

Trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder

• Åtgärder som ger en ökad trafiksäkerhet och 
trygghet, särskilt för gående och cyklister

• Åtgärder som ger förbättrad lokal miljökvalitet, till 
exempel minskat buller

• Prioritera anslutningar till kollektivtrafik 

843 (1163)



28

Samfinansiering nationell plan, järnväg

Det finns ett stort behov av åtgärder för att 
återställa och höja standarden på de järnvägar 
som är viktiga för regiontrafiken. Ett 
välfungerande järnvägssystem är viktigt för att 
uppnå miljö- och klimatmålen, för 
omställningen till ett transporteffektivt 
samhälle samt för att skapa förutsättningar för 
ett ökat bostadsbyggande. 

Västra Götalandsregionen har högt uppsatta 
mål för utvecklad persontågstrafik och har 
därför i de senaste planomgångarna anslagit 
medel från den regionala infrastrukturplanen 
för samfinansiering av järnvägsåtgärder i den 
nationella infrastrukturplanen.

Inom åtgärdsområdet fördelas medel till de 
olika regionala järnvägsstråken. Medlen avsätts 
inte till specifika åtgärder men det finns en 
inriktning för åtgärdsvalen på varje bana, se 
bilaga 5. De vägledande principerna, inklusive 
Målbild Tåg 2035, ska ligga till grund för valet 
av åtgärder på berörda järnvägar.

Tabell 14. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering nationell plan, järnväg
Medel i plan, 

mnkr

Kinnekullebanan 75

Norra Bohusbanan 80

Södra Bohusbanan 105

Viskadalsbanan 95

Älvsborgsbanan 200

Obundna medel 285

Summa 840

Figur 11. Karta över järnvägsstråk i  
 Västra Götaland.

844 (1163)
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Ambitionen är att medel från potten i så stor 
utsträckning som möjligt ska förstärka 
planerade investeringar av Trafikverket för att 
nå uppsatta resandemål. Exempel på viktiga 
åtgärder för regionaltrafiken är hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom 
stationsmiljöer som förlängning av plattformar.

Nivån på anslagna medel per järnväg kan 
komma att justeras och omfördelas om 
åtgärder prioriteras för genomförande inom 
ramen för nationell infrastrukturplan. 
Omfördelning av medel från potten beslutas i 
regionstyrelsen via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU).

Tabell 15. Vägledande principer för samfinansiering 
nationell plan, järnväg

Vägledande principer – Samfinansiering 
nationell plan, järnväg

• Åtgärder ska ligga i linje med Målbild Tåg 
2035, inklusive delmål 2028

• Fokus på systempåverkande åtgärder

• Prioritera åtgärder som höjer och 
återupprättar standarden på de järnvägar 
som är viktiga för regiontrafiken

• Åtgärder kan med fördel genomföras i 
samband med att Trafikverket utför 
planerade underhållsåtgärder på banorna

845 (1163)
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Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning 
på nya stambanor mellan Sveriges storstäder 
kombinerat med en satsning på fler bostäder 
och kommunal infrastruktur. Enligt den 
överenskommelse som träffats mellan staten, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad 
ska sex kollektivtrafikåtgärder i Göteborg 
medfinansieras av den regionala transport-
infrastrukturplanen. Överenskommelsen 
innehåller även ett flertal andra åtaganden, som 
inte berör planen. Göteborgs stad åtar sig 
exempelvis att bygga cirka 45 000 bostäder.

Kollektivtrafikåtgärdernas syfte är att 
åstadkomma förbättringar av tillgänglighet och 
kapacitet i transportsystemet för att skapa 
förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. 
Den totala kostnaden för åtgärderna uppgår till 
omkring 7 miljarder kronor, varav  
472 miljoner kronor avsätts i regional 
infrastrukturplan 2022-2033. Sedan 
överenskommelsen inom Sverigeförhandlingen 
träffades har åtgärden Linbana Järntorget-
Lindholmen-Lundby-Wieselgrensplatsen stoppats 
och förhandling pågår. Åtgärden saknas 
därmed i listan nedan.

De avtalade investeringarna ligger i linje med 
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götaland och Målbild Koll2035.

Tabell 16. Lista över storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen

Spårväg Norra Älvstranden, Frihamnen - Lindholmen

Spårväg Norra Älvstranden, Lindholmen - Linnéplatsen

Spårväg Norra Älvstranden, Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo

Citybuss BRT Backastråket

Citybuss BRT Norra Älvstranden, Nordvästra och västra delen

Summa 472
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Övrigt

Medlen avsatta inom övrigt syftar till att kunna 
hantera oförutsedda mindre utgifter samt 
innefattar bidrag till Trollhättan-Vänersborgs 
flygplats. Oförutsedda mindre utgifter kan 
exempelvis vara akuta punktinsatser på 
lågtrafikerade vägar av betydelse för 
näringslivet. Driftbidraget till Trollhättan-
Vänersborgs flygplats ska bidra till nationell 
tillgänglighet inom hela regionen och utbetalas 
årligen.

Tabell 17. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt
Medel i plan, 

mnkr

Oförutsedda mindre utgifter 52

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborg 
flygplats

31

Summa 83
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5    Bedömning av effekter

Den regionala infrastrukturplanens effekter 
beskrivs utifrån de transportpolitiska målen, 
nationella och regionala mål, beslutat 
inriktningsunderlag för transport-
infrastrukturen i Västra Götaland samt den 
genomförda hållbarhetsbedömningen.

Regional infrastrukturplan grundar sig på 
regionens inriktningsunderlag som i sin tur tar 
avstamp i regionala mål och nationella 
utgångspunkter såsom de transportpolitiska 
målen och Agenda 2030. Den ekonomiska 
fördelningen och innehållet bedöms som 
helhet att vara i linje med ovannämnda 
utgångspunkter. Långsiktigt syftar den 
regionala infrastrukturplanen till att förbättra 
tillgängligheten i hela regionen med fokus på 
olika funktioner i transportsystemet samt på ett 
hela resan-perspektiv både för person- och 
godstransporter. 

Det är de olika funktionerna i samklang med 
varandra som skapar transportsystemet i Västra 
Götaland. Strukturen med åtgärdsområden 
utifrån funktion möjliggör en god spridning av 
åtgärder i regionen samtidigt som medel kan 
användas utifrån olika geografiska 
förutsättningar. Strukturen är anpassad för att 
skapa en bättre helhet vid genomförandet 
genom att medel från olika potter och 
åtgärdsområden kan kombineras. Regional 
infrastrukturplan har god potential att bidra till 
hållbarhetsaspekten tillgänglighet i 
perspektiven; näringslivets transporter, stad, 
landsbygd, grundläggande tillgänglighet samt 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Sammantaget bidrar 
åtgärderna till de transportpolitiska målen (det 
övergripande målet och funktionsmålet) samt 
till regionens övergripande mål i 
inriktningsunderlaget ”Ett fossiloberoende 
transportsystem för ökad konkurrenskraft och 
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på 
landsbygd – förbättrad tillgänglighet”.

Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms bidra 
till att andelen hållbara resor ökar, främst 
genom satsningar på cykelinfrastruktur, 
kollektivtrafik och järnväg. För godstransporter 
är målet i inriktningsunderlaget att utveckla 
intermodalitet, vilket innebär en överflyttning 
av lastbilstransporter till järnväg och sjöfart. 
Viktiga åtgärder för att åstadkomma detta 
ligger främst i nationell infrastrukturplan, men 
regional infrastrukturplan spelar en viktig roll 
när det gäller att utveckla det kapillära vägnätet 
för att godstransporter ska kunna ta sig till 
stråk och noder för omlastning. De flesta större 
vägåtgärderna består av flera olika delar bland 
annat mötesseparering, trafiksäkerhetsåtgärder 
för oskyddade trafikanter samt anpassningar 
för kollektivtrafik och cykel.

Regional infrastrukturplan bedöms i sin helhet 
inte medföra några betydande negativa 
miljöeffekter. De beräkningar och 
bedömningar som gjorts avseende klimatmålet 
visar att planförslaget medför varken positiv 
eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
klimat.

Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
innehåller en fördjupad bedömning av 
den regionala infrastrukturplanens 
effekter och finns publicerat på 
www.vgregion.se/regionalplan
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Regional infrastrukturplan ger goda 
möjligheter att bidra till klimatmålet främst via 
åtgärder som leder till utveckling av ett 
transporteffektivt samhälle. Gällande biologisk 
mångfald är den samlade bedömningen att 
planförslaget medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
biologisk mångfald.

Infrastrukturplanen innehåller en mängd 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för samtliga 
trafikantgrupper. Utöver de namngivna 
åtgärderna finns medel för 
trafiksäkerhetsåtgärder på det mindre vägnätet 
samt till åtgärder med fokus på oskyddade 
trafikanter. Trafiksäkerhet är ett utpekat 
fokusområde i inriktningsunderlaget. 
Infrastrukturplanen går i linje med 
inriktningsunderlaget och medför ett positiv 
bidrag till det transportpolitiska hänsynsmålet 
och Nollvisionens etappmål för trafiksäkerhet.

Statlig medfinans till åtgärder i kommunalt 
vägnät, cykel- och kollektivtrafikåtgärder 
bedöms stödja flera grupper i samhället. I 
planeringsprinciperna lyfts vikten av 
barriärminskande åtgärder, ett bättre samspel 
mellan fordonstrafik och oskyddade trafikanter 
samt större fokus på barn och ungas behov i 
trafiken. Åtgärderna bidrar till ökad 
tillgänglighet för barn och unga samt för andra 
grupper som främst reser på lokal nivå och/
eller som inte har tillgång till egen bil. 
Åtgärderna i infrastrukturplanen bedöms vara 
ett steg i rätt riktning för ett inkluderande 
transportsystem.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 12. Bedömning av infrastrukturplanen utifrån inriktningsunderlagets mål. Uppåtgående pil indikerar att  
planförslaget är i linje med inriktningsunderlaget och bidrar positivt till målen. Högergående 
pil  indikerar att planen varken bidrar eller motverkar tydligt.
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Medskick till genomförandet från 
hållbarhetsbedömningen

• För att säkerställa att genomförandet av 
den regionala infrastrukturplanen bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle behöver 
efterlevnaden av de vägledande principerna 
för åtgärdsområden och 
inriktningsunderlagets tre fokusområden 
följas upp. 

• Tillgängligheten förbättras genom att välja 
en kombination av åtgärder, så att olika 
transportslag kompletterar varandra. På så 
sätt kan den regionala infrastrukturplanens 
positiva påverkan på hållbarhetsaspekter 
stärkas och enskilda åtgärders negativa 
påverkan inom vissa aspekter mildras. 

• Målpunkter för barn och unga, så som 
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och 
liknande bör vara i särskilt fokus under 
genomförandet. Likaså bör barns och ungas 
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet 
beaktas.  

• Om det görs betydande ändringar i den 
regionala infrastrukturplanen under 
genomförandet så bör det genomföras en 
hållbarhets- och miljöeffektbedömning.

Effekter på bostadsbyggande
Den regionala infrastrukturplanen bedöms 
skapa förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande i Västra Götaland. I dialog 
med kommuner framkommer det att flertalet 
av de namngivna väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna är av stor betydelse för 
kommunernas tillväxt och bostadsplanering. 

Direkta effekter är de 45 000 bostäder i 
Göteborg som ingår i storstadsåtgärderna inom 
Sverigeförhandlingen samt cirka 4 000 
bostäder kopplat till de namngivna 
vägåtgärderna, E20/Rv40 Tvärförbindelse och 
väg 156. 

Flertalet åtgärder bidrar till samhällsutveckling 
både lokalt och regionalt och ökar därmed 
möjligheterna till bostadsbyggande. Speciellt 
satsningarna på förbättrad regiontrafik på 
järnväg, åtgärder för kollektivtrafik och cykel 
bedöms skapa förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande i linje med ett 
transporteffektivt samhälle.
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6    Genomförande och uppföljning

För att säkerställa att åtgärderna är i linje med 
infrastrukturplanens avsikter och det beslutade 
inriktningsunderlag behöver genomförandet 
följas upp årligen. Uppföljningen kartlägger på 
en övergripande nivå hur planens medel 
används och framdriften i genomförandet. 
Slutsatser från uppföljningen tas med in i den 
kommande planeringen.

Den regionala infrastrukturplanen består av sju 
åtgärdsområden med olika åtgärder, vägledande 
principer och beslutsprocesser. Planens medel 
är avsatta såväl till konkreta åtgärder som till 
olika åtgärdsinriktningar. Inom tre 
åtgärdsområden behövs en aktiv planering 
under genomförandet: Trimning och 
effektivisering i stråk, Trimning och effektivisering 
till stråk samt Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät. Inom dessa tre områden är det särskilt 
viktigt att följa upp genomförandet utifrån 
inriktningsunderlaget, hållbarhets-
bedömningens medskick samt geografisk 
fördelning och anpassning.

De olika transportslagen ska komplettera 
varandra för att skapa förutsättningar för ett 
transporteffektivt samhälle med hänsyn till 
olika geografiska förutsättningar. I 
genomförandet behöver Trafikverket arbeta för 
att kombinera fysiska åtgärder med steg 1- och 
2-åtgärder enligt Fyrstegsprincipen.

Brister i den statliga transportinfrastrukturen 
identifieras och analyseras inom så kallade 
åtgärdsvalsstudier (ÅVS). En åtgärdsvalsstudie 
görs tidigt i planeringen för att parterna 
tillsammans ska få en helhetsbild och hitta 
hållbara förslag på åtgärder. Studierna utgår 
från fyrstegsprincipen och innehåller ofta en 
kombination av åtgärder.

Åtgärder med en kostnad på över 50 
miljoner kronor ska vara namngivna i 
regional infrastrukturplan. Prioriteringen 
av övriga åtgärder hanteras olika 
beroende av hur stor kostnad som 
belastar planen.

• Åtgärder under 15 miljoner kronor 
prioriteras av Trafikverket/Västtrafik 
i samråd med berörda kommuner.

• Åtgärder med en kostnad över  
15 miljoner kronor stäms av årligen 
mellan Västra Götalandsregionen, 
Trafikverket och 
kommunalförbunden. 

• Åtgärder med en kostnad som 
belastar planen med mellan 25 och 
50 miljoner kronor hanteras politiskt 
via beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) och beslut i 
regionstyrelsen.

• Processer för hur medel inom 
förstärkta satsningar ska användas 
tas fram under remisstiden i dialog 
med berörda kommunalförbund.
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Trimning och   
effektivisering,

I stråk och 
Till stråk

      1.  Samordnar  
               behov och förslag

    

      2.  Prioriterar

   

      3.  Genomför

    Kollektivtrafik • Västtrafik • Västtrafik och  
Trafikverket • Trafikverket

     Cykel • VGR och Trafikverket  
via kommunalförbunden

• VGR och  
Trafikverket • Trafikverket

     Mindre  
     vägåtgärder

• Trafikverket • Trafikverket • Trafikverket

         Statlig  
   medfinans till
     kommunalt 
         vägnät

1.  Årlig ansökan till

    
   2.  Prioriterar

   
    3.  Genomför

    Kollektivtrafik • Västtrafik • Västtrafik • Kommun

     Cykel • Trafikverket • Trafikverket • Kommun

    Trafiksäkerhets- 
    och miljöåtgärder

• Trafikverket • Trafikverket • Kommun

Figur 13. Förenklade beslutsprocesser för åtgärder under 25 miljoner kronor inom Trimning och effektivisering i   
 stråk, till stråk och Statlig medfinans till kommunalt vägnät.
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Bilagor

Bilaga 1 – Planram i detalj

Tabell 18. Fördelning av medel för större namngivna vägåtgärder.

Större namngivna 
vägåtgärder

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Väg 168 Ekelöv - Kareby 
Val av korridor pågår 1 5 10 10 318 344 (233)

Väg 161 Rotvik - Bäcken 170 100 270

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse 29 5 1 36 34 33 138

Väg 41 Sundholmen - 
Björketorp 5 93 120 218

Väg 49 Axvall - Varnhem 41 125 124 290

Väg 41 Fritsla - Kråkered 6 26 24 24 80

Väg 49 Skövde - Igelstorp 8 2 132 59 201

Väg 168 Tjuvkil 2 8 7 7 24

Väg 678 Grohed - 
Bratteröd 3 30 89 122

Väg 156 Förbifart Skene, 
Extern finansiering 0

Väg 49 Varnhem - 
Storekullen 281 281

Väg 156 Backadal - 
Bonared 256 256

Obundna medel 176 176

Summa 54 210 508 260 522 846 2 400

Inget data Inget data Inget data Inget data

Inget data Inget data

Inget data
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data
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data
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data
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Tabell 19. Fördelning av medel för större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Elfärja, fjärde älvskyttel, 
Göteborg 10 10

Bytespunkt Haga, Målbild 
Koll2035 17 12 4 4 37

Resecentrum Korsvägen, 
Målbild Koll2035 13 14 15 42

Resecentrum 
Stenungsund 5 13 52 16 86

Citybusstråk Toltorp, 
Mölndal, Målbild Koll2035 15 50 17 82

Elfärja, hyra, Öckerö 2 2 8 8 20

Resecentrum Lerum 63 63

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, Målbild 
Koll2035, Samfinansiering 
till vägåtgärd

60 60

Elfärja, Marstrand 25 25

Bytespunkt Saltholmen, 
etapp 1 30 30

Obundna medel 75 75

Summa 15 30 94 86 222 83 530
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Tabell 20. Fördelning av medel för trimning och effektivisering i stråk.

Trimning och 
effektivisering i stråk

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 24 17 17 17 67 67 209

Cykelåtgärder 17 24 21 21 25 14 122

Mindre vägåtgärder 60 150 100 64 70 68 512

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan:

  Göteborgsregionen, 
  Kollektivtrafikåtgärder 10 40 50

  Göteborgsregionen, 
  Cykelåtgärder 5 20 25

  Göteborgsregionen, 
  Obundna medel 50 50 100

  Fyrbodal, Väg 161
  Cykelvägar 5 5 5 25 40

  Fyrbodal, Väg 161
  Trafiksäkerhetsåtgärder  5 5 30 40

  Fyrbodal, Väg 171 
  Stranderängs bro, 5 5 20 10 40

Summa 101 196 153 132 347 209 1 138

Tabell 21. Fördelning av medel för trimning och effektivisering till stråk.

Trimning och 
effektivisering till stråk

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 4 4 4 4 8 8 32

Cykelåtgärder 13 21 23 23 100 54 234

Mindre vägåtgärder 74 80 75 50 149 146 574

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan:

  Fyrbodal,
  Mindre åtgärder 20 60 40 120

Summa 91 105 102 97 317 248 960
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Tabell 22. Fördelning av medel för statlig medfinans till kommunalt vägnät.

Statlig medfinans till 
kommunalt vägnät

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Kollektivtrafikåtgärder 41 41 42 42 167 166 499

Cykelåtgärder 33 38 38 38 150 149 446

Trafiksäkerhets- och 
miljöåtgärder 17 19 18 19 75 74 222

Förstärkt satsning i stråk, 
enligt nedan

  Göteborgsregionen,
  Kollektivtrafikåtgärder 10 30 40

  Göteborgsregionen, 
  Cykelåtgärder 10 15 25

Summa 91 98 98 119 437 389 1 232

Tabell 23. Fördelning av medel för samfinansiering nationell plan, järnväg.

Samfinansiering 
nationell plan, järnväg

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 15 63 36 70 353 303 840

Tabell 24. Fördelning av medel för storstadsåtgärder inom Sverigeförhandlingen.

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 13 35 40 25 64 295 472

Tabell 25. Fördelning av medel för övrigt.

Övrigt 2022 2023 2024 2025
2026-
2029

2030-
2033

Medel i 
plan, mnkr

Summa 8 9 7 7 26 26 83
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Bilaga 2 – Statligt vägnät i Västra Götaland

I den regionala infrastrukturplanen prioriteras 
åtgärder i stråk och till stråk. Stråken definieras 
av Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram och 
godstransportstrategi samt Trafikverkets 
funktionellt prioriterade vägnät (FPV). FPV 
innefattar vägar med viktiga funktioner för 
godstransporter, långväga personresor, dagliga 
personresor och kollektivtrafik. Fem vägar som 
ingår i FPV är en del av det nationella 
stamvägnätet och hanteras inte i regional 
infrastrukturplan: E6, E20, E45 samt väg 26 
och 40. Stråken knyter samman Västra 
Götaland med viktiga målpunkter på kort såväl 
som långt avstånd. I stråken finns även 
betydelsefulla regionala och interregionala 
transportflöden. Övriga statliga vägar klassas 
som vägar till stråk.

Prioriterat regionalt transportnät för 
personer med funktionsnedsättning
Den regionala infrastrukturplanen ska innefatta 
en beskrivning av ett prioriterat regionalt 
transportnät inom vilket infrastrukturen, 
stationer och fordon ska kunna användas av 
personer med funktionsnedsättning, enligt 
förordningen om länsplaner. Ett systematiskt 
arbete med att tillgänglighetsanpassa 
kollektivtrafiken har pågått i många år. I 
trafikförsörjningsprogrammet finns tidsbestämda 
mål för både fordon och hållplatser. 
Prioriterade hållplatser är de med flest 
påstigande längs regionala stråk och inom 
kommunalt vägnät samt utpekade viktiga 
målpunkter. Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter för tillgänglighetsanpassning 
samt status för genomförandet är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och finns på Västra 
Götalandsregionens hemsida för att kunna 
uppdateras löpande. 

Övriga statliga 
vägar

Statliga vägar som ingår
i stråken

Nationella stamvägar

Figur 14. Statliga vägar i Västra Götaland.

Lista över prioriterade hållplatser 
och knutpunkter som ska vara 
anpassade för personer med 
funktionsnedsättning finns på

www.vgregion.se/kollektivtrafik

857 (1163)
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Bilaga 3 – Beskrivning av större åtgärder

I tabellerna nedan finns fördjupade beskrivningar av större åtgärder. Trafikverket tar fram 
samlade effektbedömningar (SEB) för namngivna vägåtgärder och vissa kollektivtrafikåtgärder.  
De samlade effektbedömningar finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida.

Tabell 26. Större vägåtgärder.

Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 168, 
Ekelöv - Kareby

Väg 168 förbinder 
Marstrand med Kungälv 
och E6 via Ytterby. Vägen 
har begränsad 
framkomlighet, framför 
allt under 
semesterperioden. Vägen 
saknar en separerad 
gång- och cykelväg och 
dessutom orsakar trafiken 
bullerstörningar, främst i 
Ytterby.

Brist gällande kapacitet, 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Avlastning 
av genomfartstrafik för att 
förbättra framkomligheten 
och minska störningarna 
genom Ytterby.

Ny 
vägförbindelse.

344 (233) mnkr

Två alternativa 
kostnadsbilder 
beroende på val 
av korridor.

560 (440) mnkr

Två alternativa 
kostnadsbilder 
beroende på val 
av korridor.

Nationell 
infrastrukturplan,
Kungälvs 
kommun

Väg 161, Rotvik 
- Bäcken

Väg 161 ingår i ett för 
transporter och pendling 
viktigt regionalt stråk 
mellan Lysekil, Uddevalla, 
Trollhättan, Lidköping, 
Skövde och Karlsborg. På 
aktuell sträcka i Lysekils 
kommun saknas en 
separat gång- och cykelväg 
och oskyddade trafikanter 
är hänvisade till körbanan.

Befintlig väg har låg 
standard och ett stort 
antal bostäder ligger nära 
vägen. Vägen är mycket 
smal och vägstandarden 
har stora brister i 
förhållande till 
trafikbelastning, vilken är 
särskilt hög under 
sommartid. Det finns inte 
tillräckligt med utrymme 
för oskyddade trafikanter.

Mötesfri väg och 
GC-bana.

270 mnkr 270 mnkr

858 (1163)
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

E20 / Riksväg 
40, 
Tvärförbindelse

Väg 535, Landvettervägen-
Partillevägen, förbinder väg 40 
i söder med E20 i norr. Vägen 
är viktig för både lokala och 
regionala resor och 
godstransporter samt för 
kollektivtrafiken i östra 
Storgöteborg. Vägen är 
tillåten för dispens- och farligt 
godstransporter samt är av 
Trafikverket utpekad som 
omledningsväg. Åtgärden 
möjliggör utbyggnad av 3 000 
bostäder i Partille kommun.

Det finns behov av att öka 
framkomligheten och 
trafiksäkerheten för 
personbilar, lastbilar och 
kollektivtrafiken samt 
förbättra tillgängligheten 
och trafiksäkerheten för 
gång- och cykeltrafikanter. 
På den södra delen finns 
behov av en ny viltpassage 
för att minska 
barräreffekten och gynna 
biologisk mångfald.

Trafiksäkerhet-, 
kollektivtrafik- och 
GC-åtgärder.

138 mnkr 318 mnkr Regional 
infrastrukturplan 
kollektivtrafik-
åtgärd,
Partille kommun

Väg 41, 
Sundholmen 
- Björketorp

Ingår i den så kallade ”inre 
halvcirkeln” som förbinder E6 
med inre delar i regionen, 
mellan Varberg och Borås. 
Vägen ligger i ett skredrisk-
område som innebär stor risk 
för stabilitetsproblem.

Behov av att få bort 
stabilitetsproblem, öka 
framkomligheten, 
förbättra trafiksäkerheten 
och minska 
miljöbelastningen genom 
Sundholmen.

Mötesfri väg och 
GC-väg.

218 mnkr 218 mnkr

Väg 49, Axvall 
- Varnhem

Vägen är en viktig 
kommunikationsled och 
utpekad som ett riksintresse. 
Vägen har partier med 
närliggande bebyggelse och 
utfarter med låg standard och 
bristande siktförhållanden och 
i västra delen täta 
korsningsavstånd.

Behov av att förbättra 
framkomligheten, 
trafiksäkerheten och 
vägstandarden men även 
miljöförhållandena för 
boende utmed vägen. 

Mötesfri väg och 
GC-väg.

290 mnkr 290 mnkr

859 (1163)



Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 41, Fritsla 
- Kråkered

Väg 41, mellan Varberg och 
Borås, är ett viktigt 
komplement till det nationella 
vägnätet för såväl 
godstransporter som 
pendlare. Sett till dess 
funktion så har vägen en lägre 
standard och det saknas 
sammanhängande GC-väg i 
anslutning till väg 41. Den 
utpekade sträckan berör den 
norra delen av väg 41 
närmare Borås. 

Behov av att öka 
trafiksäkerheten och 
framkomligheten i ett viktigt 
stråk mellan Borås och 
Varberg.

Mötesfri väg. 80 mnkr 80 mnkr

Väg 49, Skövde 
- Igelstorp

Vägen används för regionala 
godstransporter samt för lokal 
och regional arbetspendling. 
Sträckan är utpekad i FPV för 
godstransporter, dagliga 
personresor och 
kollektivtrafik.

Bristfällighet i trafiksäkerhet 
och tillgänglighet.

Mötesfri väg och 
GC-väg.

201 mnkr 213 mnkr Skövde 
kommun

Väg 168, Tjuvkil Väg 168 kopplar samman E6 
med Marstrand i Kungälvs 
kommun och är hårt belastad 
under sommaren. Det finns 
bland annat ett stort behov av 
trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder.

De huvudsakliga bristerna är 
att vägen saknar vägren, 
avskild väg för gående och 
cyklister, trygga och 
tillgänglighetsanpassade 
busshållplatser samt säkra 
möjligheter för gående och 
cyklister att korsa vägen.

GC-väg, 
trafiksäkerhets-
höjande åtgärder.

24 mnkr 111 mnkr Kungälvs 
kommun

44860 (1163)
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 678, 
Grohed - 
Bratteröd

Väg 678, som är ett alternativ 
till väg 44, kopplar samman E6 
med Vänersborg, Trollhättan 
och Uddevalla. Sträckan 
mellan Lerbomotet och 
Bratterödsmotet saknar 
mittseparering och är den 
sista icke trafiksäkra sträckan 
mellan Trestadsområdet och 
Göteborg. Trafikverket 
prioriterar sträckan som 
omledningsväg för E6.

En ombyggnation av väg 
678 mellan Grohed och 
Bratteröd till 2+1 med 
mittseparering, med syfte 
att reducera olycksrisken.

Mötesfri väg. 122 mnkr 122 mnkr

Väg 156, 
Förbifart 
Skene, Extern 
finansiering

Väg 156 går genom fyra 
kommuner: Härryda, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. 
Genomfartstrafiken på väg 
156 behöver idag ta sig 
genom centrala Skene för att 
ansluta till väg 41. De 
kommande åren planerar 
Marks kommun för cirka 740 
nya bostäder. För att kunna 
utveckla centrala Skene med 
bostäder och verksamheter 
behöver förbifarten 
färdigställas.

Genomfartstrafiken i Skene 
skapar bristande 
trafiksäkerhet och trygghet, 
inte minst för oskyddade 
trafikanter i Skene. Det 
relativt höga trafikflödet 
skapar även en miljö utsatt 
för buller och en försämrad 
luftkvalitet. Det finns även 
en risk för köbildning som 
exempelvis kan påverka 
kollektivtrafiken.

Standardhöjning 
av befintlig väg, 
ny sträckning med 
hastighet 80 km/h.

0 mnkr 268 mnkr Marks 
kommun

861 (1163)
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Större vägåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till 
åtgärd

Medel i plan 
2022-2033, 

mnkr

Total kostnad 
2022-2033, 

mnkr

Övrig 
finansiering

Väg 49 
Varnhem 
- Storekullen

Väg 49 utgör en del av 
kopplingen Lidköping - Skara 
- Skövde vilket är kopplingen 
mellan Skaraborgs två största 
lokala arbetsområden. 
Sträckan är viktig för 
godstransporter, då den är en 
koppling mellan E20 vid Skara 
och Skövde. Sträckan saknar 
tågförbindelse.

Sträckan har brister gällande 
trafiksäkerhet då det bland 
annat finns många 
anslutningar. 
Tillgängligheten till 
busshållplatser och 
standarden på gång- och 
cykelväg längs sträckan är 
också bristfällig.

Mötesfri väg, 
trafiksäkerhets-
höjande åtgärder 
samt GC-väg.

281 mnkr 281 mnkr

Väg 156, 
Backadal-
Bonared

Väg 156 går genom fyra 
kommuner: Härryda, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Den 
aktuella sträckan kopplar ihop 
Marks kommun med riksväg 
40. De kommande åren 
planerar Marks kommun för 
cirka 740 nya bostäder. För att 
kunna realisera detta och 
framtida bostadsprojekt 
behöver väg 156 byggas ut på 
sträckan mot riksväg 40.

Sträckan har brister i 
tillgänglighet samt i 
trafiksäkerhet för 
personbilstrafik, 
kollektivtrafik och 
godstransporter samt för 
oskyddade trafikanter. Norr 
om Hjorttorp saknas 
viltstängsel.

Mötesfri väg. 256 mnkr 256 mnkr

862 (1163)



47

Tabell 27. Större kollektivtrafikåtgärder.

Större kollektivtrafikåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

Elfärja, fjärde 
älvskyttel, 
Göteborg

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
över det centrala 
älvsnittet i Göteborg.

Ökande resandebehov 
över älven och i staden. 
Kapacitetsproblem i 
tunga 
kollektivtrafikstråk i City, 
vilka behöver avlastas 
enligt Målbild Koll2035.

Ny eldriven färja i 
enlighet med 
fastställd miljö- och 
klimatstrategi för 
kollektivtrafiken.

10 mnkr 84 mnkr Västtrafik

Bytespunkt 
Haga,  
Målbild 
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och 
utveckling av 
bytespunkten i samband 
med byggnation av 
Västlänkens station 
Haga.

Nytt resecentrum och 
tillhörande 
väginfrastruktur i 
anslutning till 
huvuduppgången vid 
Västlänken station 
Haga. 

37 mnkr 74 mnkr Västfastigheter,
Göteborgs Stad

Resecentrum 
Korsvägen, 
Målbild 
Koll2035

Bytespunkt buss/
spårvagn och tåg.

Anpassning och 
utveckling av 
bytespunkten i samband 
med byggnation av 
Västlänkens station 
Korsvägen.

Nytt resecentrum i 
anslutning till 
huvuduppgången vid 
Västlänkens station 
Korsvägen.

42 mnkr 85 mnkr Västfastigheter,
Nationell 
infrastrukturplan 
Västsvenska paketet

Resecentrum 
Stenungsund 

Bytespunkt buss och 
tåg.

Samla 
kollektivtrafikresandet 
till en centralt belägen, 
attraktiv bytespunkt för 
att öka andelen hållbara 
resor.

Ett nytt resecentrum 
med tillhörande 
väginfrastruktur i 
direkt koppling till 
Stenungsunds 
centrum. 

86 mnkr 171 mnkr Västfastigheter,
Stenungsunds kommun

Innefattar även 
åtgärder i den statliga 
järnvägsanläggningen, 
vilka huvudsakligen 
finansieras av 
Stenungsunds kommun.

863 (1163)
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Större kollektivtrafikåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

Citybusstråk  
Toltorp, 
Mölndal, 
Målbild 
Koll2035

Pendlingsstråk Mölndal 
- Göteborg

Bristande framkomlighet 
och kapacitet för 
kollektivtrafiken.

Ett nytt citybusstråk i 
enlighet med Målbild 
Koll2035.

82 mnkr 164 mnkr Mölndals Stad

Elfärja, hyra, 
Öckerö

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
till norra skärgården.

Möjliggöra för boende i 
norra skärgården att ta 
sig till knutpunkter som 
har förbindelse med 
fastlandet.

Hyra av ett hybrid-/
elfartyg, i enlighet med 
fastställd miljö- och 
klimatstrategi för 
kollektivtrafiken.

20 mnkr 60 mnkr Västtrafik,
Regional 
infrastrukturplan 
2026-2037

Resecentrum 
Lerum

Bytespunkt buss och tåg Utveckling av 
bytespunkten vid Lerums 
station för att nå mål om 
hållbart resande i takt 
med ökad kapacitet på 
Västra stambanan.

Nytt resecentrum med 
väntsal.

63 mnkr 125 mnkr Västfastigheter,
Lerums kommun

864 (1163)
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Större kollektivtrafikåtgärder

Åtgärd Funktion Brist/behov Förslag till åtgärd Medel i plan 
2022-2033

Bidrags-
berättigad 
kostnad

Övrig finansiering

E20 / Rv40 
Tvärförbindelse, 
Målbild 
Koll2035, 
Samfinansiering 
till vägåtgärd

Busskörfält Furulund 
– Partille i norra delen 
av stråket. Åtgärden 
möjliggör utbyggnad av 
3 000 bostäder i Partille 
kommun.

Ökad framkomlighet och 
kapacitet för 
kollektivtrafiken.

Utvecklat 
kollektivtrafikstråk 
enligt Målbild Koll2035 
genom breddning av 
befintlig väg med 
bland annat 
busskörfält. Se även 
tidigare tabell över 
större vägåtgärder.

60 mnkr Regional 
infrastrukturplan 
vägåtgärd,
Partille kommun

Elfärja, 
Marstrand

Miljövänlig 
kollektivtrafikförbindelse 
till Marstrand.

Kungälvs kommun har 
befogenhet att ingå avtal 
om allmän kollektivtrafik 
mellan Koön och 
Marstrandsön. Kungälvs 
kommun ska ersätta 
befintlig färja med en 
eldriven senast år 2030. 

Ny eldriven färja, i 
enlighet med fastställd 
miljö- och 
klimatstrategi för 
kollektivtrafiken.

25 mnkr 50 mnkr Kungälvs kommun

Bytespunkt 
Saltholmen, 
etapp 1

Bytespunkt buss/
spårvagn och färja.

Utveckling av 
bytespunkten med ökad 
kapacitet, förbättrade 
flöden samtidigt som  
tillgänglighetskraven 
tillgodoses.

Ny flytbrygga inklusive 
anpassning av 
intilliggande 
infrastruktur.

30 mnkr 60 mnkr Västfastigheter,
Göteborgs Stad

49
865 (1163)
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Bilaga 4 – Högst prioriterade brister

Vid sidan av de större åtgärder som är 
beslutade i den regionala infrastrukturplanen 
2022-2033 finns prioriterade brister som kan 
bli aktuella till kommande planrevideringar. 
För bristerna i statligt vägnät behöver det 
genomföras åtgärdsvalsstudier eller 
motsvarande utredningar. För de flesta 
prioriterade brister i planen har 
åtgärdsvalsstudier redan genomförts, men ett 
fåtal återstår och kommer att genomföras. 
Åtgärdsvalsstudier eller motsvarande 
utredningar genomförs av Trafikverket i nära 
samverkan med berörda kommuner och 
aktörer. Brister inom kollektivtrafik som kan 
bli aktuella för statlig medfinans i kommande 
planrevideringar kräver inte åtgärdsvalsstudie. 
Eftersom åtgärden behöver minst 50 procent 
finansiering från sökande part behöver de 
utredas i nära samverkan mellan Västtrafik och 
aktuell kommun.

Vid framtagandet av regional infrastrukturplan 
2022-2033 har inga nya vägbrister prioriterats 
in för åtgärdsvalsstudier, då de flesta brister 
från planen 2018-2029 kvarstår. Ytterligare 
åtgärdsvalsstudier kan, vid behov av 
omprioritering, lyftas för beslut under planens 
genomförande.

Västra Götalandsregionen har i dialog med 
kommunalförbunden föreslagit att tematiska 
åtgärdsvalsstudier ska genomföras. Syftet är att 
åtgärda brister som spänner över en större 
geografi och som kan lösas med medel ur flera 
av planens åtgärdsområden.

Trafikverket ser ett behov av att utreda 
återstående del av väg 678, Lerbo - Grohed. En 
avsiktsförklaring har tecknats mellan Västra 
Götalandsregionen, Trafikverket och Orust 
kommun om att genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för en ny förbindelse mellan 
Orust och fastlandet. Åtgärdsvalsstudien 
finansieras av STO-kommunerna och 
ambitionen är att bygga en eventuell fast 
förbindelse genom finansiering utanför 
ordinarie nationell- och regional 
infrastrukturplan. 

866 (1163)
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Högst prioriterade brister, väg

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalstudier har genomförts/påbörjats

• Väg 158, till Hallands länsgräns

• Väg 41, till Hallands länsgräns

• Väg 156, mellan Rv 40 - Jönköpings län

• Väg 49, Varnhem - Skövde

• Väg 155, Torslanda - Öckerö

• Väg 161, Bäcken - Skår

• Väg 172, Stora Bön - Skällsäter

• Väg 27, delen Kila-korset söderut till länsgräns

• Väg 49, mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616

• Väg 171, Gläborg - Kungshamn

• Väg 180, Ny sträckning Viared norr om Sandhult samt resterande sträcka Hällered–Alingsås

Brister från tidigare plan, där åtgärdsvalsstudier ska genomföras

• Väg 44, kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Lidköping – Grästorp

• Väg 49, Genom Skövde

• Väg 173, Färgelanda - Frändefors

• E6 / Rv 40, Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket

867 (1163)
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Högst prioriterade brister, kollektivtrafik

Brister enligt Målbild Koll2035, från tidigare plan

• Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

• Bytespunkt Mölndal

• Bytespunkt Linnéplatsen

Tillkommande brister enligt Målbild Koll2035

• Utpekade bytespunkter, utöver ovanstående tre från tidigare plan

• Utpekade stråk för Citybuss

• Elfärja: Älvutredning Göteborg

• Färjehållplatser, Älvutredningen

Andra kvarstående brister från tidigare plan

• Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

• Bytespunkt Saltholmen, etapp 2

• Resecentrum Uddevalla

• Resecentrum Alingsås

Brister som kräver åtgärdsvalsstudie

• Väg 44 Uddevalla, busskörfält

868 (1163)
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Bilaga 5 – Inriktning järnvägsåtgärder per bana

I den regionala infrastrukturplanen har medel 
avsatts för att i första hand genomföra åtgärder 
på fem av de järnvägar som är av stor betydelse 
för det regionala resandet, men som har lägre 
prioritet nationellt. 

I Målbild Tåg 2035 beskrivs målsättningen för 
utvecklingen av persontågstrafiken. Utifrån 
detta beskrivs nedan en inriktning för åtgärder 
på de fem järnvägarna.

Kinnekullebanan
Tidigare har det beslutats att investera i 
spårupprustning på Kinnekullebanan för  
45 miljoner kronor. En teststräcka 
genomfördes år 2019 för drygt 15 miljoner 
kronor men resultatet gav inte önskad effekt 
samtidigt som medel avsattes inom nationell 
infrastrukturplan  för spårbyte på hela sträckan.

Avsatta medel för Kinnekullebanan inriktas till 
att förstärka positiva effekter vid kommande 
spårbyte i huvudsak i form av hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder. Utöver 
spårupprustningen har Trafikverket utrett 
stationsmiljöerna längs Kinnekullebanan och 
plankorsningarna som begränsar hastigheten på 
sträckan. 

Norra Bohusbanan
Från tidigare beslut fanns det 30 miljoner 
kronor avsatta för ett spårbyte på norra 
Bohusbanan. Spåren är i dåligt skick och är i 
behov av upprustning. Det nya regelverket 
kring plankorsningar medför att även om 
spåret byts ut så krävs det att plankorsningarna 
åtgärdas för att det ska vara möjligt att höja 
hastigheten. Avsatta medel för norra 
Bohusbanan har därför fokus på 
hastighetshöjande åtgärder för att kunna utöka 
trafiken samt på robusthetsåtgärder, där 
järnvägen till exempel är i stort behov av 
trädsäkring längs hela sträckan Uddevalla-
Strömstad. Trädsäkring innebär att området 
närmast järnvägen röjs från träd så att trafiken 
inte tvingas ställas in vid hårda vindar.

Södra Bohusbanan
I Grohed färdigställdes ett nytt mötesspår år 
2020, vilket samfinansierades via regional 
infrastrukturplan 2018-2029.Mötesspåret 
möjliggör att hela södra Bohusbanan mellan 
Göteborg och Uddevalla får kapacitet för att 
köra halvtimmestrafik. Från tidigare beslut 
finns även medel avsatta för en ny station vid 
Brunnsbo. Efter uppräkning till 2020 års 
prisnivå samt hantering av en kostnadsökning 
har 74 miljoner kronor avsatts för ny station 
vid Brunnsbo. I övrigt reserveras medel för att 
öka måluppfyllelsen genom exempelvis 
stations-, kapacitets- eller hastighetsåtgärder. 
20 miljoner kronor av dessa avsätts till 
plattformsåtgärder i samband med 
Stenungsunds flytt av stationen till nya 
resecentrum.

Viskadalsbanan
Tidigare avsatta medel för Viskadalsbanan 
ersattes delvis av två nationella projekt i form 
av nytt spår samt ett arbete med att åtgärda 
plankorsningar för att kunna återta tidigare 
hastigheter på sträckan. Fokus för de avsatta 
medlen ligger därför på stationsmiljöerna. 
Plattformarna behöver bli längre för att kunna 
hantera framtida fordon samt rustas upp för att 
erbjuda attraktiva och säkra stationer för 
resenärerna. 

Älvsborgsbanan
Avsatta medel innehåller tidigare beslutade 
åtgärder om att utöka kapaciteten på 
Vänersborg C för att kunna inrymma tre tåg 
samtidigt på stationsområdet, samt signal-
åtgärder för att förbättra kapacitet och 
robusthet i riktning mot Göteborg. 
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie 
för Älvsborgsbanan där flera viktiga åtgärder 
identifierats. För att förbättra trafiken är det 
viktigt att höja hastigheten mellan Vänersborg 
och Herrljunga så att tågen kan anpassas med 
attraktiva bytestider till fjärr- och regiontåg i 
Herrljunga. Avsatta medel ska i första hand 
verka för denna hastighetshöjning.
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Sammanfattning

Västra Götalandsregionen, VGR, är 
länsplaneupprättare med ansvar för att ta fram 
en regional infrastrukturplan. 
Infrastrukturplanen ska, med hänsyn till de 
regionala förutsättningarna, bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Vidare är 
infrastrukturplanen ett verktyg för 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle.

Framtagen regional infrastrukturplan 
innehåller flera olika åtgärdsområden (se figur 
nedan). Åtgärder på statliga regionala vägar 
samt statlig medfinansiering till åtgärder på 
kommunalt vägnät är det huvudsakliga 
innehållet. Infrastrukturplanens innehåll 
presenteras mer ingående i plandokumentet.

Regionala infrastrukturplaner medför enligt 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
alltid betydande miljöpåverkan. Det innebär 
att en strategisk miljöbedömning ska göras, 
vilken redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Västra Götalandsregionen har valt att 
komplettera miljöbedömningen med relevanta 
aspekter inom social och ekonomisk hållbarhet. 
Den strategiska miljöbedömningen har således 
vidgats till en hållbarhetsbedömning, vilken 
redovisas i denna 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). 
HKB:n innehåller både en 
hållbarhetsbedömning och en 
miljöeffektsbedömning av de betydande 
miljöaspekterna.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %

2
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Den samlade bedömningen är att Regional 
infrastrukturplan 2022-2033 har potential till 
positiv påverkan på nio av de tolv 
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för 
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande 
tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

I nedanstående tabell framgår hur 
infrastrukturplanen har bedömts. De sex första 
aspekterna i tabellen är aspekter enligt 
miljöbalken. Sammantaget bedöms planen 
varken medföra positiv eller negativ påverkan 
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet.
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Procentsats av budget 31 % 7 % 15 % 13 % 16 % 11 % 6 % 1 %

Klimat - + + + + + + 0 0

Biologisk mångfald - 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 + + 0 + + + 0 +

Buller + 0 0 + + 0 0 - +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 0 +

Aktivt resande 0 + + + + + + 0 +
Tillgänglighet – 
Näringsliv + 0 + + 0 + 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + 0 + + + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Städer 0 + + 0 + + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet 0 + + + + 0 + 0 +

Tillgänglighet – 
Funktionsneds. 0 + + + + 0 + 0 +

Trygghet 0 + X X + X X 0 0

Större  
namngivna  

åtgärder
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Regional infrastrukturplan 2022-2033 
sammanvägt är ett steg i en mer hållbar 
riktning jämfört med infrastrukturplanen 
2018-2029. Följande ändringar har stor 
betydelse för den utvecklingen:

• Transporteffektivitet är en viktig 
utgångspunkt i planen som fokuserar på 
funktion istället för transportslag. Tanken 
är att olika transportslag ska komplettera 
varandra och möjliggöra intermodala 
transporter både för männsikor och gods.

• Vissa redan beslutade större åtgärder har 
fått ändrad inriktning.

• Planen innehåller utökat utrymme för 
cykelinfrastruktur samt har ett särskilt 
fokus på barn och ungas tillgänglighet i 
cykelplaneringen.

• Planen innehåller vägledande principer för 
åtgärdsområden och potter med obundna 
medel.

• En tydligare strävan efter balans mellan 
regionala långväga och lokala resor. Behov 
av åtgärder för att minska barriäreffekterna 
till följd av åtgärder i stråk lyfts tydligare.

• Förutsättningarna för oskyddade trafikanter 
har fått en större tyngd.

• Barnperspektivet har inkluderats i 
framtagningen, bland annat genom 
prövning och analys av barnets bästa. Barns 
målpunkter och utsatthet i trafiken har 
lyfts i relevanta delar av planen.

Regional infrastrukturplan 2022-2033 bedöms 
sammantaget medföra positiva miljö- och 
hälsoeffekter avseende framförallt 
trafiksäkerhet, men också avseende frisk luft, 
buller och aktivt resande. De positiva 
effekterna bedöms dock inte vara av den 
omfattning att de är betydande enligt 
miljöbalkens mening.

Infrastrukturplanen bedöms sammantaget 
varken medföra positiva eller negativa effekter 
avseende klimat och biologisk mångfald. I 
infrastrukturplanen finns dock goda 
möjligheter att bidra till ett transporteffektivt 
samhälle. Vissa enskilda större vägåtgärder 
bedöms medföra negativa miljöeffekter 
avseende den biologiska mångfalden.  klimat 
och i enstaka fall frisk luft, men effekterna 
bedöms inte vara av den omfattning att de är 
betydande.

Utifrån hållbarhetsbedömningen görs följande 
medskick till genomförandet av den regionala 
infrastrukturplanen:

• Om det görs betydande ändringar i 
infrastrukturplanen under genomförandet 
så bör det genomföras 
hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning. Denna 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning kan i så 
fall användas som utgångpunkt.

• Vid fördelning av medel från potterna finns 
möjlighet att se till att infrastrukturplanen 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle. 
Det görs genom att följa de vägledande 
principerna för vissa åtgärdsområden som 
finns i plandokumentet samt 
inriktningsunderlagets mål. 

• Tillgängligheten förbättras genom att välja 
en kombination av åtgärder, så att olika 
transportslag kompletterar varandra. På så 
sätt kan infrastrukturplanens positiva 
påverkan på hållbarhetsaspekterna stärkas 
och enskilda åtgärders negativa påverkan 
inom vissa aspekter mildras.

• Målpunkter för barn och unga, så som 
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och 
liknande bör vara i särskilt fokus under 
genomförandet. Likaså bör barns och ungas 
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet 
beaktas.
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1    Inledning

Bakgrund

Det övergripande målet för den nationella 
transportpolitiken är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. Detta mål samt 
regeringens direktiv sätter ramarna för 
infrastrukturplaneringen på statlig och regional 
nivå. För att det övergripande 
transportpolitiska målet, samt klimatmålet, ska 
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och 
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa.

Transportpolitikens nationella nivå anger 
därigenom den huvudsakliga inriktningen för 
all transportplanering i landet, och samspelar 
med den regionala infrastrukturplaneringen. 
Agenda 2030, Klimatlagen och Nollvisionen är 
andra utgångspunkter. Likaså FN:s konvention 
om barnets rättigheter (Barnkonventionen), 
som blev svensk lag i januari 2020.

Västra Götalandsregionen, VGR, har som 
länsplaneupprättare ansvar för att ta fram en 
regional infrastrukturplan, som en del av den 
statliga infrastrukturplaneringen. Rollen som 
länsplaneupprättare ingår i det regionala 
utvecklingsuppdraget och infrastrukturplanen 
ska, med hänsyn till de regionala 
förutsättningarna, bidra till att de 
transportpolitiska målen uppnås. Trafikverket 
ska bistå regionen när infrastrukturplanen 
upprättas och Västra Götalandsregionen ska 
samverka med kommuner, Trafikverket, 
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. 
Infrastrukturplanen är ett verktyg för 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
och främjar en hållbar regional utveckling. Den 
innehåller både åtgärder på statliga vägar som 
inte ingår i stamvägnätet och statlig medfinans 
till åtgärder på kommunalt vägnät. Trafikverket 
ansvarar för infrastrukturplanens 
genomförande.

Syftet med infrastrukturplanen är att 
långsiktigt tillgodose invånarnas, företagens 
och andra organisationers grundläggande 
behov av transportkommunikationer. 
Infrastrukturplanen ska prioritera en hållbar 
och förbättrad tillgänglighet där regionen knyts 
samman, i enlighet med inriktningsunderlaget 
och den regionala utvecklingsstrategin.
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Strategisk miljöbedömning 
enligt lagkrav – vidgad till 
hållbarhetsbedömning
Enligt 6 kap 3§ miljöbalken ska en myndighet 
eller kommun som upprättar eller ändrar en 
plan som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan se till att en strategisk 
miljöbedömning görs. Detta ska redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Regionala infrastrukturplaner medför enligt 
Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
alltid betydande miljöpåverkan. Västra 
Götalandsregionen ska därför göra en strategisk 
miljöbedömning för infrastrukturplanen. 

Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så 
att en hållbar utveckling främjas (SFS, 
1998:808). Västra Götalandsregionen har valt 
att komplettera miljöbedömningen med 
aspekter inom social och ekonomisk hållbarhet. 
Den strategiska miljöbedömningen har således 
vidgats till en hållbarhetsbedömning som 
utöver miljöperspektivet även omfattar det 
sociala och ekonomiska perspektivet. 
Hållbarhetsbedömningen görs för att 
säkerställa att infrastrukturplanen beaktar 
globala, nationella och regionala 
hållbarhetsmål. Denna rapport innehåller 
därmed en bedömning av hur relevanta 
hållbarhetsaspekter påverkas av 
infrastrukturplanen och rapporten benämns 
därför hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).

Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska den 
strategiska miljöbedömningen identifiera, 
beskriva och bedöma effekterna av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av infrastrukturplanen kan antas medföra på de 
olika aspekter som listas i 6 kap. 2 § med en 
rimlig omfattning och detaljeringsgrad. Med 
utgångspunkt från avgränsningssamråd och 
avgränsning i sak (se vidare i kapitel  
Samråd och avgränsningar) genomförs 
miljöeffektsbedömning för de 
hållbarhetsaspekter som handlar om miljö. 
Dessa hållbarhetsaspekter är klimat, biologisk 
mångfald, buller, frisk luft, trafiksäkerhet och 
aktivt resande. 

Avgränsnings-
samråd

Plansamråd

Antagande 
av plan

Genomförande 
av planen

Uppföljning 
av 

betydande 
miljöpåverkan

Integrering av 
hållbarhets-
aspekter 
i planen

Hållbarhets-
bedömning

Regional 
Infrastrukturplan

Hållbarhets-
konsekvens-
beskrivning

Bearbetning av
planförslag

Eventuell 
justering

 av hållbarhets-
bedömningen

Identifiering 
mål och 

planerings-
förutsättning

Figur 1. Process för hållbarhetsbedömningen  
 relaterat till planarbetet.
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I figur 1 på föregående sida anges den 
övergripande processen för 
hållbarhetsbedömningens olika steg relaterat 
till infrastrukturplanarbetet.

I det senaste beslutet om revidering av 
infrastrukturplaner (juni 2020)1 tydliggör 
regeringen att hållbarhetsaspekter ska integreras 
i framtagandet av nya infrastrukturplaner.

Hållbarhetsmål och 
inriktning

Globala hållbarhetsmålen  
(Agenda 2030)
Agenda 2030 är antagen av FN:s 
medlemsländer och innefattar 17 globala mål 
för en hållbar utveckling (Figur 2). Målen 
syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
att främja fred och rättvisa samt att lösa 
klimatkrisen.

Trafikverkets målbild 2030 som 
utgångspunkt
Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart 
samhälle beskriver en målbild för 
transportsystemet till år 2030 (Figur 2).

Figur 2. Vänster: Huvudmål 1–17 av FN:s globala hållbarhetsmål. Till varje huvudmål finns ett antal delmål och indikatorer. 
Höger: Hållbarhetsmål i Trafikverkets målbild 2030

 1  https://www.regeringen.se/49e930/contentassets/
ac4f48a1483e41568d65b0473077986a/uppdrag-att-ta-fram-
forslag-till-nationell-plan-for-transportinfrastrukturen.pdf

Målbilden är en konkretisering av relevanta 
mål i Agenda 2030 samt de nationella 
transportpolitiska målen.

Denna HKB utgår från Trafikverkets 
Tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Några av 
målformuleringarna, som utgör 
bedömningskriterier i denna HKB, har 
anpassats till förutsättningarna i Västra 
Götaland. Hållbarhetsaspekterna och 
bedömningskriterierna framgår av tabell 1 och 
tabell 2 i avsnitt Avgränsning i sak. 

Västra Götalandsregionens inriktning 
för transportinfrastrukturen
Att verka för hållbara transportlösningar är en 
förutsättning för att uppnå de politiska 
målsättningarna om en hållbar regional 
utveckling i Västra Götaland. Västra 
Götalandsregionen har tagit fram ett 
inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturen i regionen (Västra 
Götalandsregionen, 2020a) som har legat till 
grund för infrastrukturplanen. Den regionala 
inriktningen för transportinfrastrukturen tar 
avstamp i de nationella transportpolitiska 
målen. I inriktningsunderlaget redovisas 
regionens långsiktiga viljeinriktning för 
utvecklingen av transportinfrastrukturen. 
Förslaget till inriktningsunderlag 
hållbarhetsbedömdes, vilket gav ett antal 
medskick som arbetades in i slutversionen (se 
även avsnitt Integrering av 
hållbarhetsbedömning).

Miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter 
ska beaktas, och målsynergier ska eftersträvas. 
Regeringen tydliggör också att det ska belysas 
och förklaras hur hållbarhetsaspekter har 
integrerats i framtagningsprocessen.
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Nuläge och trender – vilka 
utmaningar står vi inför?

Världen vi lever i förändras ständigt. Den 
regionala infrastrukturplanen har ett regionalt 
perspektiv, men är beroende av förutsättningar 
och trender på global, nationell, regional och 
ibland även lokal nivå. Likaså kan den 
regionala infrastrukturplanen bidra till att 
påverka samhället och miljön i det stora och 
lilla perspektivet.

Nedan anges kortfattat hur nuläget ser ut och 
vilka trender som kan urskiljas inom de 
områden som är mest relevanta för den 
regionala infrastrukturplanen. Kompletterande 
information om nuläge och trender för 
respektive hållbarhetsaspekt finns i Bilaga 1.

• Klimatförändringarna har gått från att vara 
en het fråga till en akut fråga. FN:s 
klimatpanel (IPCC) publicerade en ny 
klimatrapport i augusti 2021. I rapporten 
redogörs för att jordens klimat förändras 
snabbt, att havsnivåerna stiger och olika 
extremväder ökar (IPCC, 2021). Forskarna 
slår nu med ännu större tydlighet än 
tidigare fast att det är människans 
växthusgasutsläpp som orsakar 
klimatförändringarna. IPCC:s 
klimatrapport är på många sätt 
skrämmande och visar vikten av att vidta 
kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det 
fortfarande möjligt att vända trenden. I så 
fall krävs kraftiga och omedelbara 
utsläppsminskningar.

• I Sverige har utsläppen av växthusgaser 
minskat jämfört med 2010, vilket i 
huvudsak beror på inblandning av 
biobränsle medan påverkan från den 
snabbt ökande andelen laddbara fordon 
ännu är marginell. Det krävs ytterligare 
åtgärder för att målet om 70 procents 
minskning ska nås till 2030. Antalet 
bensin- eller dieseldrivna personbilar i 
trafik är dock väsentligt högre nu än när de 
transportpolitiska målen antogs vilket 
innebär att det krävs en snabb ökning av

laddbara fordon. Samtidigt behövs också 
ett arbete för att minska transportbehovet, 
öka transporteffektiviteten och öka 
användningen av kollektivtrafik för att nå 
klimatmålen.

• FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) antogs 1989 av FN:s 
generalförsamling och trädde i kraft som 
svensk lag i januari 2020 (SFS 2018:1197). 
Barnkonventionen syftar till att ge barn rätt 
att behandlas med respekt och att få 
komma till tals. I konventionen ingår 
bland annat att barnets bästa ska beaktas i 
alla beslut och åtgärder som rör barn. Inför 
arbetet med infrastrukturplanen har det 
gjorts en prövning och analys av barnets 
bästa för att säkerställa att det inkluderas i 
infrastrukturplanen.

• Läget för biologisk mångfald i Sverige är 
dåligt och utvecklas i en negativ riktning. 
Endast drygt 40 procent av arterna och 20 
procent av naturtyperna bedöms ha 
gynnsam bevarandestatus. Ett av de största 
hoten mot den biologiska mångfalden är 
fragmentering av landskapet genom 
barriärer. Påverkan på den gröna 
infrastrukturen behöver därför ses i ett 
regionalt perspektiv, där delar av 
infrastrukturen samspelar med varandra.

• Vägtrafik är en dominerande källa till 
luftföroreningar, framförallt i tätorter. 
Utsläppen av luftföroreningar från 
avgasröret har sjunkit rejält sedan år 1990, 
vilket främst beror på renare och mer 
effektiva fordonsmotorer. Däremot har den 
ökade andelen dieselfordon utan eller med 
dålig filterrengöring brutit den 
nedåtgående trenden. Med nuvarande 
utveckling kan en minskning med 70 
procent fram till 2030 var svår att uppnå 
beroende på hur snabb tillväxten är för 
laddbara fordon.
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• I Sverige exponeras cirka 1 miljon 
människor för bullernivåer som överstiger 
55 dB från trafiken på statliga vägar, vilket 
innebär att det finns ett kvarstående behov 
av bullerdämpande åtgärder. Det finns ett 
fortsatt behov av att inom 
samhällsplaneringen arbeta med att minska 
bullerstörningar och även se över om 
nuvarande styrmedel och åtgärder är 
tillräckliga. Särskilt med mot bakgrund av 
den snabba utbyggnadstakten i samhället.

• Det etiska ställningstagandet i nollvisionen 
är att ingen människa ska dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. Under 2020 
uppnåddes nollvisionens etappmål men 
eftersom det inte går att utesluta att 
pandemin har bidraget till minskad trafik 
som har påverkat olyckstalen kommer 
resultatet att undersökas vidare. Antalet 
trafikolyckor för fordonstrafik har minskat 
de senaste åren. Samma utveckling ses inte 
för oskyddade trafikanter. För framgång i 
trafiksäkerhetsarbetet krävs insatser från 
alla aktörer och ett större fokus behöver 
riktas på fallolyckor bland gående som står 
för en stor andel av skadade i trafikmiljön, 
men som hittills inte ingått i uppföljningen 
av etappmålen.

• Aktivt resande omfattar gång, cykel och 
andra färdsätt som inkluderar fysisk rörelse, 
samt kollektivtrafik och är av stor betydelse 
för bra hälsa och att förebygga hälsa. Idag 
är det knappt två tredjedelar av Sveriges 
vuxna befolkning som uppnår WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet och 
andelen stillasittande ökar (Trafikanalys, 
2021). Endast två av tio svenska ungdomar 
når upp till WHO:s rekommendationer 
om fysisk aktivitet, enligt siffror från 2016. 
Barn och unga som uppfyller 
rekommendationerna via aktiv transport är 
mycket få och ser ut att minska. Vuxna 
som uppfyller rekommendationerna via 
aktiv transport har också minskat. 

• Tillgänglighet är ett centralt begrepp för 
transportsystemets funktion och kan bidra 
till ett Sverige som håller samman med 
minskade sociala klyftor, ökad jämställdhet, 

ekonomisk utveckling, jobbskapande och 
bostadsförsörjning i hela landet. För att nå 
dit behöver planeringen ske med en 
medvetenhet om olika gruppers 
värderingar, förutsättningar och behov. 
Tillgänglighet kan uppnås genom nära 
lokalisering, snabba transporter och 
virtuellt genom internet. Tillgängligheten 
för näringslivet har betydelse för 
konkurrenskraften. I glesare geografier är 
tillgängligheten generellt sett mer 
begränsad i förhållande till områden med 
tätare strukturer och större befolkning. I 
städer behöver prioriteringar mellan olika 
trafikantgrupper och intressen göras 
framöver med tanke på en ökad trängsel 
och begränsad infrastruktur. 
Transportsystemet ska vara inkluderande 
och tillgodose transportbehovet i lika hög 
grad för människor med olika 
förutsättningar i alla delar av regionen 
oavsett kön, ålder, bakgrund, 
socioekonomisk status eller 
funktionsnedsättning. Tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning 
varierar mellan storstadsregioner och 
landsbygd. Resvanor beror på grad och typ 
av funktionsnedsättning, ålder och 
sysselsättning vilket innebär att mångfalden 
av tillgänglighetsbehov behöver beaktas i 
planeringen.

• Trygghet är en grundläggande 
välfärdsfaktor i ett samhälle som tolkas 
olika av olika individer beroende på vilka 
erfarenheter vi bär med oss, var vi bor eller 
var vi befinner oss och vid vilken tidpunkt. 
Enligt den nationella 
trygghetsundersökningen är det en 
betydligt större andel kvinnor än män som 
ofta har valt att ta en annan väg eller ett 
annat färdsätt och som ofta avstått från 
någon aktivitet på grund av oro. Barns 
skolvägar upplevs som allt mindre trygga 
vilket framförallt beror på trafiken där 
vägar behöver korsas. Bristande trygghet 
kan medföra att människor avstår från att 
gå ut eller att göra en resa, vilket i så fall 
begränsar mobiliteten och möjligheten att 
ta del av aktiviteter i samhället.
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2    Samråd och avgränsningar

Samråd

Inom ramen för en strategisk miljöbedömning 
ska, enligt 6 kap 9§ miljöbalken, två typer av 
samråd genomföras;

• Samråda om hur omfattningen av och 
detaljeringsgraden i 
miljökonsekvensbeskrivningen, så kallat 
avgränsningssamråd.

• Ge tillfälle att lämna synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och 
förslaget till infrastrukturplanen i ett 
remissförfarande.

Föreliggande hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
genomgår de två samrådsstegen, vilka kortfattat 
beskrivs nedan.

Avgränsningssamråd
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska 
avgränsningssamråd ske med de kommuner, 
länsstyrelser och andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli 
berörda av infrastrukturplanen.

Avgränsningssamråd har genomförts med 
Länsstyrelsen Västra Götaland vid tre tillfällen, 
juni 2020, oktober 2020 och februari 2021. 
Kommunalförbunden i Västra Götaland har i 
en särskild dialogprocess under juni-augusti 
2020 kring infrastrukturplanen haft möjlighet 
att lämna synpunkter. Inga andra myndigheter 
har bedömts behöva bli involverade i detta 
övergripande skede.

I samråd med länsstyrelsen bedömdes det i 
tidigt skede finnas risk att infrastrukturplanen 
medför betydande miljöpåverkan avseende 
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald, buller, frisk luft, aktivt resande och 
trafiksäkerhet. Det innebär att en 
miljöeffektsbedömning görs för dessa 
hållbarhetsaspekter.

På samrådet lyftes särskilt nedanstående 
punkter:

• Landskap, hälsa och klimat är viktiga 
områden att ta hänsyn till. Landskap, hälsa 
och klimat täcks in i flera av de 12 
hållbarhetsaspekterna och bedöms vara 
fortsatt viktiga att lyfta.

• Hållbarhetsloggen utgör lämpligtvis 
underlag till ”Särskild handling” i MKB, 
enligt 6 kap 16§ miljöbalken.

• Hållbarhetsbedömningen ska utformas så 
att beslutsfattaren/läsaren/allmänheten 
förstår och så att det är enkelt att följa alla 
delar av framtagningen av 
infrastrukturplanen och dess konsekvenser, 
vilka alternativ som funnits och på vilka 
grunder som beslut fattats. Viktigt också 
att få med de förändringar som skett i 
omvärlden sedan Regional 
infrastrukturplan 2018-2029 beslutades.

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
för regionen bör användas som underlag.

• Biologisk mångfald i miljöbalken innefattar 
även ekosystemtjänster och bör läggas till i 
bedömningsaspekterna.

• Miljöbalken innefattar miljörelaterad hälsa 
som också är en del av den sociala 
dimensionen. Det ska tydliggöras vem i 
befolkningen som påverkas mest av 
infrastrukturplanen med avseende på hälsa, 
både positivt och negativt. Barn kan till 
exempel vara särskilt utsatta i vissa fall, och 
i andra fall andra grupper.
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Infrastrukturplan och 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning på 
remiss
För att ge tillfälle till synpunkter på 
infrastrukturplanen och hållbarhets-
konsekvensbeskrivning genomförs ett 
remissförfarande till länsstyrelsen, till andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och andra 
myndigheter som berörs.

När infrastrukturplanen har beslutats kommer 
en särskild handling upprättas enligt 6 kap 16 
§ miljöbalken, för att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för 
allmänheten och dem som deltagit i processen.

Handlingen kommer redovisa följande:

• hur miljöaspekterna har integrerats i 
infrastrukturplanen,

• hur hänsyn har tagits till 
miljökonsekvensbeskrivningen och 
inkomna synpunkter,

• skälen för att infrastrukturplanen har 
antagits i stället för de alternativ som 
övervägts och 

• vilka åtgärder som planeras för att övervaka 
och följa upp eventuell betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av 
infrastrukturplanen riskerar att medföra.

Särskilda överväganden som redovisas i  
kapitel Särskilda överväganden är en viktig del 
av handlingen. Den särskilda 
sammanställningen ska finnas tillgänglig på 
Västra Götalandsregionens hemsida.

Avgränsningar

Avgränsning i sak
Hållbarhetsbedömningen har avgränsats i sak 
med utgångspunkt i avgränsningssamrådet 
med länsstyrelsen (Samråd) till de 
hållbarhetsaspekter som redovisas i tabell 1 och 
tabell 2 på nästa sida. Hållbarhetsaspekterna 
utgår från Trafikverkets målbild 2030 med vissa 
anpassningar.

I Bilaga 2 finns en mer utförlig beskrivning av 
hållbarhetsaspekterna. I avgränsningssamrådet 
med länsstyrelsen lyftes landskap, hälsa och 
klimat som viktiga områden att ta hänsyn till i 
hållbarhetsbedömningen. 

883 (1163)



14

Tabell 1. Bedömningskriterier för hållbarhetsaspekter avseende  
 miljö.

Hållbarhetsaspekter 
- miljö

Bedömningskriterier

Klimat Utsläppen av 
växthusgaser från 
inrikes transporter 
(exklusive flyg) ska vara 
minst 70 % lägre 2030 
jämfört med 2010 och 
senast år 2045 ska 
Sverige inte ha några 
nettoutsläpp.

Biologisk mångfald Den biologiska 
mångfalden och gröna 
infrastrukturen har 
stärkts så att 
ekosystemtjänster kan 
fortsätta att levereras.

Frisk luft Utsläppen från 
transportsektorn har 
minskat så att 
miljökvalitetsmålet Frisk 
luft för NO

2
 i urban 

bakgrund och PM10 i 
gaturum uppnås. 

Buller Antalet utsatta för 
trafikbuller över 
riktvärdena ska minska 
med 50 % jämfört med 
2015 och ingen ska 
utsättas för buller på 
mer än 10 dB över 
riktvärdena. 

Trafiksäkerhet Minst 50 % färre dödas 
och minst 25 % färre 
skadas allvarligt i 
vägtransportsystemet 
jämfört med 2020. 

Aktivt resande Transportsystemet 
planeras och utformas 
för en ökad andel 
hållbart resande.

Tabell 2. Bedömningskriterier för övriga hållbarhetsaspekter. 

Hållbarhetsaspekter 
- övriga

Bedömningskriterier

Tillgänglighet i hela 
regionen - näringslivet

Stärka näringslivets 
konkurrenskraft genom 
kapacitetsstarka och 
tillförlitliga 
transportlösningar. 
Möjliggöra ett effektivt 
samutnyttjande av 
trafikslag.

Tillgänglighet i hela 
regionen – landsbygd

I landsbygderna har 
medborgarna 
tillgänglighet till 
arbete/skola, offentlig 
och kommersiell service 
samt kultur och 
upplevelser. 
Näringslivet har tillgång 
till utbildad arbetskraft 
och marknader.

Tillgänglighet i hela 
regionen – städer

Tillgängligheten i 
städer tillgodoses i 
första hand genom 
aktiva, hållbara, 
samordnade och 
delade 
transportlösningar med 
hög tillförlitlighet, 
vilket också möjliggjort 
attraktivare 
stadsmiljöer.

Tillgänglighet för alla 
– grundläggande 
tillgänglighet

Alla invånare, oavsett 
ålder, kön, bakgrund 
eller ekonomi kan 
använda 
transportsystemet för 
sin grundläggande 
tillgänglighet.

Tillgänglighet för alla 
– funktionsnedsättning

Personer med 
funktionsnedsättning 
har likvärdiga 
möjligheter som övriga 
grupper i samhället att 
resa, oavsett bostadsort 
och resmål. 

Trygghet Transportsystemet 
upplevs tryggt att 
använda och vistas i.
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Avgränsning i tid
Planperioden är år 2022-2033. 
Hållbarhetsbedömningen omfattar åtgärder 
som genomförs under planperioden. 

I hållbarhetsbedömningen görs en utblick mot 
år 2040, enligt Trafikverkets gällande 
basprognos2 (2020-06-15). Med utblicken

2 Trafikverket tillhandahåller trafikprognoser (så kallade basprognoser)  
 för alla transportslag inom persontrafiks- och godstransportsektorn.   
 Gällande basprognoser är från 2021-06-15. 

A

A

B

C

B C

Jämförelsealternativ

Regional infrastrukturplan 2022-2033

Redan genomfört av Regional infrastrukturplan 2018-2029

Beslutade åtgärder, återstående från 
Regional infrastrukturplan 2018-2029

Tillkommande åtgärder i Regional infrastrukturplan 2022-2033

Figur 3. Schematiskt stapeldiagram som visar hur jämförelsealternativet   
 och Regional infrastrukturplan 2022–2033 förhåller sig till   
 genomförda åtgärder i Regional infrastrukturplan 2018–2029

Valt jämförelsealternativ
I HKB:n finns förutom Regional 
infrastrukturplan 2022-2033 även ett 
jämförelsealternativ. Jämförelsealternativet 
motsvarar det som i miljöbedömningar 
vanligen benämns nollalternativ. 

Jämförelsealternativet ska motsvara en rimlig 
utveckling av transportsystemet och 
transporterna om inte infrastrukturplanen 
genomförs. I denna HKB utgörs 
jämförelsealternativet av Regional 
infrastrukturplan 2018-2029. I kapitel 
Jämförelse mellan infrastrukturplanen och 
jämförelsealternativ görs en övergripande 
jämförelse mellan infrastrukturplanen  
2022-2033 och jämförelsealternativet, ur 
hållbarhetssynpunkt.

Som en följd av den långa planeringstiden för 
infrastrukturplaner har de flesta namngivna 
åtgärderna i infrastrukturplanen 2022-2033 
samt mindre pottåtgärder redan beslutats i 
tidigare planomgångar, men har inte 
genomförts än. I figur 3 nedan framgår hur 
jämförelsealternativet förhåller sig till 
infrastrukturplanen 2022–2033. 

fångas mer långsiktiga effekter och 
konsekvenser av planen och inte endast planens 
genomförande.

Avgränsning i rum
Utgångspunkten i den regionala 
infrastrukturplanen är åtgärder som genomförs 
i Västra Götaland.

Hållbarhetsbedömningen omfattar i huvudsak 
effekter och konsekvenser inom Västra 
Götaland. Den rumsliga avgränsningen varierar 
dock beroende på vilken aspekt som behandlas 
då flera miljömässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarhetsaspekter inte är styrda av geografiska 
gränser.
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3    Process och metodik för hållbarhetsbedömning

Integrering av hållbarhetsbedömning

Hållbarhetsbedömningen har skett integrerat 
och kontinuerligt samt anpassats till de olika 
stegen i infrastrukturplanens 
framtagningsprocess. I illustrationen nedan 
(Figur 4) visas schematiskt hur integreringen 
har gått till och fortsatt kommer att ske. I 
tidiga skeden har bedömningen varit mer 
övergripande, för att i senare skeden bli något 
mer konkret. Under hela

Kunskap och 
inriktningsunderlag

Åtgärdsunderlag och remisshantering Faställande och 
genomförande

Hållbarhetslogg

1. Genomlysning
av befintlig plan

2. Hållbarhets-
bedömning av förslag 
till inriktningsunderlag

3. Hållbarhets-
bedömning 
av alternativ

5. HKB inklusive MKB

4. Medskick inför 
fortsatt planbygge

6. Remissynpunkter
arbetas in i 
infrastrukturplanen

7. Hållbart 
genomförande 
av planen

Figur 4. Övergripande illustration av processen för att integrera hållbarhetsbedömningen i arbetet  
 med revidering av den regionala infrastrukturplanen.

Nedan beskrivs på ett övergripande sätt de sju 
steg som arbetet med hållbarhetsbedömning av 
infrastrukturplanen omfattar: 

Steg 1. Genomlysning av befintlig 
infrastrukturplan: 
Inför revideringen, som inledningsvis handlade 
om en komplettering av Regional 
infrastrukturplan 2018-2029, gjordes en första 
övergripande bedömning av systemanalysens 
målstruktur och infrastrukturplanen gentemot 
Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i ett 
hållbart samhälle. Syftet var att få en ökad

framtagningsprocessen har det förts en 
hållbarhetslogg med syfte att dokumentera 
beslut och ställningstaganden som kan påverka 
hållbarheten, och kunna följa vilka 
konsekvenser beslut längs vägen har för en 
hållbar utveckling. Hållbarhetsloggen finns 
redovisad i Bilaga 3.

tydlighet av de aspekter som särskilt behövde 
lyftas i inriktningsplaneringen. Utifrån 
genomlysningen togs särskilda 
kunskapsunderlag fram för social hållbarhet 
och trafiksäkerhet. En utgångspunkt var även 
att få med barns självständiga mobilitet tidigt i 
arbetet. Dessa kunskapsunderlag, tillsammans 
med ett särskilt fokus på klimatet, arbetades in 
i det första förslaget till inriktningsunderlag.
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Steg 2. Hållbarhetsbedömning av 
förslag till inriktningsunderlag:
Trafikverkets hållbarhetsaspekter, bearbetade 
utifrån regionala förutsättningar (se tabell 1 
och tabell 2), användes för att göra en 
bedömning av inriktningsunderlaget. 
Bedömningen gjordes av huruvida de olika 
kriterierna var beaktade eller ej och ledde till 
ett antal medskick som arbetades in i det 
slutliga förslaget till inriktningsunderlag. 
Förslaget inklusive bilaga med 
hållbarhetsbedömningsrapporten togs upp för 
ställningstagande i beredningen för hållbar 
utveckling (BHU). Inriktningsunderlaget anger 
riktningen för det fortsatta arbetet med att 
revidera infrastrukturplanen. Målbilden för 
transportsystemets utveckling i Västra 
Götaland, enligt inriktningsunderlaget, 
illustreras i figur 5 nedan. De övergripande 
målen för Västra Götaland är formulerade 
utifrån kategorierna: Transportsystem, 
Godstransporter och Persontransporter.

Steg 3. Hållbarhetsbedömning av 
alternativ:
Utifrån inriktningsunderlaget utvecklades tre 
alternativa förslag på utformning av Regional 
infrastrukturplan: Större åtgärder, 
Intermodalitet och Flexibilitet (se Bilaga 4). 
Skillnaden mellan alternativen är i huvudsak 
hur stor andel av medlen som avsätts till större 
respektive mindre åtgärder. Även fördelningen 
mellan de övriga åtgärdsområdena skiljde sig i 
viss mån åt mellan alternativen. Intermodalitet 
med viss betoning på hela-resan-perspektivet 
och flexibilitet med något mer fokus på mindre 
åtgärder över hela geografin. Större åtgärder 
hade mer fokus på större objekt och därmed 
något begränsat utrymme för mindre åtgärder. 

Samtliga tre alternativ bedömdes avseende 
potential till positiv respektive risk för negativ 
påverkan utifrån hållbarhetsaspekterna. Det 
bedömdes att samtliga alternativ hade potential 
att bidra positivt till de flesta hållbarhets- 

Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska minimeras.

Regional infrastrukturplan stö�ar utvecklingen av e� inkluderande 
transportsystem där olika gruppers behov och förutsä�ningar 
beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar �ll Nollvisionen med e� regionalt 
etappmål omräknat u�från Västra Götalands förutsä�ningar

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och med 

möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – förbättrad 
tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och

nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad

intermodalitet 

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i 

hela Västra Götaland

Regional infrastrukturplan ska bidra till det nationella klimatmålet

Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och
förutsättningar beaktas och värderas i planeringen

Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett
regionalt etappmål omräknat utifrån Västra Götalands
förutsättningar

Figur 5. Mål för infrastrukturplaneringen i Västra Götaland.

3 Protokoll, tjänsteutlåtande samt Hållbarhetsbedömning återfinns på: 
  https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012

aspekterna men att de riskerade 
att bidra negativt till biologisk 
mångfald. Alternativ Större 
åtgärder innebar risk för negativ 
påverkan på klimatet. 
Alternativen inklusive 
hållbarhetsbedömningen lyftes 
för vägledande ställningstagande 
i BHU. BHU valde att gå 
vidare med två av alternativen: 
Större åtgärder och 
Intermodalitet3 med den 
uttalade förutsättningen att val 
av åtgärder ska ske inom den 
utpekade inriktningen.
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Steg 6. Remissynpunkter arbetas in i 
infrastrukturplanen: 
Förslaget av infrastrukturplanen inklusive HKB 
skickas på remiss. Remissinstansernas 
synpunkter, som rör miljö- och 
hållbarhetsaspekter, arbetas in i 
infrastrukturplanen och HKB:n uppdateras 
med utgångspunkt från reviderad 
infrastrukturplan. 

Steg 7. Hållbart genomförande av 
infrastrukturplanen:
Vid genomförandet ska åtgärdernas inriktning 
bevakas i syfte att se till att infrastrukturplanen 
går i en fortsatt hållbar riktning utifrån 
hållbarhetsaspekterna (se vidare under avsnitt 
Medskick till genomförandet).

Steg 4. Medskick inför det fortsatta 
bygget av infrastrukturplanen: 
För att minimera riskerna för negativ påverkan 
och förverkliga den positiva potentialen utifrån 
de olika hållbarhetsaspekterna togs ett antal 
medskick fram och arbetades in i det slutliga 
förslaget till Regional infrastrukturplan  
2022-2033. I medskicken föreslogs åtgärder 
som kan genomföras för att bidra till respektive 
hållbarhetsaspekt tabell 1 och tabell 2. I 
samband med detta gjordes en prövning och 
analys av barnets bästa.

Steg 5. Hållbarhetsbedömning av 
planförslaget samt sammanställning i 
HKB: 
Det slutliga förslaget av infrastrukturplanen har 
bedömts med avseende på 
hållbarhetsaspekterna. Resultatet av 
bedömningen finns i kapitel 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning.
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Enligt miljöbalken är det effekter på 
människors hälsa och miljön som ska 
identifieras, beskrivas och bedömas i en 
strategisk miljöbedömning och redovisas i en 
MKB. 

Metodbeskrivning
Som nämndes ovan omfattar HKB:n både 
hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning. De förhåller sig till 
varandra på följande sätt (se även fi gur 6):

Hållbarhetsbedömningen har gjorts för 
samtliga tolv hållbarhetsaspekter (varav sex 
hållbarhetsaspekter handlar om miljö och 
övriga sex hållbarhetsaspekter handlar om 
tillgänglighet och trygghet, men benämns 
övriga hållbarhetsaspekter). 
Hållbarhetsbedömningen är en bedömning av 
påverkan. Den handlar om 
infrastrukturplanens påverkan på 
hållbarhetsaspekterna utifrån bestämda 
bedömningskriterier (se tabell 1 och tabell 2). I 
Bilaga 2 redovisas kortfattat hur respektive 
hållbarhetsaspekt definieras och hur den 
bedöms.

Eftersom denna HKB både ska uppfylla kraven 
på en strategisk miljöbedömning enligt 
miljöbalken och har vidgats med det sociala 
och ekonomiska perspektivet så görs både en 
hållbarhetsbedömning och en 
miljöeffektsbedömning. 

I nästa avsnitt finns en kort allmän beskrivning 
av begreppen påverkan, effekt och konsekvens, 
eftersom de används flitigt i såväl 
metodbeskrivningen som i resultatet av 
bedömningarna (kapitel 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning).

Påverkan, effekt och konsekvens
I dagligt tal kan begreppen påverkan, effekt 
och konsekvens i princip användas som 
synonymer. Inom ramen för strategisk 
miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) brukar de 
tre begreppens betydelse skiljas åt. Begreppen 
kan förklaras på följande sätt 
(Naturvårdsverket, 2020a): 

• Påverkan: den fysiska åtgärden i sig,
• Effekt: den förändring som uppkommer i 

omgivningen,
• Konsekvens: betydelsen av förändringen.

Metod för hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning

Hållbarhetsbedömning 

Hållbarhetsaspekter - miljö
Klimat
Biologisk mångfald
Frisk luft
Buller
Trafiksäkerhet
Aktivt resande

Hållbarhetsaspekter - övriga
Tillgänglighet i hela regionen – näringslivet
Tillgänglighet i hela regionen – landsbygd
Tillgänglighet i hela regionen – städer
Tillgänglighet för alla – grundläggande tillgänglighet
Tillgänglighet för alla – funktionsnedsättning
Trygghet

Miljöeffekts-
bedömning

Figur 6. Schematisk översikt över vilka hållbarhetsaspekter som hållbarhetsbedömningen respektive  
 miljöeffektsbedömningen omfattar.
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Miljöeffektsbedömningen har gjorts för de 
sex hållbarhetsaspekter som handlar om miljö: 
klimat, biologisk mångfald, frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet och aktivt resande. 
Miljöeffektsbedömningen är en bedömning av 
effekter. Miljöeffektsbedömningen görs 
eftersom miljöbalken ställer krav på att man 
ska bedöma effekter av den betydande 
miljöpåverkan som planen kan medföra (såväl 
positiv som negativ betydande miljöpåverkan).

Hållbarhetsbedömning
Som nämndes ovan handlar 
hållbarhetsbedömningen om att bedöma 
infrastrukturplanens påverkan på 
hållbarhetsaspekterna (miljö och övriga) utifrån 
bestämda bedömningskriterier, se tabell 1 och 
tabell 2. I hållbarhetsbedömningen används en 
tregradig skala enligt tabell 3.

Initialt genomfördes hållbarhetsbedömning för 
varje åtgärdsområde i Regional 
infrastrukturplan 2022–2033 (för de större 
namngivna åtgärderna gjordes en bedömning 
för respektive åtgärd). Därefter gjordes en 
sammanvägd bedömning av 
infrastrukturplanen som helhet, i den mån det 
var möjligt.

Vid hållbarhetsbedömning av de större 
namngivna väg- och kollektivtrafikåtgärderna 
har Trafikverkets SEB:ar4 använts som 
underlag. För vissa av de större namngivna

Tabell 3. Bedömningsskala i hållbarhetsbedömningen. 

Bedömningsskala Innebörd 

(+)
Potential till positiv 
påverkan på
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har 
potential till positiv påverkan 
på hållbarhetsaspekten 
utifrån bedömningskriteriet.

(0) 
Varken positiv eller 
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen medför 
ingen eller en försumbar 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten utifrån 
bedömningskriteriet.

(–)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen riskerar 
att påverka 
hållbarhetsaspekten negativt 
utifrån bedömningskriteriet.

(X)
Ej möjligt att bedöma 
i detta skede

Det går inte att bedöma om 
åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har 
någon påverkan på 
hållbarhetsaspekten utifrån 
bedömningskriteriet.

4 SEB står för samlad effektbedömning. SEB:arna utgår   
 från Trafikverkets basprognos samt de nationella   
 och regionala transportinfrastrukturplanerna.    
 Basprognosen bygger i sin tur på en antagen trafik- och   
 drivmedelsutveckling. 

Klimatpåverkan är komplext att beräkna och 
bedöma, vilket det problematiseras kring i 
avsnitt Klimatpåverkan och känslighetsanalys.
Påverkan på biologisk mångfald är starkt 
kopplad till var åtgärder vitas och huruvida 
åtgärderna innebär exploatering av mark. I 
avsnitt Biologisk mångfald och grön 
infrastruktur anges hur bedömning avseende 
biologisk mångfald gjorts för de större väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna samt 
storstadsåtgärderna, utifrån den gröna 
infrastrukturen i Västra Götaland.

Miljöeffektsbedömning
Som nämndes ovan handlar miljöeffekt- 
bedömningen om att bedöma de betydande 
miljöeffekter som infrastrukturplanen riskerar 
att medföra.

Miljöeffektsbedömningen har gjorts på en 
övergripande nivå eftersom infrastrukturplanen 
omfattar hela Västra Götaland och många av 
åtgärderna inte är specificerade vad gäller typ 
av åtgärd, utformning och exakt geografisk 
placering.

åtgärderna har SEB:ar inte funnits tillgängliga. 
I dessa fall har hållbarhetsbedömningen utgått 
från liknande åtgärder.

För aspekterna klimat och biologisk mångfald 
skiljer sig metoden för hållbarhetsbedömning 
och miljöeffektsbedömning något från övriga 
aspekter. För dessa aspekter saknas vedertagna 
miljökvalitetsnormer, bedömningsgrunder och 
liknande.
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Bedömningsskala Innebörd 

(+)
Potential till positiv 
påverkan på
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har 
potential till positiv påverkan 
på hållbarhetsaspekten 
utifrån bedömningskriteriet.

(0) 
Varken positiv eller 
negativ påverkan på
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen medför 
ingen eller en försumbar 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten utifrån 
bedömningskriteriet.

(–)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

Åtgärden/åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen riskerar 
att påverka 
hållbarhetsaspekten negativt 
utifrån bedömningskriteriet.

(X)
Ej möjligt att bedöma 
i detta skede

Det går inte att bedöma om 
åtgärdsområdet/
infrastrukturplanen har 
någon påverkan på 
hållbarhetsaspekten utifrån 
bedömningskriteriet.

Principen för miljöeffektsbedömningen i HKB:n 
är:

Miljöeffektsbedömningen utgår från en 
bedömning av betydande miljöpåverkan och 
bedömning av de miljöeffekter som medförs. 
Bedömningen bygger på relationen mellan 
befintliga värden och omfattningen av bedömd 
miljöpåverkan och kan beskriva såväl positiva 
som negativa effekter, direkta eller indirekta, 
tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte 
kumulativa och kan uppstå på kort, medellång 
eller lång sikt (6 kap. 2§ miljöbalken).

Betydande negativa miljöeffekter innebär (en 
eller flera av punkterna nedan):

• stor risk att områden av riksintresse,  
nationellt eller regionalt skyddade områden 
påverkas av infrastrukturplanen så att 
värdena försvinner, eller det uppstår stor 
konflikt med eller skada på aktuellt 
intresse.

• stor risk för negativ påverkan på 
människors hälsa.

• stor risk för att hållbar utveckling 
motverkas.

• stor risk att bedömningskriterierna för 
hållbarhetsaspekterna inte uppnås

Betydande positiva miljöeffekter innebär (en 
eller flera av punkterna nedan):

• stor potential att infrastrukturplanen 
medför att områden av riksintresse, 
nationellt eller regionalt skyddade områden 
påverkas så att värdena stärks, och att det 
inte finns några konflikter med eller skada 
på aktuellt intresse.

• stor potential för positiv påverkan på 
människors hälsa.

• stor potential för att hållbar utveckling 
främjas.

• stor potential att bedömningskriterierna för 
hållbarhetsaspekterna uppnås.

Klimatpåverkan och känslighetsanalys
Som grund för beräkningar av klimatpåverkan 
från åtgärder i den regionala 
infrastrukturplanen används Trafikverkets 
basprognos. Basprognosen bygger på en rad 
antaganden om hur framtiden kommer att bli, 
bland annat: 

• Påskyndad elektrifieringstakt  
År 2030 antas 60 procent av 
nybilsförsäljningen utgöras av laddbara 
fordon, och 90 procent år 2040.

• Ökad användning av biodrivmedel  
År 2030 antas 55 procent av de fossila 
bränslena ersättas av biodrivmedel, och år 
2040 71 procent. År 2030 behövs omkring 
70 procent mer biodrivmedel än idag, men 
år 2040 räcker ungefär dagens volym.

• Bränslepriserna ökar med omkring  
85 procent jämfört med idag. Det beror på 
en kombination av höjda bränsleskatter, 
merkostnader för ökad andel biodrivmedel, 
och ökade produktpriser (bensin, diesel 
och biodrivmedel exklusive skatter).

• Ökat trafikarbete med cirka 1,1 procent 
per år (30 procent till 2040).

De olika antagandena har olika 
kostnadseffektivitet och hållbarhetsprofil. Det 
finns hållbarhetsrisker med elektrifiering och 
biodrivmedel, men även med höjda 
bränslepriser. Riskerna handlar om 
resurseffektivitet men också om sociala och 
miljömässiga effekter, inte minst utanför 
Sverige.

Med antaganden om framtiden följer av 
naturliga skäl också osäkerheter. För att kunna 
skapa utrymme för en robust planering finns 
ett behov av att tala om osäkerheterna i 
basprognosen och vikten av andra möjliga 
framtidsbilder. Nedan har vi 
sammanfattningsvis beskrivit hur 
bedömningen av planens klimatpåverkan har 
gått till. Utförligare beskrivning finns i Bilaga 5.
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5 Emissionsfaktorer anger hur stora utsläpp av respektive gas  
 som förbränning av en viss mängd energi ger.

Beräkning av infrastrukturplanens 
CO

2
-utsläpp

En regional infrastrukturplan innehåller både 
namngivna och ej namngivna objekt. De 
namngivna objektens klimatutsläpp är 
beräknade av Trafikverket i de 
samhällsekonomiska beräkningar (SEB:ar) som 
genomförts utifrån Trafikverkets basprognos. 
För de mindre, ej namngivna åtgärderna saknas 
i huvudsak beräkningar. Det innebär en rad 
osäkerheter som påverkar möjligheten till en 
detaljerad beräkning av klimatpåverkan.

För att ändå kunna få en indikation på 
infrastrukturplanens påverkan på klimatet 
användes schabloner för att beräkna 
klimatpåverkan från de ej namngivna 
åtgärderna. Schablonerna bygger på ett antal 
antaganden och olika scenarier för bilflottans 
bränsleutveckling, vilket i sin tur påverkar 
trafikens emissionsfaktor5.

med en högre prognostiserad emissionsfaktor, 
kommer att kompenseras av större 
utsläppsminskningar av cykel och 
kollektivtrafik. Det vill säga den totala summan 
av utsläppen kommer att vara i stort sett 
oförändrad.

Beräkningarna har kompletterats med 
kvalitativa bedömningar
Att räkna på klimatutsläppen med hjälp av 
schabloner riskerar att ge en förenklad bild av 
hur klimatet kan påverkas av olika satsningar. I 
utsläppsberäkningarna tas inte heller hänsyn 
till långsiktiga systemändringar till följd av 
infrastruktursatsningar. I 
hållbarhetsbedömningen har därför 
schablonerna använts för att ge en indikation 
om klimatpåverkan från infrastrukturplanen. 
Schablonberäkningarna har sedan 
kompletterats med kvalitativa bedömningar 
som visar riktningen av olika åtgärder samt 
huruvida de bidrar till utvecklingen av ett 
transporteffektivt samhälle eller ej. Den 
kvalitativa bedömningen innebär en 
bedömning av hur en åtgärd eller ett 
åtgärdsområde påverkar kollektivtrafikens och 
cykelns konkurrenskraft gentemot bilen samt 
huruvida åtgärderna bidrar till effektiva och 
intermodala godstransporter. Det vill säga om 
åtgärderna potentiellt kan bidra till en 
utveckling i linje med ett transporteffektivt 
samhälle. Detta har lagts som grund för 
klimatbedömning av infrastrukturplanen. 
Regional infrastrukturplan kan bidra till 
klimatmålet främst genom åtgärder som bidrar 
till ett transporteffektivt samhälle. Kraftiga 
satsningar på kollektivtrafik, cykel och 
intermodala transporter tillsammans med 
övriga styrmedel kan bidra till utvecklingen av 
ett transporteffektivt samhälle.

Utsläppsminskningar till följd av 
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland 
annat genom att bilresor ersätts av 
kollektivtrafik och cykel samt att tyngre och 
längre fordon för godstransporter förbättras. 
Att använda schabloner för beräkning av 
utsläppen av infrastrukturplanen i sin helhet 
utgår från ett kompensatoriskt förhållningssätt. 
Det innebär att ökade utsläpp från en 
infrastruktursatsning i ett område kan 
kompenseras med åtgärder som leder till 
utsläppsminskningar i ett annat område. Samt 
att alla åtgärder inom en åtgärdskategori antas 
ha en likadan påverkan på klimatet. 
Schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor 
som används, desto större blir 
utsläppsminskningen för cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder. Det har inte gjorts 
några omräkningar av SEB:ar för större objekt, 
med alternativa emissionsfaktorer, eftersom det 
bedömts vara för omfattande och komplext, 
vilket kan leda till ännu större osäkerheter. 
Däremot går det att dra slutsatsen att 
utsläppsökningar från de större objekten även
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Biologisk mångfald och grön 
infrastruktur
Som nämnts tidigare har mer detaljerade 
bedömningar gjorts för aspekten biologisk 
mångfald. SEB:arnas bedömning har därmed 
kompletterats samt i vissa fall frångåtts. 

Bedömningskriteriet för aspekten biologisk 
mångfald handlar om att ”den biologiska 
mångfalden och gröna infrastrukturen har 
stärkts”. I såväl hållbarhetsbedömningen som 
miljöeffektbedömnigen har ambitionen varit 
att göra bedömningen utifrån den faktiska 
gröna infrastruktur som finns i Västra 
Götaland. Principen för bedömning avseende 
biologisk mångfald har varit:

Underlaget i WebbGIS-verktyget är 
omfattande och urvalet har avgränsats till 
förekomst av vissa riksintressen samt utvalda 
delar av handlingsplanens insatsområden. 

Följande underlag från handlingsplanen har 
inkluderats för kartläggning av platsspecifika 
förutsättningarna för platserna där åtgärderna 
är planerade:

• Områdesskydd: RI Naturmiljö, RI 
Kulturmiljövård, RI Friluftsliv.

• Insatsområde marina miljöer: Förekomst 
av samtliga värdetrakter inom 
insatsområdet (marina värdetrakter, 
värdetrakter blåmusslor, koraller, 
sjöpennor, svampdjur, ålgräs, strandängar).

• Insatsområde sjöar och vattendrag: 
Förekomst av samtliga värdekärnor inom 
insatsområdet (värdekärnor ekologiska 
kantzoner vattendrag). 

• Insatsområde odlingslandskap: 
Förekomst av värdefulla gräsmarker, 
värdekärnor småvatten, värdeelement 
slåtteräng samt värdekärnor och 
värdeelement stäppartad torräng. 

• Insatsområde skog: Förekomst av 
värdekärnor skog. 

• Insatsområde skyddsvärda lövträd: 
Förekomst av skyddsvärda träd (som i 
WebbGIS-verktyget tillhör insatsområde 
odlingslandskap och insatsområde skog). 

Hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning för åtgärder med känd 
geografisk avgränsning gjordes därmed utifrån 
förutsättningarna på respektive plats (enligt 
avgränsningarna ovan) i kombination med 
åtgärdens innebörd (till exempel om åtgärden 
förutsätter markanspråk/intrång eller om den 
främst omfattar åtgärder inom befintliga 
vägar).

De namngivna större väg- och 
kollektivtrafikåtgärderna samt 
storstadsåtgärderna inom Sverigeförhandlingen 
är avgränsade till specifika geografiska 
områden. Den geografiska avgränsningen gör 
det möjligt att göra en bedömning avseende 
biologisk mångfald utifrån den specifika 
platsens förutsättningar. För övriga 
åtgärdsområden har den geografiska 
placeringen inte varit känd på samma sätt, 
varpå bedömningen fått göras på en mer 
övergripande nivå, utan hänsyn till 
platsspecifika förutsättningar.

För att få en uppfattning om platsspecifika 
förutsättningar användes Länsstyrelsen Västra 
Götalands verktyg WebbGIS för Grön 
Infrastruktur. WebbGIS-verktyget innehåller 
geografiskt underlag som tillhör Regional 
handlingsplan för Grön Infrastruktur, Västra 
Götaland.

Hållbarhetsbedömning avseende biologisk 
mångfald har innefattat en bedömning av 
om åtgärden/åtgärdsområdet/planen har 
potential att stärka den gröna 
infrastrukturen eller inte, om barriäreffekter 
för djur ökar eller minskar, hur omfattande 
markexploateringen är samt om 
exploateringen görs i skyddade, känsliga 
eller värdefulla områden.  
 
Miljöeffektsbedömningen har även 
omfattat en bedömning av om det medför 
betydande negativa miljöeffekter.
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I detta kapitel presenteras resultatet av 
hållbarhetsbedömningen av den regionala 
infrastrukturplanen.

Avsnitt Samlad bedömning innehåller en samlad 
hållbarhetsbedömning av infrastrukturplanen 
utifrån samtliga tolv hållbarhetsaspekter (se 
tabell 1 och tabell 2) samt samlad 
miljöeffektsbedömning för de sex 
hållbarhetsaspekterna som omfattar miljö. I 
avsnitten därefter presenteras 
hållbarhetsbedömning för respektive 
åtgärdsområde i infrastrukturplanen.

4    Hållbarhetskonsekvensbeskrivning

Samlad bedömning

Infrastrukturplanen innehåller flera olika 
åtgärdsområden. I figur 7 anges hur medlen i 
infrastrukturplanen är fördelade. Utförligare 
beskrivning av infrastrukturplanens innehåll 
finns i plandokumentet. Respektive 
åtgärdsområde beskrivs även kortfattat i avsnitt 
Större namngivna vägåtgärder till och med 
Övrigt.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38 %

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

11 %

Övrigt 

1 %

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6 %

Trimning och effektivisering 
till stråk

13 %

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16 %

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15 %
Figur 7. Fördelning av medel över infrastrukturplanens åtgärdsområden. 
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Tabell 5. Sammanfattning av hållbarhetsbedömning av infrastrukturplanen. De sex översta 
aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

(+)
Potential till positiv 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten 

(0)
Varken positiv eller 
negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten 

(-)
Risk för negativ 
påverkan på 
hållbarhetsaspekten

(X)
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

 

Tabell 4. Teckenförklaring för tabell 5.

Hållbarhetsbedömning
Den samlade bedömningen är att infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på nio av de tolv hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, trafiksäkerhet, 
aktivt resande, tillgänglighet för näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Infrastrukturplanen bedöms sammantaget medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet.
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Procentsats av budget 31 % 7 % 15 % 13 % 16 % 11 % 6 % 1 %

Klimat - + + + + + + 0 0

Biologisk mångfald - 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 + + 0 + + + 0 +

Buller + 0 0 + + 0 0 - +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 0 +

Aktivt resande 0 + + + + + + 0 +
Tillgänglighet – 
Näringsliv + 0 + + 0 + 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + 0 + + + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Städer 0 + + 0 + + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet 0 + + + + 0 + 0 +

Tillgänglighet – 
Funktionsneds. 0 + + + + 0 + 0 +

Trygghet 0 + X X + X X 0 0

Större  
namngivna  

åtgärder
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Miljöeffektsbedömning Klimat 
Infrastrukturplanen medför inte betydande 
positiva effekter i form av stora 
utsläppsminskningar av växthusgaser, men 
inte heller betydande negativa effekter i 
form av en stor ökning av utsläppen. På 
längre sikt bedöms dock 
infrastrukturplanens åtgärder skapa 
förutsättningar för ett transporteffektivt 
samhälle, där fler reser hållbart med 
kollektivtrafik, cykel eller till fots. Dessa 
förutsättningar har en positiv effekt ur 
klimatperspektiv.

Byggskedets effekter har inte tagits med i 
den samlade bedömningen av miljöeffekter. 
Byggnation, drift och underhåll av 
infrastruktur står dock för en betydande del 
av väg- och järnvägssektorns 
energianvändning och klimatpåverkan. Sett 
över ett år motsvarar byggnation, drift och 
underhåll av vägar och järnvägar i Sverige 
10 procent av transportsektorns (inrikes) 
utsläpp (Naturvårdsverket och Boverket, 
2019). Oavsett vilken typ av åtgärder 
(kollektivtrafik-, cykel- eller vägåtgärder) 
som ingår i infrastrukturplanen, så kommer 
byggnationen av dem att medföra utsläpp 
av växthusgaser. Samtidigt behöver 
infrastrukturen utvecklas för att bidra till en 
omställning till hållbart resande.

Klimat
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Klimat. I infrastrukturplanen finns dock goda 
möjligheter att bidra till ett transporteffektivt 
samhälle genom till exempel överflyttning från 
bilresande till andra färdsätt samt effektivare 
godstransporter.

SEB:arna och schablonberäkningarna  
(se avsnitt Klimatpåverkan och känslighetsanalys 
och Bilaga 5) som använts för att utvärdera 
infrastrukturplanens bidrag till CO2-utsläpp, 
baseras på Trafikverkets basprognos, som utgår 
från en snabb utfasning av fossila bränslen. I 
basprognosen anges att koldioxidutsläppen per 
fordonskilometer sätts till 9 eller 12 gram för år 
2040 för landsbygd- respektive tätortskörning, 
vilket bygger på en minskning på 90 procent 
jämfört med år 2010. Beräkningarna visar en 
minskning av infrastrukturplanens CO2-
utsläpp jämfört med regional infrastrukturplan 
2018–2029, samt på små totaleffekter avseende 
CO2 (cirka -300 till +100 ton CO2/år). Detta 
med reservation för att beräkningarna är grova 
och bygger på ett flertal antaganden. Enligt 
beräkningarna ger inte åtgärder som 
infrastrukturplanen får finansiera någon större 
klimatnytta, men den negativa påverkan har 
begränsats. Eftersom det finns olika syn på hur 
realistisk basprognosen är hos forskare och 
myndigheter har en känslighetsbedömning 
gjorts med stöd av IVL (Svenska 
Miljöinstitutet) kring alternativ emissionsfaktor 
och överflyttningspotential. 
Känslighetsbedömningen visar på ett stabilt 
resultat om något minskade utsläpp, men nära 
noll.

På grund av de många osäkerheterna har 
infrastrukturplanens klimatpåverkan bedömts 
kvalitativt för respektive åtgärdsområde. 
Sammantaget bedöms det finnas möjligheter i 
infrastrukturplanen att bidra till utvecklingen 
av ett transporteffektivt samhälle. Detta 
förutsätter en fortsätt hållbarhetsbedömning av 
kommande val av åtgärder under 
genomförande av infrastrukturplanen.

Åtgärder som utbyggnad av cykelvägar och 
bättre kollektivtrafikanslutningar har potential 

till överflyttning och därmed en minskad 
fordonstrafik, vilket resulterar i mindre utsläpp. 
Cykel- och kollektivtrafikåtgärder byggs där det 
finns en relativt stor överflyttningspotential och 
en majoritet av dessa åtgärder medfinansieras 
med 50 procent från berörda kommuner. Det 
innebär att de avsatta investeringsmedlen för 
kollektivtrafik och cykel i regional 
infrastrukturplan förstärkts med lika mycket 
medel från kommuner. Det leder till en mer 
omfattande utbyggnad av cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder än vad som framgår av 
infrastrukturplanen. Det kan dock innebära att 
vissa kommuner prioriterar bort utbyggnad av 
regionala cykelvägar av ekonomiska skäl, vilket 
påverkar cykelmöjligheterna i dessa kommuner. 
Väginvesteringar kräver sällan extern 
medfinansiering. Emellertid medför flera av de 
större vägåtgärderna ökade hastigheter med 
effekter som ökad drivmedelsförbrukning, 
vilket ökar utsläppen av växthusgaser. De 
mindre vägåtgärderna däremot ger varken ökad 
eller minskad bil- och godstrafik och har 
därmed inte någon mätbar effekt på utsläppen. 
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Gällande godstransporter kan åtgärderna i 
regional plan på sikt bidra till bättre 
förutsättningar för längre och tyngre fordon 
samt intermodala transporter. Detta kan leda 
till effektivare transporter och minskade 
utsläpp.

Biologisk mångfald
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen varken medför positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Biologisk mångfald.

Större namngiva vägåtgärder är det enda 
åtgärdsområdet som bedöms medföra risk för 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
biologisk mångfald. Det beror på att vissa av 
dessa åtgärder omfattar markanspråk som inte 
är försumbara och/eller genomförs i områden 
som omfattas av riksintressen eller med 
särskilda naturmiljövärden (som behöver 
beaktas i genomförandet). De större 
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på 
landsbygderna eller vid orter utanför 
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad. 
Utöver ianspråktagande av mark kan de större 
vägåtgärderna i vissa fall även skapa nya 
barriärer för den gröna infrastrukturen, eller 
förstärka befintliga barriärer, vilket riskerar att 
påverka den biologiska mångfalden negativt i 
lokalområdet. För att minska mortaliteten 
inkluderar många av de större namngivna 
vägåtgärderna viltstängsel och för att mildra 
barriäreffekter omfattar vissa åtgärder även 
faunapassager.

Övriga åtgärdsområden bedöms medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald, 
eftersom åtgärderna är av mindre karaktär och 
generellt sker inom redan befintlig 
infrastruktur eller i direkt anslutning till den.

Miljöeffektsbedömning Biologisk mångfald
Mot bakgrund av hållbarhetsbedömningen 
ovan bedöms infrastrukturplanen 
sammantaget varken medföra positiva eller 
negativa effekter avseende biologisk 
mångfald. 

Vissa enskilda större vägåtgärder bedöms 
medföra lokala negativa miljöeffekter 
avseende den biologiska mångfalden, för 
den plats där åtgärden genomförs. Men 
effekterna bedöms inte vara av den 
omfattning att de är betydande enligt 
miljöbalkens mening.

På de platser där ianspråktagande av mark 
sker och barriärer skapas eller förstärks kan 
det medföras lokala negativa 
miljökonsekvenser för växt- och djurlivet. 
Åtgärder för att begränsa dessa lokala 
konsekvenser bör lämpligen vidtas i 
genomförandet.
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Miljöeffektsbedömning Buller 
Baserat på ovan resonemang bedöms 
infrastrukturplanen sammantaget medföra 
positiva effekter avseende buller. 
Infrastrukturplanens påverkan avseende 
buller bedöms dock inte vara av den 
omfattning att effekterna är betydande 
enligt miljöbalkens mening.

Vissa vägsträckor som idag ger upphov till 
höga bullernivåer för närboende, kan 
genom åtgärder i infrastrukturplanen, 
exempelvis bullerskydd och mindre trafik, få 
en minskad bullerpåverkan.

Minskad bullerpåverkan kan i sin tur bidra 
till minskade negativa hälsokonsekvenser, i 
form av till exempel dålig sömn, höjd 
hjärtfrekvens och tillfälligt förhöjt blodtryck 
beroende på höga bullernivåer. 
Bulleråtgärder beaktas vidare i 
genomförandet.

Buller
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen till viss del har potential att 
positivt påverka hållbarhetsaspekten Buller.

Bedömningen baseras på att flertalet större 
vägåtgärder har potential att bidra till att 
antalet personer som utsätts för bullernivåer 
högre än 55 dB(A) minskar, genom att 
befintliga vägar avlastas eller att det genomförs 
bullerskyddsåtgärder.

Överflyttningseffekter av kollektivtrafikåtgärder 
och cykelåtgärder på både det kommunala och 
det regionala vägnätet kan medföra en 
minskning av biltrafiken, som i sin tur ger lägre 
bullernivåer. Däremot bedöms flygtrafiken 
fortsatt medföra fortsatt höga bullernivåer i 
intilliggande samhällen och därför riskerar att 
negativt påverka hållbarhetsaspekten.

Miljöeffektsbedömning Frisk luft 
Baserat på ovan resonemang bedöms 
infrastrukturplanen sammantaget medföra 
positiva effekter avseende frisk luft. 
Infrastrukturplanens påverkan på 
luftkvaliteten bedöms dock inte vara av den 
omfattning att effekterna är betydande 
enligt miljöbalkens mening.

Den positiva effekten bedöms särskilt vara 
aktuell för städernas gaturum, vilket medför 
positiva effekter för hälsan.

I likhet med miljöeffektsbedömningen för 
klimat har byggskedets effekter inte tagits 
med i den samlade bedömningen avseende 
frisk luft. Byggskedet riskerar att medföra 
negativa effekter avseende luftkvalitet 
främst i stadsmiljöer, där lokalt förhöjda 
halter av luftföroreningar kan bidra till 
negativa hälsoeffekter. Eftersom barn är 
mer känsliga för luftföroreningar än vuxna, 
så finns det risk att barn som rör sig i 
närheten av byggområden kan påverkas 
negativt.

Frisk luft
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan avseende hållbarhetsaspekten Frisk 
luft.

Bedömningen baseras på att 
kollektivtrafikåtgärder bidrar till att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft, vilket kan bidra till 
överflyttning från personbilstrafik till 
kollektivtrafik. Där cykelvägar byggs blir det 
bättre förutsättningar för cykling, vilket kan 
bidra till överflyttning till aktiva transportslag 
och därmed minskad biltrafik. När åtgärderna 
görs på platser som innebär att de medför 
potential till minskad trafik genom samhällen 
eller i storstädernas gaturum, bidrar de till att 
luftkvaliteten förbättras. För övrigt bedöms de 
större namngivna vägåtgärderna medföra 
försumbara utsläpp av luftföroreningar enligt 
Trafikverkets SEB:ar.
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Miljöeffektsbedömning Trafiksäkerhet
Mot bakgrund av hållbarhetsbedömningen 
ovan bedöms infrastrukturplanen 
sammantaget medföra positiva effekter 
avseende trafiksäkerhet, då de flesta 
åtgärdsområden bedöms ha potential att 
bidra till positiva effekter för 
trafiksäkerheten.

Med utgångspunkten att genomförandet av 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder beslutas i 
olika instanser, där både investeringar och 
teknik spelar roll, är den försiktiga 
bedömningen att infrastrukturplanens 
åtgärder på längre sikt kan ha stor 
betydelse. I nuläget går det dock inte att 
bedöma om de positiva effekterna är 
betydande enligt miljöbalkens mening.

Ökad trafiksäkerhet kan i sin tur ge positiva 
hälsokonsekvenser, i den mening att det kan 
bidra till att färre skadas eller dödas i 
trafiken.

Trafiksäkerhet
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan avseende hållbarhetsaspekten 
Trafiksäkerhet.

Infrastrukturplanen har stort fokus på 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder som bidrar till 
förbättringar. Flera av infrastrukturplanens 
åtgärdsområden innefattar vägåtgärder i det 
regionala vägnätet, som är särskilt prioriterat 
att åtgärda ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Möjligheten till förbättringar inom ramen för 
regional infrastrukturplan är genom 
investeringar. För att genomföra 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs också 
beslut i flera instanser, även teknik spelar stor 
roll. De åtgärder som genomförs i 
infrastrukturplanen har dock goda 
förutsättningar att leda till att trafiksäkerheten 
förbättras i flera led och på så vis bidra till att 
etappmålet 2030 uppnås.

De flesta av åtgärderna i infrastrukturplanen 
har potential att bidra till en ökad 
trafiksäkerhet. Infrastrukturplanen bedöms 
kunna bidra till ökad trafiksäkerhet på många 
platser i regionen. Exempel på åtgärder som 
förbättrar trafiksäkerheten på vägarna är 
mötesfria vägar, planskilda korsningar och 
korsningsåtgärder.

Nya eller förbättrade bytespunkter och 
resecentrum bedöms kunna öka 
trafiksäkerheten i samband med byten mellan 
kollektiva färdmedel samt mellan cykel och 
kollektivtrafik.

Därtill medför investeringar i cykelvägar, 
gång- och cykelpassager samt åtgärder som 
medför minskade barriärer inne i samhället 
potential till positiv utveckling av 
trafiksäkerheten. Detta gäller särskilt i de fall 
åtgärderna fokuserar på barn och ungas 
självständighet i trafiken.
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Tillgänglighet – Landsbygd
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– Landsbygd. 

Tillgängligheten på landsbygden kan främjas 
genom åtgärder som standardhöjningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder på vägar, mötesfria 
vägar samt kollektivtrafik- och cykelåtgärder. 
Knutpunkter och resecentrum, inklusive 
pendlingsparkeringar, har potential att bidra 
till bättre pendlingsmöjligheter med 
kollektivtrafik på landsbygderna. Cykelvägar 
kan ge ökad tillgänglighet när de förbinds med 
viktiga målpunkter som arbetsplatser, skolor, 
förskolor och annan samhällsservice.

Miljöeffektsbedömning Aktivt resande
Baserat på resonemanget ovan bedöms 
infrastrukturplanen sammantaget medföra 
positiva effekter avseende aktivt resande. 
Infrastrukturplanens påverkan på aktivt 
resande bedöms dock inte vara av den 
omfattning att de är betydande enligt 
miljöbalkens mening.

Ett ökat aktivt resande kan i sin tur ge 
positiva hälsokonsekvenser, eftersom 
motion främjar hälsa och välmående.

Aktivt resande
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt 
resande.

Byggnation av nya cykelvägar, gång- och 
cykelpassager, samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på det mindre vägnätet kan bidra till 
att fler väljer aktiva transportmedel. Att det ska 
vara tryggt och säkert att använda aktiva 
transportmedel är viktigt inte minst för barn 
och unga, vars cyklade har minskat de senaste 
20 åren. Det lyfts särskilt i infrastrukturplanen 
att åtgärder för att minska barriäreffekterna i 
samhällen behöver prioriteras. På sikt kan detta 
leda till minskade hinder för det aktiva 
resandet.

Satsningar på nya kollektivtrafiklinjer, 
busskörfält, utökad färjetrafik samt bättre 
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter 
har potential att bidra till att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft, och därmed främja aktivt 
resande. Upprustning och utbyggnad av det 
regionala järnvägsnätet har också potential att 
bidra

Tillgänglighet – Näringsliv
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– Näringsliv. 

Standardhöjning av större regionala vägar 
liksom mindre vägåtgärder gör att vägarnas 
funktion stärks eller upprätthålls. Vägåtgärder 
kan bidra till en säkrare trafikmiljö och bättre 
framkomlighet för exempelvis gods på vägarna. 
Upprustning av järnvägen kan bidra till ökad 
kapacitet för godstransporter medan 
driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs 
flygplats har potential att bidra till ett 
konkurrenskraftigt näringsliv.
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Tillgänglighet – Funktionsnedsättning
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– Funktionsnedsättning.

Infrastrukturplanen bidrar till att förbättra 
tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning under förutsättning att 
funktionshindersanpassning görs vid 
ombyggnad av busshållplatser. 
Tillgänglighetsanpassningar av ny eller utökad 
kollektivtrafik, så som citybusstråk och nya 
knutpunkter och resecentrum, medför god 
användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. På så vis bidrar 
åtgärderna till människors mobilitet och 
möjlighet till delaktighet i samhället. 

Trygghet
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen medför varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
Trygghet. Hållbarhetsaspekten har dock inte 
kunnat bedömas i detta tidiga skede för 
samtliga åtgärdsområden, eftersom påverkan på 
trygghet till stor del beror på utformningen av 
åtgärderna.

Åtgärdsområdena Större namngivna 
kollektivtrafikåtgärder och Statlig medfinans 
till kommunalt vägnät bedöms ha potential att 
bidra till positivt till trygghet. Det beror 
särskilt på att byggnation av resecentrum kan 
medföra en ökad trygghet för resenärer. Även 
utformningen av hållplatser för 
kollektivtrafiken samt utformningen av cykel- 
och gångvägar samt av gaturummet i städer 
och samhällen har potential att bidra positivt 
till tryggheten.

Tillgänglighet – Städer
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– Städer.

Bedömningen baseras på att satsningar på 
kollektivtrafiken i städer (framförallt Göteborg) 
har potential att bidra till att öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft. Citybusstråk samt nya eller 
förbättrade resecentrum kan bidra till 
förbättrade pendlingsmöjligheter. Utöver att 
potential till ökad tillgänglighet för 
kollektivtrafikresenärer har åtgärder i 
infrastrukturplanen även potential till positiv 
påverkan på tillgängligheten i städer för 
cyklister och fotgängare. Infrastrukturplanen 
bedöms även ha potential att bidra till ett 
bättre och säkrare samspel mellan olika 
transportslag i gaturummet, vilket är positivt 
för tillgängligheten i städer.

Tillgänglighet – Grundläggande 
tillgänglighet
Den samlade bedömningen är att 
infrastrukturplanen har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten 
Grundläggande tillgänglighet. 

Infrastrukturplanen har potential att bidra till 
ökad tillgänglighet för barn och unga samt 
andra grupper som främst reser på lokal nivå 
och/eller som inte har tillgång till egen bil. 
Cykelvägar kan bidra till ökad grundläggande 
tillgänglighet när de förbinder bostäder med 
viktiga målpunkter som arbetsplatser, skolor, 
förskolor och annan samhällsservice. Åtgärder 
som innebär att kollektivtrafikens hållplatser, 
knutpunkter och resecentrum blir mer 
tillgänglighetsanpassade och tryggare bidrar 
också till grundläggande tillgänglighet. Nya 
kollektivtrafikförbindelser, så som citybusstråk, 
bidrar också till ökad grundläggande 
tillgänglighet med kollektivtrafiken. Även 
åtgärder som bidrar till trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter och som förbättrar olika 
transportslags samspel i vägrummet har 
potential att bidra positivt till grundläggande 
tillgänglighet.
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Åtgärdsområdet innehåller namngivna 
vägåtgärder av större karaktär, med en total 
investeringskostnad på minst 50 miljoner 
kronor. Många av de större namngivna 
vägåtgärderna är beslutade i tidigare 
planomgångar men har ännu inte färdigställts. 
En mindre del av åtgärdsområdets medel är 
inte avsatta till någon specifik åtgärd, utan är så 
kallade obundna medel.

Tabell 6. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna vägåtgärder. De sex översta  
 aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Större namngivna vägåtgärder

6 Två alternativa korridorer. Val av åtgärd sker under remisstid. Vägvalet har en marginell påverkan på hållbarhetsbedömningen.
7 Åtgärden utgör en kombination av väg- och kollektivtrafikåtgärder. Uppdaterad SEB saknas, SEB från 2018-10-05 har använts.
8 SEB saknas i nuläget. Bedömning utgår från Väg 41 Fritsla-Kråkered, som är en liknande åtgärd.
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Klimat 0 - 0 - - - - 0 - + - - -
Biologisk mångfald - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 -
Frisk luft + - 0 + - 0 - 0 0 + - + 0

Buller + 0 0 + + + + + + + 0 + +

Trafiksäkerhet + + + + + + 0 + + + + + +

Aktivt resande + + + 0 + 0 - + 0 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Näringsliv + + + + + + 0 0 0 + + + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + 0 + + + 0 + 0 - + + +

Tillgänglighet – 
Städer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grundläggande 
tillgänglighet

0 + + 0 + + + + 0 0 + + 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättn.

0 0 0 0 + + 0 + 0 + + 0 0

Trygghet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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De större namngivna vägåtgärderna innehåller 
en mångfald av åtgärder, bland annat mötesfria 
vägar, busskörfält och cykelvägar i anslutning 
till bilvägar. Samtliga objekt innebär 
standardhöjning av befintliga vägsträckor, med 
undantag för väg 168 Ekelöv-Kareby, väg 161 
Rotvik-Bäcken och väg 156 Förbifart Skene. 
Enligt SEB:arna medför de större namngivna 
vägåtgärderna både positiv och negativ 
påverkan för klimatet, men sammantaget 
bedöms de bidra negativt till 
hållbarhetsaspekten klimat. Det beror i 
huvudsak på att anläggande av mötesfri väg 
medför att hastigheten ökar på vissa sträckor, 
vilket innebär ökad bränsleförbrukning samt 
ökad trafik på sikt, som i sin tur leder till ökade 
klimatutsläpp. I ett par fall medför åtgärderna 
även ökad risk för omvägar för lokaltrafiken.

Vissa av de större namngivna vägåtgärderna 
bedöms medföra risk för negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald. Det 
beror på att de medför markanspråk som inte 
är försumbara eller att de genomförs i områden 
som omfattas av riksintressen eller med 
särskilda naturmiljövärden. Lokala 
naturmiljövärden behöver beaktas under 
genomförandet av åtgärderna, så att eventuell 
skada kan undvikas eller reduceras. De större 
vägåtgärderna är generellt lokaliserade på 
landsbygderna eller vid orter utanför 
storstäderna, där miljön är mindre exploaterad 
än i storstäderna. Utöver ianspråktagande av 
mark kan de större vägåtgärderna i vissa fall 
även skapa nya barriärer för den gröna 
infrastrukturen, alternativt förstärka befintliga 
barriärer, vilket riskerar medföra negativ 
påverkan för den biologiska mångfalden i 
närområdet. För att mildra barriäreffekterna 
inkluderar några av de större namngivna 
vägåtgärderna så kallade faunapassager.

Vägåtgärderna innebär att befintliga vägar 
avlastas eller att det genomförs 
bullerskyddsåtgärder, vilket i sin tur medför att 
antalet personer som utsätts för bullernivåer 
högre än 55 dB(A) minskar, varpå många av 
åtgärderna bedöms ha potential till positiv 
påverkan avseende buller.

Vägåtgärderna omfattar bland annat mötesfria 
vägar, avlastning av vägar som går igenom 
samhällen, standardhöjning av vägar samt 
anläggande av nya gång- och cykelvägar. Detta 
är åtgärder som minskar risken för 
mötesolyckor för biltrafiken och ökar 
trafiksäkerheten.

Standardhöjning av de större regionala vägarna 
som binder samman regionen ger bättre 
förutsättningar för ett jämnt och tillförlitligt 
trafikflöde och förbättrad tillgänglighet till 
arbetsmarknader. På sikt kan det leda till att 
gods, liksom andra typer av trafik, kommer 
fram i tid. På så vis bedöms flera av de större 
namngivna vägåtgärderna främja 
tillgängligheten för näringslivet. De större 
namngivna vägåtgärderna görs generellt 
utanför storstäderna, antingen på 
landsbygderna eller i/vid mindre orter. 
Förutsättningarna för att använda 
kollektivtrafik, gång och cykel är sämre på 
landsbygderna än i städerna, varpå behovet 
respektive användandet av bil generellt är större 
på landsbygderna. Flera av de större namngivna 
vägåtgärderna har potential att bidra till en 
säkrare och bättre tillgänglighet på 
landsbygden.

De flesta större namngivna vägåtgärderna har 
fokus på biltrafik men innehåller ofta åtgärder 
även för cykel och kollektivtrafik. Några har 
fokus på kollektivtrafikens framkomlighet och/
eller åtgärder som främjar säkert cyklande.
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Åtgärdsområdet innehåller namngivna 
kollektivtrafikåtgärder av större karaktär, med 
en total investeringskostnad på minst 50 
miljoner kronor. Många av åtgärderna är 
beslutade i tidigare planomgångar men har 
ännu inte färdigställts. En mindre del av 
åtgärdsområdets medel är inte avsatta till 
någon specifik åtgärd, utan är så kallade 
obundna medel.

Tabell 7. Hållbarhetsbedömning av Större namngivna kollektivtrafikåtgärder. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Inget data

El
fä

rj
a,

 f
jä

rd
e 

Ä
lv

sk
yt

te
l, 

G
ö

te
b

o
rg

B
yt

es
p

u
n

kt
 H

ag
a,

 
M

ål
b

ild
 K

o
ll2

03
5

R
es

ec
en

tr
u

m
 K

o
rs

vä
g

en
, 

M
ål

b
ild

 K
o

ll2
03

5

R
es

ec
en

tr
u

m
 

St
en

u
n

g
su

n
d

C
it

yb
u

ss
tr

åk
 T

o
lt

o
rp

, 
M

ö
ln

d
al

, M
ål

b
ild

 K
o

ll2
03

5

El
fä

rj
a 

Ö
ck

er
ö

, h
yr

a9

R
es

ec
en

tr
u

m
 L

er
u

m

E2
0/

R
v4

0 

Tv
är

fö
rb

in
d

el
se

10

El
fä

rj
a 

M
ar

st
ra

n
d

B
yt

es
p

u
n

kt
 S

al
th

o
lm

en
, 

et
ap

p
 1

Sa
m

m
an

ta
g

en
 

b
ed

ö
m

n
in

g

Klimat 0 0 0 + + + + 0 + + +

Biologisk mångfald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frisk luft 0 0 0 + - + + 0 + 0 +

Buller 0 0 0 0 + 0 0 0 0 0 0

Trafiksäkerhet 0 + + 0 + 0 0 + 0 0 +

Aktivt resande + + + + 0 0 + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Näringsliv

0 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd 

0 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Städer + + + + + 0 + 0 0 + +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + + + 0 + + 0 + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättn. + + + + + 0 + 0 0 + +

Trygghet 0 0 0 + + 0 + 0 0 0 +

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder

9 SEB saknas. Bedömning utgår från Elfärja, fjärde Älvskyttel, som är en liknande åtgärd (hänsyn har dock tagits till om elfärjorna   
 ersätter fossildrivna färjor eller är nya linjer).
10 Åtgärden utgör en kombination av väg- och kollektivtrafikåtgärder. Uppdaterad SEB saknas, SEB från 2018-10-05 har använts.
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Flera av de större namngivna 
kollektivtrafikåtgärderna bedöms kunna öka 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft jämfört med biltrafik. Detta 
kan leda till överflyttning från biltrafik, vilket 
har potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten klimat och utveckling av 
ett transporteffektivt samhälle. Här skiljer sig 
dock bedömningen från Trafikverkets SEB:ar. 
De utgår från att överflyttning från 
personbilstrafik till kollektivtrafik inte bidrar 
till minskade utsläpp i någon märkbar 
utsträckning. Motivet är att vägtrafiken (även 
personbilar) antas vara elektrifierad i större 
utsträckning i framtiden.

Till skillnad mot de större namngivna 
vägåtgärderna så bedöms samtliga större 
namngivna kollektivtrafikåtgärder medföra 
varken positiv eller negativ påverkan på 
hållbarhetsaspekten biologisk mångfald. 
Kollektivtrafikåtgärderna innebär generellt inte 
något omfattande ianspråktagande av mark, 
utan görs huvudsakligen på mark som redan är 
exploaterad eller i direkt anslutning till denna. 
Kollektivtrafikåtgärderna bedöms varken 
innebära att det skapas nya barriärer för grön 
infrastruktur eller att befintliga barriärer 
reduceras.

Nya eller förbättrade bytespunkter och 
resecentrum inom åtgärdsområdet kan medföra 
en ökad trafiksäkerheten i samband med byten 
mellan kollektiva färdmedel samt mellan cykel 
och kollektivtrafik.

Kollektivtrafikåtgärder kan medföra en ökning 
av kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft. Exempelvis främjas resandet 
av nya kollektivtrafiklinjer samt bättre 
anslutningsmöjligheter med nya bytespunkter.

Kollektivtrafikåtgärder i eller i närheten av 
storstadsmiljöer kan bidra till en ökad 
tillgänglighet för resenärer med 
kollektivtrafiken, med cykel och för fotgängare. 
Bytespunkter eller resecentrum kan förenkla 
byten mellan kollektiva färdmedel och 
förbättra pendlingsmöjligheterna till och från 
Göteborg.

Kollektivtrafikåtgärder kan också förbättra 
tillgängligheten för alla grupper av människor 
eftersom åtgärden bidrar till att 
kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft ökar. Tillgänglighetsanpassad 
kollektivtrafik ökar kollektivtrafiknätets 
användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning och därmed också 
människors rörelse ute i samhället. Särskilt 
byggnation av resecentrum kan medföra en 
ökad trygghet för resenärer vid väntan på byte 
mellan olika turer och trafikslag.
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Åtgärdsområdet innehåller åtgärder på det 
regionala vägnätet med syfte att stärka 
befintliga stråk över hela regionen, med en 
investeringskostnad på högst 50 miljoner 
kronor. Stråken utgör de viktigaste 
kopplingarna mellan olika delar av regionen 
och innefattar de största transportflödena. 
Åtgärdsområdet innefattar potter för 
kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder och 
mindre vägåtgärder. En del av åtgärdsområdets 
medel avsätts även till förstärkta satsningar 
inom två kommunalförbund. Dessa satsningar 
utgörs i praktiken av kollektivtrafikåtgärder, 
cykelåtgärder och mindre vägåtgärder inom 
vissa geografiska områden och har inkluderats i 
bedömningen nedan.

Trimning och effektivisering i stråk

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Mindre 

vägåtgärder
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + 0 +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + 0 +

Buller + + 0 0

Trafiksäkerhet + + + +

Aktivt resande + + 0 +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer + + 0 +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + 0 +

Trygghet Ej möjligt att bedöma i detta skede

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Klimat på 
grund av förbättrade förutsättningar för 
alternativ till biltrafik samt bättre 
förutsättningar för godstransporter. 
Åtgärdsområdet erbjuder möjligheter att bidra 
till en utveckling i linje med ett 
transporteffektivt samhälle. Detta förutsätter 
en fortsätt hållbarhetsbedömning av 
kommande val av åtgärder under 
genomförandet.

Tabell 8. Hållbarhetsbedömning av trimning och effektivisering i stråk. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.
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Åtgärder som nya eller anpassade 
busshållplatser, busskörfält och bytespunkter 
med mera på de större regionala vägarna har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Frisk luft. Åtgärderna har 
potential att göra kollektivtrafiken mer 
attraktiv och busskörfälten ger förutsättningar 
för en förbättrad framkomlighet som kan 
konkurrera med biltrafiken. Detta i sin tur 
innebär mindre trafik på vägar och mindre 
utsläpp av luftföroreningar. Där cykelvägar 
byggs blir det tryggare och säkrare att cykla, 
vilket har potential att bidra till överflyttning 
till aktiva transportslag och därmed minskad 
biltrafik i de regionala stråken. Dessa leder 
också till minskade bullernivåer.

Viktiga åtgärder i de regionala stråken som har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad 
av separerade cykelvägar samt mindre 
vägåtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. 
Investeringar på nya cykelvägar, gång- och 
cykelpassager, trafiksäkerhetsåtgärder samt 
minskade barriärer i samhället bedöms ha 
betydelse för utvecklingen av trafiksäkerheten.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande. 
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala 
stråken bidrar till ökad trafiksäkerhet och 
trygghet samt ger bättre förutsättningar för 
cyklister och gående. Det gäller inte minst för 
barn och unga för vilka den totala cyklade 
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med 
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta 
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för 
gång- och cykeltrafikanter öka.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Tillgänglighet 
– näringsliv eftersom de mindre vägåtgärderna 
har betydelse för näringslivets transporter. Det 
beror på att de mindre vägåtgärderna medför 
standardhöjning och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning som på sikt 
förbättrar förutsättningarna för längre fordon 
och ger ett bättre flöde för godstransporter.

Åtgärder i de regionala stråken har potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten 
Tillgänglighet – landsbygd. 
Infrastrukturinvesteringar på landsbygden kan 
bidra till att kollektivtrafiken blir mer attraktiv 
vilket i sin tur kan leda till förbättrade 
möjligheter för pendling och en förbättrad 
tillgänglighet till relevanta målpunkter som till 
exempel arbeten, skola, offentlig och 
kommersiell service samt kultur i ett mer 
regionalt perspektiv. Cykelvägar ger ökad 
tillgänglighet när de kopplas till viktiga 
målpunkter. Särskilt viktigt är att det finns 
cykelvägar till skola och förskola. 
Standardhöjning och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning förbättrar både 
trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Åtgärderna i stråken har viss potential att 
förbättra tillgängligheten även inne i städerna. 
Det är framförallt åtgärder som främjar ett 
bättre samspel mellan oskyddade trafikanter 
och bilister som bedöms tillföra tillgänglighet i 
städerna. Kollektivtrafikåtgärder kan bidra till 
att öka kollektivtrafikens attraktivitet och 
konkurrenskraft jämfört med exempelvis 
biltrafik. Om kollektivtrafiken i stråken stärks, 
så att fler väljer att resa in till städerna med 
kollektivtrafik än med bil, så kan det bidra till 
en bättre trafiksituation inne i städerna.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten 
Grundläggande Tillgänglighet. Åtgärdsområdet 
kan bidra till att öka kollektivtrafikens 
funktion och attraktivitet, vilket kan bidra till 
förbättrad tillgänglighet för exempelvis 
personer utan tillgång till bil. Cykelvägar kan 
bidra till ökad lokal tillgänglighet, särskilt för 
barn och unga i de fall åtgärdernas målpunkter 
är skolor, förskolor, idrottshallar och liknande. 
Vägåtgärder kan bidra positivt till 
grundläggande tillgänglighet för alla som 
använder vägarna. Utvecklingen av de regionala 
stråken behöver inte vara i konflikt med 
trafikmiljön i det lokala samhället, utan ibland 
kan åtgärder i de större stråken även gynna den 
lokala trafiksituationen i mindre samhällen, till 
följd av förbättring av korsningspunkter och 
framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken.
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biltrafiken. Åtgärder som exempelvis bättre 
kollektivtrafikanslutningar till städer genom 
pendelparkeringar, bidrar indirekt till 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
buller i städer på grund av minskad biltrafik. 
Detta eftersom åtgärden kan medföra en viss 
överflyttning från biltrafiken.

Trimning och effektivisering till stråk

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder på det 
regionala vägnätet som medverkar till att bättre 
koppla upp det mindre vägnätet till stråken, 
med investeringskostnad på högst 50 miljoner 
kronor. Åtgärdsområdet innefattar potter för 
kollektivtrafikåtgärder, cykelåtgärder och 
mindre vägåtgärder. En mindre del av 
åtgärdsområdets medel avsätts även till 
förstärkta satsningar inom ett 
kommunalförbund.

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekten Klimat. 
Åtgärder i både kollektivtrafiken och i form av 
utbyggnad av gång- och cykelvägar på de 
mindre tätortsnära regionala vägarna möjliggör 
bättre förutsättningar för alternativ till

Tabell 9. Hållbarhetsbedömning av Trimning och effektivisering till stråk.
  De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken.

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Mindre 

vägåtgärder
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + 0 +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + 0 0

Buller 0 + 0 +

Trafiksäkerhet 0 + + +

Aktivt resande 0 + 0 +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 + +

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer 0 0 0 0

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + 0 +

Trygghet Ej möjligt att bedöma i detta skede
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barn och unga för vilka den totala cyklade 
sträckan har minskat de senaste 20 åren. Med 
fokus på att genomföra åtgärder vid relevanta 
målpunkter kan det aktiva rörelsemönstret för 
gång- och cykeltrafikanter öka.

På de mindre regionala vägarna har de mindre 
vägåtgärderna betydelse för näringslivets 
transporter eftersom standardhöjning och 
förbättrad funktion i korsningar samt 
kurvrätning förbättrar förutsättningarna för 
längre fordon och bättre flöde för 
godstransporter på sikt. Åtgärdsområdet har 
därför potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – näringsliv.

Åtgärder på de mindre regionala vägarna har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Tillgänglighet – landsbygd. 
Förbättrade anslutningar till regionala stråk gör 
kollektivtrafiken något mer attraktiv. 
Cykelåtgärder medför ökad tillgänglighet när 
de kopplas till viktiga målpunkter, särskilt 
viktigt att det finns cykelvägar till exempelvis 
skola och förskola. Det gäller både den lokala 
och regionala tillgängligheten. Standardhöjning 
av mindre vägar och förbättrad funktion i 
korsningar samt kurvrätning förbättrar 
tillgängligheten och ger ökad trafiksäkerhet. 
Åtgärderna medför att anslutningen till de 
regionala stråken förbättras.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten 
Grundläggande Tillgänglighet. Cykelåtgärder 
bidrar till ökad tillgänglighet lokalt för särskilt 
barn och unga om åtgärden ökar 
tillgängligheten till skolor och förskolor. 
Mindre vägåtgärder kan bidra till 
grundläggande tillgänglighet för alla som 
använder vägarna, gäller både personbilar, 
färdtjänst och kollektivtrafik.

Kollektivtrafikåtgärder samt cykelåtgärder kan 
bidra till ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, om exempelvis 
busshållplatser tillgänglighetsanpassas och 
gång- och cykelvägar utformas med hänsyn till 
exempelvis synskadade.

Om kortare sträckor ersätts med cykel ökar 
möjligheten för att användandet av bil minskar 
vilket bidrar till att minska utsläppen av 
växthusgas samt buller. Detta gör att 
tillgängligheten förbättras samtidigt som 
biltrafiken inte ökar. En förutsättning för att 
detta ska ske är att kollektivtrafik- och 
cykelåtgärder görs så att de leder till 
synergieffekter. Åtgärdsområdet bidrar på sikt 
till ett fungerande godstransportflöde med 
bättre möjligheter för längre fordon samt bättre 
anslutningar till de större regionala vägarna, 
vilka leder till bättre förutsättningar för 
intermodala godstransporter. I det fall mindre 
vägåtgärder leder till ökad trafik kan det finnas 
risk för marginell negativ påverkan.

Det finns en viss potential till positiv påverkan 
på hållbarhetsaspekten Frisk luft på grund av 
minskad trafik genom standardhöjning. I vissa 
fall innebär nybyggnation av bytespunkter (av 
till exempel pendelparkeringar) en mer 
attraktiv kollektivtrafiken som potentiellt 
bidrar till minskad trafik genom bebyggelse. 
Där cykelvägar byggs blir det tryggare och 
säkrare att cykla, vilket har potential att bidra 
till överflyttning till aktiva transportslag och 
därmed minskad biltrafik på de regionala 
vägarna. 

Olyckor på mindre regionala vägar står för en 
majoritet av alla allvarliga trafikolyckor i länet. 
Åtgärder i det regionala vägnätet som har 
potential till positiv påverkan på 
hållbarhetsaspekten Trafiksäkerhet är utbyggnad 
av separerade cykelvägar samt mindre väg- 
åtgärder. Investeringar på nya cykelvägar, gång 
och cykelpassager och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på de mindre vägarna, med särskilt 
fokus på barn och ungas transportbehov, kan 
medföra en förbättrad trafikmiljö för 
trafikanter och därmed förbättrad 
trafiksäkerhet.

Åtgärdsområdet har potential till positiv 
påverkan på hållbarhetsaspekten Aktivt resande. 
Utbyggnad av cykelvägar utmed de regionala 
vägarna bidrar till ökad trafiksäkerhet och 
trygghet samt ger bättre förutsättningar för 
cyklister och gående. Det gäller inte minst för
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Åtgärdsområdet innehåller statlig 
medfinansiering till åtgärder på det 
kommunala vägnätet, med investeringskostnad 
på högst 50 miljoner kronor. Åtgärdsområdet 
innefattar potter för kollektivtrafikåtgärder, 
cykelåtgärder, trafiksäkerhet- och miljöåtgärder. 
En mindre del av åtgärdsområdets medel 
avsätts även till förstärkta satsningar inom ett 
kommunalförbund. Dessa satsningar utgörs i 
praktiken av kollektivtrafikåtgärder och 
cykelåtgärder.

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter 
förutom biologisk mångfald och tillgänglighet 
för näringslivet, där åtgärdsområdet bedöms 
medföra varken positiv eller negativ påverkan.

Tabell 10. Hållbarhetsbedömning av Statlig medfinans till kommunalt vägnät. 
 De sex översta aspekterna i tabellen är aspekter enligt miljöbalken

Inget data Kollektivtrafik-
åtgärder

Cykelåtgärder
Trafiksäkerhet 

och miljö
Sammantagen 

bedömning

Klimat + + + +

Biologisk mångfald 0 0 0 0

Frisk luft + + + +

Buller + + + +

Trafiksäkerhet + + + +

Aktivt resande + + + +

Tillgänglighet – Näringsliv 0 0 0 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd + + + +

Tillgänglighet – Städer + + + +

Grundläggande 
tillgänglighet + + + +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning + + + +

Trygghet + + + +

Statlig medfinans till kommunalt vägnät
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Åtgärdsområdet har stor potential att bidra till 
utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle 
eftersom det finns goda förutsättningar för 
kollektivtrafik och cykelresor. Detta gör att 
tillgängligheten förbättras samtidigt som 
biltrafiken minskas. Därmed stor potential för 
att bidra positivt till klimatmålet samt bidra till 
minskade utsläpp av luftföroreningar, samt 
minskade bullernivåer.

Oskyddade trafikanter står för majoriteten av 
allvarliga trafikolyckor på kommunala vägar. 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, exempelvis 
utbyggnad av separerade cykelvägar i tätorter 
där många oskyddade trafikanter rör sig, bidrar 
till en säkrare trafikmiljö. Åtgärdsområdet har 
ett särskilt fokus på barn och ungas 
självständighet i trafiken, viket innebär 
satsningar för en säkrare trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter samt för bättre samspel 
mellan olika trafikslag i gaturummet. 

Åtgärderna har särskilt fokus på relevanta 
målpunkter (så som gång- och cykelvägar 
mellan bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor 
och annan samhällsservice), så att många ska få 
nytta av satsningarna. På så vis bedöms 
åtgärdsområdet ha potential till ökat aktivt 
resande och till positivt bidrag till bland annat 
grundläggande tillgänglighet. Det är relevant 
inte minst för barn och unga, vars cyklande har 
minskat de senaste 20 åren.

Infrastrukturinvesteringar på landsbygden har 
potential att bidra till att göra kollektivtrafiken 
mer attraktiv och konkurrenskraftig, samt kan 
bidra till ökad tillgänglighet på landsbygden. 
Cykelåtgärder i mindre samhällen och på 
landsbygderna kan bidra till ökad tillgänglighet 
om åtgärderna binder ihop målpunkter 
(bostäder, arbetsplatser, skolor och liknande).

Åtgärder som görs i städer eller på vägar till 
städer har potential att bidra till ökad 
tillgänglighet i städerna. Framförallt handlar 
det om trafiksäkerhet och ett bättre samspel 
mellan oskyddade trafikanter och bilister.

Kollektivtrafikåtgärder och gång- och 
cykelvägar gynnar grupper utan tillgång till bil. 
För att åtgärderna ska bidra till tillgänglighet 
för alla är det viktigt att åtgärderna inte enbart 
fokuseras på arbetspendlare, utan att åtgärder 
även genomförs där det finns skolor, förskolor 
och annan samhällsservice, så att det lokala 
resandet underlättas.

Åtgärdsområdet har viss potential att bidra till 
förbättrad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, genom att exempelvis 
hållplatser i det kommunala vägnätet utformas 
eller anpassas så att de kan nyttjas av alla.

Åtgärdsområdets satsningar på kollektivtrafik 
och cykel kan bidra till att fler personer väljer 
aktiva transportslag, och därmed rör sig ute i 
gaturummet, vilket kan bidra till ökad 
trygghet. Utformningen av bland annat 
hållplatser för kollektivtrafiken och cykelvägar 
har potential att bidra positivt om 
utformningen görs med hänsyn till trygghet.
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Åtgärdsområdet innehåller medel till 
samfinansiering av åtgärder i den nationella 
infrastrukturplanen. Medlen är avsatta för 
åtgärder på de regionala järnvägarna med syfte 
att höja och återupprätta standarden. Det kan 
handla till exempel om hastighets- och 
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder inom 
stationsmiljöer, så som förlängning av 
plattformar.

Tabell 11. Hållbarhetsbedömning av Samfinansiering 
 nationell plan, järnväg. De sex översta 
  aspekterna i tabellen är aspekter enligt   
 miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat +

Biologisk mångfald 0

Frisk luft +

Buller 0

Trafiksäkerhet +

Aktivt resande +

Tillgänglighet – Näringsliv +

Tillgänglighet – 
Landsbygd +

Tillgänglighet – Städer +

Grundläggande 
tillgänglighet 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning 0

Trygghet
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på alla hållbarhetsaspekter 
förutom biologisk mångfald, buller, 
grundläggande tillgänglighet och tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning, där 
åtgärdsområdet bedöms medföra varken positiv 
eller negativ påverkan. Trygghetsaspekten har 
inte varit möjlig att bedöma i detta skede. 

Satsningar på de regionala järnvägarnas 
standard kan bidra till ökad kapacitet och 
tillförlitlighet för järnvägen och på så vis ökad 
attraktivitet och konkurrenskraft jämfört med 
andra transportslag. Om fler väljer att resa med 
tåget istället för bilen och fler godstransporter 
sker med tåg istället för med lastbil har 
åtgärdsområdet potential att bidra till minskad 
vägtrafik, med mindre utsläpp av växthusgaser 
och luftföroreningar (NOx och PM10) som 
följd. En överflyttning har också potential att 
bidra till ökad trafiksäkerhet och aktivt 
resande. 

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
förbättrad tillgängligheten för näringslivet, på 
grund av att satsningarna kan medföra ökad 
kapacitet för godstransporter på järnväg. 
Satsningarna har potential att medföra kortare 
restider för tågpendlare, vilket i kombination 
med ökad tillförlitlighet kan ha en positiv 
påverkan för tillgängligheten på landsbygderna.

Samfinansiering nationell plan, järnväg 
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Åtgärdsområdet innefattar större 
infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken i 
Göteborgsområdet som är avtalade inom 
Sverigeförhandlingen. Åtgärderna sam- och 
medfinansieras av flera parter, varför endast en 
mindre del av de totala kostnaderna finansieras 
genom den regionala infrastrukturplanen. 

Tabell 12. Hållbarhetsbedömning av Storstadsåtgärder   
 inom Sverigeförhandlingen. De sex översta 
 aspekterna i tabellen är aspekter enligt   
 miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat +

Biologisk mångfald 0

Frisk luft +

Buller 0

Trafiksäkerhet 0

Aktivt resande +

Tillgänglighet – Näringsliv 0

Tillgänglighet – 
Landsbygd 0

Tillgänglighet – Städer +

Grundläggande 
tillgänglighet +

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning +

Trygghet
Ej möjligt att 
bedöma i detta 
skede

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna 
klimat, frisk luft, aktivt resande, tillgänglighet i 
städer, grundläggande tillgänglighet samt 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. För övriga 
hållbarhetsaspekter bedöms åtgärdsområdet 
medföra varken positiv eller negativ påverkan 
(trygghetsaspekten har dock inte varit möjlig 
att bedöma i detta skede).

Storstadsåtgärderna omfattar kollektiv- 
trafikåtgärder i Göteborgsområdet i form av 
nya kollektivtrafiklinjer. Åtgärderna har 
potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet 
och konkurrenskraft, så att fler ska kunna och 
vilja åka kollektivt. Åtgärdsområdet har således 
potential att bidra till överflyttning till 
kollektivtrafik från biltrafik. Åtgärdsområdet 
har stor potential att bidra till utvecklingen av 
ett transporteffektivt samhälle eftersom det ger 
goda förutsättningar för kollektivtrafik och 
cykelresor. Detta gör att tillgängligheten kan 
förbättras samtidigt som biltrafiken minskas. 
Därmed stor potential för att bidra positivt till 
klimatmålet. 

Storstadsåtgärderna bedöms bidra till ökad 
tillgänglighet i Göteborgsområdet. Invånarnas 
grundläggande tillgänglighet förbättras genom 
ett större kollektivtrafikutbud och troligen även 
kortare restider. De nya kollektivtrafiklinjerna 
bidrar till bättre förutsättningarna för aktivt 
resande. Nya spårvägs- och busstråk bidrar till 
att öka tillgängligheten i städer (i detta fall 
Göteborg) för resenärer utan tillgång till bil. 
Tillgänglighetsanpassningar av hållplatser och 
knutpunkter bidrar till ökad tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen
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Åtgärdsområdet innehåller medel till 
oförutsedda mindre utgifter och driftbidrag till 
Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Åtgärdsområdet bedöms ha varken positiv eller 
negativ påverkan på hållbarhetsaspekten 
klimat. Det beror på att flyg inte räknas in i 
klimatmålet för inrikes transporter, som är 
bedömningskriteriet för klimat.

Tabell 13. Hållbarhetsbedömning av Övrigt.De sex   
 översta aspekterna tabellen är aspekter   
 enligt miljöbalken.

Inget data Totalt för 
åtgärdsområdet

Klimat 0

Biologisk mångfald 0

Frisk luft 0

Buller -
Trafiksäkerhet 0

Aktivt resande 0

Tillgänglighet – Näringsliv +

Tillgänglighet – 
Landsbygd +

Tillgänglighet – Städer 0

Grundläggande 
tillgänglighet 0

Tillgänglighet – 
Funktionsnedsättning 0

Trygghet 0

Åtgärdsområdet bedöms ha potential till 
positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna 
Tillgänglighet – Näringsliv och Tillgänglighet 
– Landsbygd, men risk för negativ påverkan 
avseende buller. Dessa bedömningar baseras på 
att åtgärdsområdet bland annat innefattar 
driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs 
flygplats, vilket visserligen är viktigt för 
tillgängligheten för näringslivet samt 
landsbygderna kring flygplatsen, men även 
riskerar att medföra till fortsatt höga 
bullernivåer i intilliggande samhällen. För 
övriga hållbarhetsaspekter bedöms 
åtgärdsområdet medföra varken positiv eller 
negativ påverkan.

Övrigt
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5    Jämförelse mellan infrastrukturplanen och 
jämförelsealternativ

Som nämndes i avsnitt Valt jämförelsealternativ 
motsvarar jämförelsealternativet Regional 
infrastrukturplan 2018–2029. Det finns både 
likheter och skillnader mellan Regional 
infrastrukturplan 2022–2033 och 
jämförelsealternativet.

I infrastrukturplanen 2018–2029 är 
indelningen i åtgärdsområden i huvudsak gjord 
utifrån trafikslag. I Regional infrastrukturplan 
2022-2033 är åtgärdsområden i huvudsak 
indelade efter funktion och vägnätets olika 
delar. För att kunna jämföra fördelningen av 
medel mellan infrastrukturplanen 2022-2033 
och jämförelsealternativet har åtgärderna i 
Regional infrastrukturplan 2018–2029 
”översatts” till åtgärdsområdena som används i 
Regional infrastrukturplan 2022-2033, se  
figur 8 nedan.

Större åtgärder i stråk 
och noder 

38%  (41%)

Samfinansiering nationell plan, 
järnväg 

  11%  (11%)

Trimning och effektivisering 
till stråk

13%  (11%)

Statlig medfinans till
kommunalt vägnät  

16%  (14%)

Övrigt 

1%  (4%)

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen

6%  (3%)

Trimning och effektivisering 
i stråk 

15%  (16%)
Figur 8. Jämförelse mellan Regional infrastrukturplan 2022-2033 och Regional infrastrukturplan  
 2018-2029 (jämförelsealternativet). Fördelning av medel i infrastrukturplanen 2022–2033  
 anges i den yttre cirkeln och med mörka siffror. Motsvarande för infrastrukturplanen   
 2018–2029 anges i den inre cirkeln och med ljusare siffror i parenteser.

Fyra större namngivna väg- och 
kollektivtrafikåtgärder har färdigställts sedan 
infrastrukturplan 2018-2029 antogs och sex 
åtgärder har tillkommit i infrastrukturplan 
2022-2033, varav en med extern finansiering. 
Ett fåtal namngivna väg- och 
kollektivtrafikåtgärder har fått en ändrad 
inriktning i den nya planen. Fyra av de 
namngivna kollektivtrafikåtgärderna i 
infrastrukturplan 2018–2029 har i 
infrastrukturplan 2022-2033 istället listats som 
brister. Dessa brister kan bli aktuella att åtgärda 
i kommande planrevideringar. I Bilaga 6 anges 
vilka större namngivna åtgärder som har 
färdigställts, tillkommit och liknande.
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De huvudsakliga skillnaderna mellan Regional 
infrastrukturplan 2022-2033 och Regional 
infrastrukturplan 2018-2029 
(jämförelsealternativet) är:

• Transporteffektivitet är en viktig 
utgångspunkt i infrastrukturplan 2022-
2033, som fokuserar på funktion istället för 
transportslag. Tanken är att olika 
transportslag kompletterar varandra, och 
möjliggör intermodala transporter både för 
gods och människor. Infrastrukturplanens 
struktur gör att medel lättare kan 
kombineras från olika potter för att 
genomföra helhetslösningar. Det finns 
avsatta medel för olika delar av vägnätet 
vilket gör det enklare att beakta de olika 
geografiska förutsättningarna i 
åtgärdsplaneringen.

• Vissa större åtgärder har fått ändrad 
inriktning. Exempelvis har E20 / Rv 40 
Tvärförbindelse i infrastrukturplanen 
2022-2033 blivit en kollektivtrafikåtgärd, 
som inkluderar såväl busskörfält som 
cykelväg och vägåtgärder, istället för fyrfilig 
bilväg.

• Infrastrukturplanen 2022-2033 innehåller 
utökat utrymme för cykelinfrastruktur 
jämfört med jämförelsealternativet, samt 
har ett särskilt fokus på barn och ungas 
tillgänglighet i cykelplaneringen.

• Infrastrukturplanen 2022-2033 innehåller, 
till skillnad från jämförelsealternativet, 
vägledande principer för åtgärdsområden 
och potter med obundna medel (se 
plandokumentet). De vägledande 
principerna syftar till att se till att 
infrastrukturplanen går i en mer hållbar 
riktning.

• Infrastrukturplanen 2022-2033 strävar 
tydligare efter en balans mellan regionala 
långväga och lokala resor. Behov av 
åtgärder för att minska barriäreffekterna till 
följd av stråkåtgärder lyfts tydligare.

• Förutsättningarna för oskyddade trafikanter 
har fått en större tyngd i 
Infrastrukturplanen 2022-2033 än i 
jämförelsealternativet. 

Hållbarhets- och miljöeffektsbedömning
Infrastrukturplanen 2022-2033:s fokus på 
funktion och olika trafikslags samspel medför 
att den i ännu större utsträckning än 
jämförelsealternativet bedöms medföra positiv 
påverkan avseende trafiksäkerhet samt olika 
tillgänglighetsaspekter och aktivt resande. 
Vidare bedöms infrastrukturplanens upplägg 
även bidra till att rätt typ av åtgärder väljs 
utifrån olika geografiska förutsättningar i en 
större utsträckning. Infrastrukturplanen 
2022-2033 har inkluderat ett 
barnrättsperspektiv, bland annat genom 
prövning och analys av barnets bästa. Att 
hänsyn har tagits till barns behov av 
självständig mobilitet samt utsatthet i trafiken 
har också bidragit till infrastrukturplanens 
positiva påverkan avseende framförallt 
hållbarhetsaspekten aktivt resande och vissa av 
tillgänglighetsaspekterna.

Både infrastrukturplanen 2022-2033 och 
jämförelsealternativet innehåller större 
namngivna vägåtgärder. Dessas påverkan beror 
på hur de utformas och var de lokaliseras (det 
behöver inte innebära större påverkan för att 
det är fler större åtgärder). De större 
namngivna kollektivtrafikåtgärderna bedöms 
generellt medföra potential till positiv påverkan 
på de flesta hållbarhetsaspekterna, medan de 
större namngivna vägåtgärderna till viss del kan 
vara problematiska ur vissa 
hållbarhetsperspektiv. De bidrar visserligen till 
framförallt trafiksäkerhet med fokus på 
personbil och tung trafik och till vissa av 
tillgänglighetsaspekterna (främst på 
landsbygden och för näringslivet), men riskerar 
i vissa fall medföra negativ påverkan på 
aspekterna klimat och biologisk mångfald.

Två av de redan beslutade namngivna objekten 
har fått ändrad omfattning i 
infrastrukturplanen 2022-2033. Åtgärden på 
väg 168 Tjuvkil består av en cykelväg.  
E20 / Rv 40 Tvärförbindelse har ändrat 
inriktning och den utgör en 
kollektivtrafikåtgärd och en vägåtgärd, istället 
för endast en vägåtgärd (som i 
jämförelsealternativet). Ur hållbarhetssynpunkt 
(framförallt klimatsynpunkt) är det således 
positivt att redan beslutade åtgärder omprövas 
och eventuellt aktualiseras. 
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Under arbetet med att revidera den regionala 
infrastrukturplanen har det förts en 
hållbarhetslogg med syfte att dokumentera 
beslut och ställningstaganden som kan påverka 
hållbarheten, och för att kunna följa vad beslut 
längs vägen har för konsekvenser för en hållbar 
utveckling. De viktigaste övervägandena 
redovisas i punktform nedan:

• Regionfullmäktiges beslut 2018-01-30 om 
uppföljning av miljökonsekvenserna i 
Regional plan 2018-2029. Ledde till en 
miljö-PM och rekommendation att 
tydligare integrera miljöaspekter i 
planprocessen.

• Beslut om att göra en 
hållbarhetsbedömning som en utvidgad 
strategisk miljöbedömning. Samt att 
hållbarhetsbedömningen ska utgå från 
Trafikverkets målbild 2030 med ingående 
mål och aspekter som bedömningskriterier.

• Ställningstagande i BHU om 
inriktningsunderlag för regionala 
infrastrukturplanen. Föregicks av 
hållbarhetsbedömning av förslaget och 
medskick inför fortsatt process. 
Inriktningsunderlaget innebär en 
aktualisering av systemanalysen, och pekar 
tydligare på förbättrad snarare än ökad 
tillgänglighet, ökat fokus på hållbart 
resande i hela regionen. Den innehåller 
också tre nya principer för den regionala 
infrastrukturplanen; bidra till nationella 
klimatmålet, stötta utvecklingen av ett 
inkluderande transportsystem och bidra till 
nollvisionen för trafiksäkerhet.

• Tre alternativ för att bygga 
infrastrukturplanen tas fram samt 
hållbarhetsbedömning av respektive 
alternativ.
1. Alternativ Flexibilitet
2. Alternativ Större åtgärder
3. Alternativ Intermodalitet

De olika alternativen påverkar 
hållbarhetsaspekterna på olika sätt. 
Samtliga alternativ har potential till att 
bidra positiv till de flesta 
hållbarhetsaspekterna. Alternativ Större 
åtgärder innebar en risk för negativ 
påverkan på klimatet.

• Politiskt ställningstagande i BHU om att gå 
vidare med alternativ Större åtgärder och 
alternativ Intermodalitet, med 
förutsättningen att det ska ske inom 
inriktningsunderlagets mål. Det vill säga 
att val av åtgärder ska ske inom den 
utpekade inriktningen.

• Dialog med kommunalförbundens 
förbundsstyrelser. Skriftliga 
ställningstaganden om att beslutade objekt 
och beslutade brister ska genomföras.

6    Särskilda överväganden
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I denna hållbarhetskonsekvensbeskrivning har 
den regionala infrastrukturplanens påverkan på 
tolv hållbarhetsaspekter bedömts. Den samlade 
bedömningen är att infrastrukturplanen har 
potential till positiv påverkan på de flesta 
hållbarhetsaspekterna; frisk luft, buller, 
trafiksäkerhet, aktivt resande, tillgänglighet för 
näringsliv, tillgänglighet på landsbygden, 
tillgänglighet i städer, grundläggande 
tillgänglighet och tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. Den regionala 
infrastrukturplanen bedöms sammantaget 
medföra varken positiv eller negativ påverkan 
på hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald samt trygghet. 

Därtill har en lagstadgad 
miljöeffektsbedömning gjorts för utvalda 
miljöaspekter. Den sammantagna 
miljöeffektsbedömningen visar att den 
regionala infrastrukturplanen inte bedöms 
medföra några betydande miljöeffekter 
(positiva eller negativa). Bedömningarna är 
gjorda på en övergripande nivå och för de flesta 
åtgärdsområdena är bedömningarna baserade 
på de tänkta principerna för fördelningen av 
medel och innehåll. En slutsats är därför att det 
spelar roll hur genomförandet av 
infrastrukturplanen sker, så att fördelningen av 
medel och innehåll följer inriktningen i 
praktiken. 

Vissa namngivna vägåtgärder bedöms riskera 
att medföra negativ påverkan avseende 
hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk 
mångfald och i vissa fall även frisk luft. 

I infrastrukturplanen bedöms det finnas 
möjligheter att bidra till utvecklingen av ett 
transporteffektivt samhälle. Det görs genom 
åtgärder som gynnar cykel, gång och 
kollektivtrafik och kombinationer av dessa. En 
majoritet av dessa åtgärder medfinansieras från

7    Slutsatser och medskick till genomförandet

Slutsatser

berörda kommuner, vilket innebär att 
investeringsmedlen förstärkts med lika mycket 
medel. Dessa typer av åtgärder gynnar många 
olika gruppers resande och bidrar positivt till 
människors hälsa. Det behövs dock mer 
kunskap om effektsambanden mellan olika 
typer av infrastrukturåtgärder och sociala 
aspekter av tillgänglighet.

Infrastrukturplanen syftar till effektiva och 
intermodala godstransporter. Detta görs genom 
att förbättra möjligheterna för godstransporter 
med längre fordon på de mindre regionala 
vägarna samt bättre anslutningar till 
kombiterminaler och hamnar utmed större 
regionala vägar. Därmed kan planen på sikt 
bidra till godstransportens intermodalitet.

Ambitionen med hållbarhetsbedömningen har 
varit att integrera hållbarhetsfrågorna genom 
hela framtagningsprocessen. Det har lett till ett 
delvis ändrat arbetssätt. Fokus i 
transportplaneringen har flyttats från att enbart 
utgå från olika transportslag till att i högre grad 
utgå från vilket syfte och funktion olika 
åtgärder ska fylla. Att ge transporteffektivitet 
större tyngd har lett till en infrastrukturplan 
med sikte på ett framtida transportsystem där 
vi ska resa hållbart och där de olika trafikslagen 
kompletterar varandra. Mer medel till aktiva 
transportslag ger också synergieffekter i form av 
förbättrad folkhälsa, trafiksäkerhet och 
minskad miljöpåverkan.

För att i kommande revideringsomgångar få 
ytterligare fokus på ett hållbart transportsystem 
för människor, miljö och näringsliv behöver 
planprocessen utvecklas kontinuerligt. Till 
exempel genom att från början göra en 
omprövning av redan beslutade åtgärder.
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Alla planer som miljöbedöms ska följas upp 
avseende på de betydande miljöeffekter som 
genomförandet av planen kan antas medföra. 
Genom uppföljningen ges möjlighet att 
identifiera eventuella ytterligare betydande 
miljöeffekter, som inte tidigare identifierats. 
Vidare kan det identifieras nya behov av att 
vidta åtgärder för att förhindra eller dämpa 
negativ miljöpåverkan. Den regionala 
infrastrukturplanen bedöms inte medföra några 
betydande miljöeffekter. Trots att uppföljning 
inte måste göras är det ändå lämpligt att under 
genomförandet bevaka de hållbarhetaspekter 
som är av störst vikt.

Genomförandet kan delas in i två delar. En del 
som rör prioritering av åtgärder inom potter. 
Den andra delen rör detaljutformningen av 
beslutade åtgärder. För att realisera den 
bedömda positiva potentialen samt att mildra 
de negativa effekterna på hållbarhetsaspekterna 
behöver genomförandet följas upp med 
avseende på båda dessa delar.

Uppföljning av 
hållbarhetsaspekter

Som beskrivits i slutsatserna har den regionala 
infrastrukturplanen potential till positiv 
påverkan på de flesta hållbarhetsaspekterna. 
Medskicken från HKB:n är till för att realisera 
potentialen och se till att det blir ett hållbart 
genomförande av infrastrukturplanen.

Medskick till genomförandet av 
infrastrukturplanen:

• Om det görs betydande ändringar i 
infrastrukturplanen under genomförandet 
så bör det genomföras 
hållbarhetsbedömning och 
miljöeffektsbedömning. Denna 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning kan i så 
fall användas som utgångpunkt.

• Vid fördelning av medel från potterna finns 
möjlighet att se till att infrastrukturplanen 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle. 
Det görs genom att följa de vägledande 
principerna för vissa åtgärdsområden (som 
finns i plandokumentet) samt 
inriktningsunderlagets tre utpekade 
fokusområden. För att säkerställa att 
genomförandet av infrastrukturplanen 
bidrar till ett transporteffektivt samhälle 
behöver efterlevnaden av de principerna 
följas upp.

• Tillgängligheten förbättras genom att välja 
en kombination av åtgärder, så att olika 
transportslag kompletterar varandra. På så 
sätt kan infrastrukturplanens positiva 
påverkan stärkas och enskilda åtgärders 
negativa påverkan inom vissa aspekter kan 
mildras.

• Målpunkter för barn och unga, så som 
skolor, idrottsanläggningar, lekplatser och 
liknande bör vara i särskilt fokus under 
genomförandet. Likaså bör barns och ungas 
delaktighet och utsatthet i trafiksystemet 
beaktas.

Medskick till genomförandet
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Bakgrund
Enligt miljöbalken 6 kap. 11 § ska en 
miljökonsekvensbeskrivning, i detta fall en 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning, innehålla en 
beskrivning av miljöförhållandena i de 
områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt samt beskrivning av befintliga 
miljöproblem som är relevanta för planen, 
särskilt miljöproblem som rör ett sådant 
område som avses i 7 kap. eller ett annat 
område av särskild betydelse för miljön. 
Beskrivningen av nuläge och trender har 
utökats till att omfatta även övriga 
hållbarhetsaspekter som ingår i 
hållbarhetsbedömningen.

FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) antogs 1989 av FN:s 
generalförsamling och trädde i kraft som 
svensk lag i januari 2020 (SFS 2018:1197). 
Barnkonventionen syftar till att ge barn rätt att 
behandlas med respekt och att få komma till 
tals. I konventionen ingår bland annat att 
barnets bästa ska beaktas i alla beslut och 
åtgärder som rör barn. Under arbetet med den 
regionala planen har det gjorts en prövning och 
analys av barnets bästa för att säkerställa att det 
inkluderas i planen.

Klimat
Klimatförändringarna har gått från att vara en 
het fråga till en akut fråga. FN:s klimatpanel 
(IPCC) publicerade en ny klimatrapport i 
augusti 2021. I rapporten redogörs för att 
jordens klimat förändras snabbt, att 
havsnivåerna stiger och olika extremväder ökar 
(IPCC, 2021). Forskarna slår nu med ännu 
större tydlighet än tidigare fast att det är 
människans växthusgasutsläpp som orsakar 
klimatförändringarna. IPCC:s klimatrapport är 
på många sätt skrämmande och visar vikten av 
att vidta kraftfulla åtgärder. Enligt IPCC är det

Bilagor

Bilaga 1 – Nuläge och trender

fortfarande möjligt att vända trenden. I så fall 
krävs kraftiga och omedelbara 
utsläppsminskningar.

Utsläpp av växthusgaser från transporter svarar 
för ungefär en tredjedel av Sveriges totala 
växthusgasutsläpp (Trafikverket, 2021b). 
Utsläppen från inrikes transporter domineras 
av vägtrafiken och personbilarna står för 
majoriteten av vägtrafikens utsläpp, se  
figur 9. Utsläppen från inrikes transporter har 
hittills minskat med cirka 20 procent jämfört 
med 2010, i huvudsak beroende av 
inblandning av biobränsle.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter har minskat kontinuerligt sedan de 
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys, 
2021). Under pandemiåret 2020 har 
minskningen varit mycket påtaglig, kopplat till 
ett kraftigt minskat trafik- och transportarbete i 
flera trafikslag. Till minskningen bidrog även 
något minskade koldioxidutsläpp från nya bilar 
genom elektrifiering och energieffektivisering, 
vilket dock är en liten minskning i 
sammanhanget. Officiella siffror för år 2020 
kommer att presenteras av Naturvårdsverket i 
slutet av år 2021.

Regeringen tydliggör att klimatomställningen 
ska genomsyra politiken och klimatmålet är en 
central utgångspunkt för den statliga 
infrastrukturplaneringen. Den svenska 
regeringen har som målsättning att Sverige ska 
bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna i 
världen. Flyg ingår inte i målet eftersom det 
ingår i det europeiska handelssystemet för 
utsläppsrätter, EU ETS. I jämförelse med 
många andra delar i samhället finns det stora 
möjligheter till omställning.
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Alt text: 
Ett stapeldiagram som redovisar koldioxidekvivalenter från år 1990 till och med år 2019. 
Resultatet är fördelat på trafikslagen:
1. Bilar
2. Tunga lastbilar.
3. Lätta lastbilar.
4. Sjöfart.
5. Flyg.
6. Bussar.
7. Militär transport.
8. Järnväg.
9. Mopeder och motorcyklar.
Och slutligen 10. Total mängd för alla trafikslag.

Över åren har koldioxidekvivalenterna legat på cirka tjugo miljoner koldioxidekvivalenter, 
men minskat något sedan år 2007 till cirka 16 miljoner år 2019. Bilar utgör den största andelen, 
med mer än halva mängden över alla åren. Tunga lastbilar är näst störst med ungefär en femtedel.
Resterande trafikslag utgör därför en liten del av den totala mängden ekvivalenter. 
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Figur 9. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter, inklusive flyg. (Bild från Naturvårdsverket, 2021b.)

Utsläppen ska minska med minst 70 procent 
till 2030 jämfört 2010 vilket enligt Trafikverket 
kan göras med en kombination av styrmedel 
och åtgärder. Digitalisering, elektrifiering och 
delade tjänster är exempel på viktiga verktyg 
för effektivisering av transportsystemet. Den 
regionala infrastrukturplanen är en pusselbit 
bland andra verktyg som ska verka för 
klimatmålets uppfyllelse. 

I Västra Götalands län var de totala utsläppen 
uttryckt i koldioxidekvivalenter 10,4 miljoner 
ton år 2018. Länets utsläpp av växthusgaser 
(Nationella emissionsdatabasen, 2021) 
minskade med drygt 118 000 ton sedan 2014. 
När det gäller transporter minskade utsläppen 
med drygt 232 000 ton. 

Västra Götalandsregionen har genom att driva 
och ansluta sig till satsningen Klimat 2030 
ambitionen att bli fossiloberoende till 2030. 
Inom fokusområdet hållbara transporter

beskrivs att det är viktigt med effektivare 
vägfordon samt ökad andel förnybar energi och 
elektrifiering. Det tydligaste tecknet på fortsatt 
effektivisering är den snabbt ökande andelen 
laddbara fordon bland nybilsregistreringarna. 
Personbilsflottan är dock stor, så påverkan på 
hela trafikslagets energiintensitet är ännu 
marginell. Antalet bensin- eller dieseldrivna 
personbilar i trafik är väsentligt högre nu än 
när de transportpolitiska målen antogs. 
(Trafikanalys, 2021).

Utöver detta behövs också ett arbete för att 
minska transportbehovet, öka 
transporteffektiviteten och öka användningen 
av kollektivtrafik för att nå klimatmålen. En 
förutsättning för detta är bland annat en 
förändrad stads- och infrastrukturplanering. 
Tillgängligheten behöver i större utsträckning 
lösas genom effektiv kollektivtrafik och 
förbättrade möjligheter att gå och cykla.
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Enligt Västra Götalands regionala 
handlingsplan för grön infrastruktur 
(Länsstyrelsen, 2021) kan åtgärder som 
breddning eller viltstängsel på befintlig 
infrastruktur öka barriäreffekten men också 
minska den om nya faunapassager anläggs. Av 
större intresse för den gröna infrastrukturen är 
dock nya vägar eftersom de kan skapa nya 
barriärer av olika omfattning beroende på 
topografi. 

I handlingsplanen lyfts också att påverkan på 
grön infrastruktur behöver ses i ett regionalt 
perspektiv där delar av infrastrukturen 
samspelar med varandra, till exempel att 
trafiken omfördelas om en ny väg ersätter en 
gammal och på så sätt minskar barriäreffekten 
vid befintlig väg.

Luftkvalitet
Vägtrafik är en dominerande källa till 
luftföroreningar, framförallt i tätorter 
(Trafikverket, 2021d). De luftföroreningar som 
är svårast att hantera och som har stor skada på 
luftorgan, hjärta och kärl är inandningsbara 
partiklar. PM2,5 är mindre partiklar och 
PM10 är större partiklar. De större partiklarna, 
PM10, bildas framförallt vid vägslitage. De 
mindre partiklarna, PM2,5, bildas framförallt 
vid förbränningsprocessen och utgör en stor 
del av utsläppen från bilars avgasrör.

Andra luftföroreningar vars gränsvärden är 
svåra att uppnå och som är skadliga för hälsan 
och som är indikatorer för skadliga 
avgasföroreningar, är kvävedioxid (NO2). 
Kvävedioxid, NO2, vilka bildas både direkt vid 
motorförbränning och vid oxidation av 
kväveoxidutsläpp (NO).

Trafikverket kartlägger områden med höga 
luftföroreningshalter längs med hela det statliga 
vägnätet, både med hjälp av beräkningar och 
mätningar (Trafikverket, 2021d). Norm- och 
miljömålsvärden för partiklar överskrids eller 
riskerar att överskridas lokalt i många av 
Sveriges tätorter, framförallt på våren när 
slitagepartiklar orsakade av dubbdäckens 
vägslitage vivlar upp från gator och vägar under 
torra soliga dagar.

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald är variationsrikedomen 
bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, 
marina och andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka dessa organismer 
ingår; detta innefattar mångfald inom arter, 
mellan arter och av ekosystem. (Definition 
enligt FN:s konvention om biologisk 
mångfald.)

Det övergripande budskapet från den senaste 
statusrapporten till EU är att hälsoläget för 
biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör 
sig i en negativ riktning. Endast drygt 40 
procent av arterna och 20 procent av 
naturtyperna bedöms ha gynnsam 
bevarandestatus. I många fall förutspås också 
en fortsatt försämring av tillståndet och 
ytterligare insatser behövs för att vända 
trenden. (Naturvårdsverket, 2021c)

Biologisk mångfald är en grundförutsättning 
för ekosystemens långsiktiga kapacitet att 
leverera ekosystemtjänster, vilka är en grund för 
vår välfärd och en hållbar samhällsutveckling 
(Trafikverket, 2021a). 

Ett av de främsta hoten för biologisk mångfald 
är fragmentering av landskapet genom att 
barriärer för den gröna infrastrukturen skapas, 
det vill säga ett nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur och 
till människors välbefinnande (Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 2019). Planering av 
infrastrukturen har en viktig roll för att 
bibehålla den gröna infrastrukturen. Redan i 
tidigt skede kan den gröna infrastrukturen 
beaktas genom att exempelvis, utforma och 
bibehålla artrika infrastrukturmiljöer, att 
möjliggöra passager för djur samt bekämpa 
invasiva arter som hotar artrika infrastruktur-
miljöer. Infrastrukturen är också central i det 
kulturella landskapet som är skapat av och för 
människan. Enligt Trafikanalys (2021) finns 
ännu inte någon indikator som beskriver hur 
transportsystemets infrastruktur är anpassad till 
landskapet och naturmiljön men de uppgifter 
som föreligger tyder inte på att utvecklingen 
varit tillräcklig för att på något avgörande sätt 
ha förändrat tillståndet sedan målen antogs.
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Buller
Enligt EU:s bullerdirektiv ska buller i större 
tätorter och vid större vägar, järnvägar och 
flygplatser kartläggas vart femte år och ett 
åtgärdsprogram tas fram. Enligt Trafikverket 
(Trafikverket, 2018a) exponerades 2016 cirka 1 
miljon människor i Sverige för bullernivåer 
som överstiger 55 dB11 från trafiken på statliga

Utsläppen av luftföroreningar från avgasröret 
har sjunkit rejält sedan år 1990, vilket främst 
beror på renare och mer effektiva 
fordonsmotorer. Däremot har den ökade 
andelen dieselfordon utan eller med dålig 
filterrengöring brutit den nedåtgående trenden. 
Kvävedioxid (NO2) har följaktligen ökat och 
överskrider norm- och miljömålsvärden i 
Sveriges tätorter. Med strängare avgaskrav 
enligt EURO-standarder blir däremot 
fordonsparken med tiden renare. (Trafikverket, 
2021d). Även för partiklar överskrids eller 
risker norm- och miljömålsvärden att 
överskridas lokalt i många av Sveriges tätorter, 
framförallt på våren när slitagepartiklar 
orsakade av dubbdäckens vägslitage vivlar upp 
från gator och vägar under torra soliga dagar 
(Trafikverket, 2021d).

Etappmålet att utsläppen av växthusgaser från 
inrikestransporter (exklusive flyg) ska minska 
med 70 procent jämfört med 2010. Den 
utveckling som nu kan observeras sett över ett 
antal år räcker inte för att målet ska nås. 
Ytterligare initiativ och styrmedel kommer att 
krävas för att förändra denna bedömning. 
Något som ändå talar för att etappmålet kan 
nås är den snabba tillväxten för laddbara 
fordon i nybilsförsäljningen. (Trafikanalys, 
2021).

I Västra Götaland har utvecklingen gått åt rätt 
håll under flera år vad gäller partiklar (PM 2,5 
och PM10) och i dag klaras 
miljökvalitetsnormen (MKN) i länets tätorter. 
Trafiken ökar dock och på vissa trafikerade 
platser nås inte miljökvalitetsmålet.

Vad gäller kvävedioxid (NO2) ligger uppmätta 
halter långt över miljökvalitetsmålet i 
trafikerade miljöer i de stora tätorterna. Under 
de senaste tio åren har halterna minskat i 
regional och urban bakgrundsluft. I trafikerade 
miljöer är utvecklingen mer osäker då den 
minskat på vissa mätplatser, men ökat på 
andra.

11 Riktvärde för trafikbuller utomhus vid fasad.

vägar med mer än 3 miljoner fordon och 
järnvägar med mer än 30 000 tåg. Antalet 
bullerutsatta har minskat under 2020 men är 
ändå på ungefär samma nivå som när de 
transportpolitiska målen antogs (Trafikanalys, 
2021).

För att prioritera åtgärder på längre sikt 
behöver hänsyn tas till samhällsutveckling, 
fordonsutveckling och användning av fordon 
(Trafikverket, 2018a). Det kan dock finnas 
kvar ett stort behov av bullerdämpande 
åtgärder (bullerskärmar eller bullervallar, 
förbättrad ljuddämpning i fasader och 
bullerskyddade uteplatser samt tystare 
vägbeläggningar). Inom samhällsplaneringen 
omfattar arbetet för att minska bullerstörningar 
bland annat dialog mellan Trafikverket och 
kommuner i tidiga planeringsskeden och 
planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, 
inventeringar och information om miljö- och 
hälsoeffekter.

I Västra Götaland är miljökvalitetsmålet för 
God bebyggd miljö inte uppnått och kommer 
inte kunna nås med befintliga och beslutade 
styrmedel och åtgärder (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, 2020). I Göteborg klarar 90 procent 
av de boende nivåerna för att uppfylla målet 
för en god ljudmiljö men samtidigt nås inte 
målet i parker och på skolgårdar. Enligt 
miljömålsbedömningen kan nya åtgärder, 
bland annat ett regionalt bullernätverk, få 
positiv effekt men det finns risk att dessa inte 
är tillräckliga mot bakgrund av den snabba 
utbyggnadstakten i samhället, eller att goda 
intentioner inte blir verklighet. Styrmedel med 
negativa eller otillräckliga effekter väger tungt i 
helhetsbedömningen, främst kring 
infrastruktur och buller.
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avstånd och hastigheter samt att förutse andra 
människors beteenden. Även hinder som 
parkerade bilar, träd och byggnader gör det 
ofta svårt för barn att få en överblick över 
trafiken. 

Generellt sett har antalet omkomna och svårt 
skadade barn i trafiken i åldern 0 – 17 år 
minskat från 2003 fram till 2020 med vissa 
variationer enligt Transportstyrelsens statistik. 
Redan 2011 rapporterades att trafikskadorna 
minskat markant genom bättre trafikplanering, 
separata gång- och cykelbanor, säkrare bilar och 
bättre säkerhetsutrustning i bilarna 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), 2011). Även det faktum att 
barns och ungas rörelsefrihet har minskat 
påverkar olycksstatistiken. Antalet barn som 
dödas som fotgängare och cyklister har minskat 
med 90 procent sedan 1950-talet.

Aktivt resande
Aktivt resande omfattar gång, cykel och andra 
färdsätt som inkluderar fysisk rörelse, samt 
kollektivtrafik (Trafikverket, 2021e). I 
begreppet cykel inkluderas även elcykel och 
elscooter. Aktivt resande kan bidra till att 
minska klimatutsläppen, förbättra hälsan, öka 
tillgängligheten, gynna social inkludering och 
hantera trängsel i städer. 

Daglig rörelse har visat sig vara av stor 
betydelse för bra hälsa och att förebygga ohälsa 
och transportsystemet har stor potential att 
skapa goda förutsättningar att bidra till detta 
genom trygga, säkra och attraktiva färdmiljöer 
som stimulerar till aktivt resande (Trafikverket, 
2019). 

Idag är det knappt två tredjedelar av Sveriges 
vuxna befolkning som når upp till WHO:s 
rekommendationer för fysisk aktivitet och 
andelen stillasittande ökar (Trafikanalys, 2021). 
Endast två av tio svenska ungdomar når upp 
till WHO:s rekommendationer om fysisk 
aktivitet, enligt siffror från 2016. Barn och 
unga som uppfyller 
aktivitetsrekommendationerna via aktiv 
transport är mycket få och ser ut att bli färre 
enligt uppföljning av de transportpolitiska 
målen (Trafikanalys, 2021). Vuxna som

Trafiksäkerhet
Beslutet om Nollvisionen, som antogs av en 
enig riksdag 1997, har haft stor betydelse för 
utvecklingen och genomförande av 
trafiksäkerhetsåtgärder inom 
vägtransportsystemet. Det etiska 
ställningstagandet i nollvisionen är att ingen 
människa ska dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. 

År 2009 beslutade regeringen om ett nytt 
etappmål som innebär att antalet döda ska 
halveras till 2020. Det innebär att antalet 
omkomna i trafiken årligen då inte får överstiga 
220 och svårt skadade inte ska överstiga 4100 
personer. Enligt Transportstyrelsens statistik för 
år 2020 omkom 204 personer, varav 161 var 
skyddade trafikanter och 43 oskyddade, och 
1645 personer skadades svårt 
(Transportstyrelsen, 2021a). Det innebär att 
nollvisionens etappmål har uppnåtts men 
eftersom det inte går att utesluta att pandemin 
har bidraget till minskad trafik som har 
påverkat olyckstalen kommer resultatet att 
undersökas vidare. 

Antalet trafikolyckor för fordonstrafik har 
minskat de senaste åren. Samma utveckling ses 
inte för oskyddade trafikanter. Till 2030 har ett 
nytt etappmål bestämts som innebär att antalet 
omkomna i trafiken ska halveras från 2020 
fram till dess. Enligt Transportstyrelsen 
(Transportstyrelsen, 2021b) kräver framgång i 
trafiksäkerhetsarbetet insatser från alla aktörer. 
Större fokus behöver riktas på fallolyckor bland 
gående som är en trafikantgrupp som står för 
en stor andel av skadade i trafikmiljön, men 
som hittills inte ingått i uppföljningen av 
etappmålen.

Barn är en särskilt utsatt grupp i trafiken 
eftersom de varken har den erfarenhet och 
förståelse som behövs för att klara sig i trafiken. 
Enligt en studie (Johansson & Leden, 2009) 
anser barn att dålig sikt, intensiv motortrafik 
och hög hastighet bidrar till en farlig 
trafikmiljö. Barn kan även tänkas ha sämre sikt 
än vuxna på grund av deras längd och eftersom 
synen inte är fullt utvecklad bland mindre 
barn. Barn har svårare än vuxna att bedöma
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uppfyller aktivitetsrekommendationerna via 
aktiv transport har också minskat. 

Målet för aktivt resande är kopplat till målen i 
Västra Götalandsregionens 
trafikförsörjningsprogram som har som 
övergripande mål att andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra Götaland (Västra 
Götalandsregionen, 2021). 

För att öka andelen hållbart resande i Västra 
Götaland har potentialen för arbets- och 
skolpendling med gång, cykel och elcykel för 
befolkningen i regionen undersökts (Västra 
Götalandsregionen, 2018). Enligt 
undersökningen kan 37 procent av de 
arbetande i Västra Götaland cykla till arbetet 
inom 30 minuter.

Tillgänglighet
Hållbarhetsaspekterna med avseende på 
tillgänglighet är uppdelad i olika kategorier: 
Tillgängligheten för näringslivet, på 
landsbygden, i städer, grundläggande 
tillgänglighet för alla grupper av människor 
samt tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. För enkelhetens skull 
redovisas tillgänglighet i ett och samma kapitel.

Tillgänglighet är ett centralt begrepp för 
transportsystemets funktion och kan bidra till 
ett Sverige som håller samman med minskade 
sociala klyftor, ökad jämställdhet, ekonomisk 
utveckling, jobbskapande och 
bostadsförsörjning i hela landet. (Trafikverket, 
2019). För att nå dit behöver planeringen ske 
med en medvetenhet om olika gruppers 
värderingar, förutsättningar och behov. 
Tillgänglighet kan uppnås genom nära 
lokalisering, snabba transporter och virtuellt 
genom internet. På grund av att tillgänglighet 
är mycket omfattande och mångfacetterat och 
många gånger ett rörligt mål som ständigt 
behöver förbättras saknas en distinkt definition 
och målnivå. 

En väl fungerande samhällsstruktur, där 
transportsystemet är en del, är grunden för 
tillgänglighet till bland annat jobb och 
bostäder i hela landet. En fungerande 
bostadsmarknad i hela landet är av väsentlig

betydelse för att alla människor ska få tillgång 
till en bostad, och dagens bostadsbrist ska 
mötas med ett ökat bostadsbyggande. Även 
näringslivets konkurrenskraft bygger på 
tillförlitliga transporter, inom Sverige och 
genom länkar till resten av världen. Det ställer 
krav på att transportsystemet planeras med 
beaktande av övrig samhällsplanering på såväl 
lokal och regional som statlig nivå12.

12 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa   
 lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar   
 utveckling.

Näringsliv
Godstransporterna är i hög grad koncentrerade 
till ett fåtal större stråk, där de huvudsakliga 
stråken, oavsett avstånd eller varugrupp, är väg 
E4, E6, E18 och E20 (Regeringskansliet, 
2018). Det betyder att det ställs höga krav på 
kvalitet, särskilt bärighet, på dessa stråk vilket 
inte uppnås överallt idag. Transporter av gods 
sker också via järnväg, sjöfart och flyg.

Godstransporternas tillgänglighet bedöms med 
en extrapolering av äldre underlag befinna sig 
på samma nivå som när de transportpolitiska 
målen antogs. Detta ligger också i linje med 
resultaten från de mer aktuella 
nöjdkundundersökningarna med lokala 
näringsidkare, transportköpare, yrkestrafikanter 
på väg och lokförare (Trafikanalys, 2021). 

Under 2018 och 2019 har tillgängligheten för 
godstransporter på väg befunnit sig på ungefär 
samma nivå med avseende på utbredning och 
konnektivitet som då de transportpolitiska 
målen antogs, järnväg har ökat något 
(Trafikanalys, 2021). Inga beräkningar utfördes 
för 2020. När det gäller transportsystemets 
tillförlitlighet visar uppföljningen att 
godstågstrafiken har haft en positiv utveckling 
med avseende på punktlighet medan 
totalstoppens varaktighet i vägnätet har ökat de 
fem sista åren men inte är högre än 2009. 

För basnäringen är transportkostnaden av stor 
betydelse för konkurrenskraften. Långa 
transportavstånd och begränsningar i 
bärigheten på det finmaskiga vägnätet samt 
begränsad kapacitet och standard på delar av
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järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften 
negativt för en näring som är mer och mer 
specialiserad och verkar på en global marknad.

För skogsnäringen är tyngre transporter en 
avgörande faktor för konkurrenskraften medan 
det för långväga godstransporter generellt i 
första hand handlar om möjlighet till att 
transportera större volymer genom längre 
fordon. Både längre och tyngre fordon har god 
samhällsekonomisk nytta, med lägre 
klimatpåverkan och bibehållen säkerhet.

I den nationella trafikslagsövergripande planen 
för infrastrukturen för perioden 2018–2029 är 
näringslivets godstransporter ett av de områden 
som har prioriterats vilket innebär att åtgärder 
kommer att genomföras för att höja och 
behålla bärigheten på såväl vägsträckor som 
broar som i dag inte har bärighetsklass 1 
standard (Regeringskansliet, 2018).

Landsbygd
För medborgare och företag etablerade i 
landsbygderna handlar det, till skillnad från 
basnäringen, i mindre utsträckning om 
infrastrukturens standard utan framförallt om 
ett bristfälligt trafikutbud med få eller inga 
alternativ utöver den egna bilen. Färre boende 
och företag verksamma i landsbygderna leder 
också till mindre underlag för såväl offentlig 
som kommersiell service.

Att det finns ett bristfälligt trafikutbud visar 
också en studie av sambandet personaltäthet 
och kollektivtrafiktäthet i olika kommuner, av 
vilken det framgår att ett bilinnehav och utbud 
av kollektivtrafik inte samvarierar vare sig 
positivt eller negativt i landsbygdskommuner, 
förutom i de avlägset belägna kommunerna 
(Trafikanalys, 2021). 

När det gäller den lokala tillgängligheten till 
livsmedelsbutik, grundskola, vårdcentral och 
arbetsplatser med persontransporter (bil och 
kollektivtrafik) visar regeringens 
måluppföljning sammantaget att 
tillgängligheten befinner sig på samma nivå 
som då de transportpolitiska målen antogs 
(Trafikanalys, 2021). Måluppföljningen visar 
att en mindre andel av befolkningen i

landsbygdskommunerna, jämfört med 
tätortskommuner eller kommuner nära 
tätorter, fortfarande bor på ett rimligt avstånd 
från service och arbetsplatser, särskilt i de 
avlägset belägna landsbygdskommunerna.

Uppföljningen visar att tillgängligheten till 
skolor och framför allt gymnasieskolor är 
väsentligt lägre i landsbygdskommuner och 
pendlingskommuner än i storstäder men att 
den ökar. Tillgängligheten med cykel till 
livsmedelsbutik och grundskola anses generellt 
vara hög, i landsbygdskommuner (dock lägre 
än i städer) förutom för mycket avlägset 
belägna landsbygdskommuner. Trenden är 
dock fortsatt negativ generellt mot lägre 
tillgänglighet till närmaste dagligvaruhandel. 
Tillgängligheten till vårdcentraler följer samma 
mönster som handeln. Den sammanvägda 
bedömningen är att tillgängligheten generellt 
för persontransporter befinner sig på samma 
nivå som då de transportpolitiska målen 
antogs.

För att kunna bo och verka i landsbygderna 
beskriver den parlamentariska 
landsbygdskommittén i sitt slutbetänkande att 
arbetstillfällen, välfärdstjänster, kommersiell 
service samt kultur är centrala faktorer för att 
landsbygderna ska kunna utvecklas och 
överleva på sikt.

Städer
Städernas förutsättningar med fortsatt 
befolkningstillväxt handlar i första hand om 
trängsel och hur en begränsad infrastruktur 
används på effektivaste sätt. 

I de mest tätbefolkade kommungrupperna 
finns en negativ korrelation mellan utbud av 
kollektivtrafik och bilinnehav, vilket visar att 
högt kollektivtrafikutbud inte behöver innebära 
ett lägre bilinnehav. Tillgängligheten med 
kollektivtrafik till grundskola och gymnasium 
är högst i täta kommuner. Till 
dagligvaruhandel är tillgängligheten högst i 
städer, vilket också gäller livsmedelsbutiker som 
till skillnad från dagligvaruhandeln har ett 
komplett utbud året runt. Tillgängligheten till
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livsmedelsbutiker har ökat något mellan 2019 
och 2020. Tillgängligheten till vårdcentraler 
visar samma mönster.

Prioriteringar mellan olika trafikantgrupper 
och intressen blir därför nödvändig framöver, 
där mer hållbara färdsätt prioriteras och en 
hållbar varuförsörjning säkras. Det handlar 
bland annat om att fysiskt omdisponera 
stadens begränsade utrymme till förmån för 
gång-, cykel och kollektivtrafik exempelvis; att 
minimera gatuparkering på vissa gator för att 
skapa utrymme för cykelvägar samt bilfria 
zoner; förbättrade lastzoner utvecklas och 
godset samordnas bättre med färre antal 
leveranser; leveranser i lågtrafik eller nattetid 
med lågbullrande fordon; förbättrade 
bytespunkter i kollektivtrafiken med trygga 
cykelparkeringar.

Grundläggande tillgänglighet
Transportpolitiken har under lång tid haft 
särskilt fokus på oskyddade trafikanter, barn, 
äldre och funktionsnedsattas transportbehov, 
samt att transportsystemet ska vara jämställt, 
det vill säga i lika hög grad tillgodoser såväl 
kvinnors som mäns transportbehov. 
Grundläggande tillgänglighet innebär att alla 
invånare, oavsett ålder, kön, bakgrund eller 
ekonomi kan använda transportsystemet.

Det finns skillnader mellan kvinnors och mäns 
resmönster. Dessa kan ses som en konsekvens 
av mer övergripande skillnader, som att 
kvinnor generellt tar en större del av det 
obetalda hushålls- och omsorgsarbetet medan 
män förvärvsarbetar i högre utsträckning 
(Trafikanalys, 2021). Enligt uppföljningen av 
de transportpolitiska målen är det tydligt att 
män under 2019 körde bil i större utsträckning 
än vad kvinnor gjorde medan kvinnor reste 
med bil som passagerare mer än män. Kvinnor 
reste fler kilometer med regional kollektivtrafik 
än vad män gjorde 2019. 

Med de samhällsförändringar som skett de 
senaste åren är det nu angeläget att vidga 
begreppet till att omfatta andra relevanta 
aspekter av social hållbarhet. Med social 
hållbarhet menas att transportsystemet ska vara 
inkluderande och tillgodose transportbehovet i

lika hög grad för människor med olika 
förutsättningar i alla delar av landet oavsett 
kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status 
eller funktionsnedsättning. 

Sedan införandet av FN:s barnkonvention i 
svensk lag och genom den prövning och analys 
i arbetet med den regionala planen säkerställs 
att hänsyn tas till barnets bästa.

Funktionsnedsättning
Transportsystemet ska vara inkluderande och 
tillgodose transportbehovet i lika hög grad för 
människor med olika förutsättningar i alla 
delar av regionen oavsett kön, ålder, bakgrund, 
socioekonomisk status eller 
funktionsnedsättning. 

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har 
minst en funktionsnedsättning som påverkar 
deras vardag. Det kan vara personer med 
nedsatt rörelseförmåga, syn- eller hörselskada, 
nedsatt kognitiv förmåga, till exempel dyslexi, 
ADHD eller demens, eller personer med 
varaktigt nedsatt fysisk eller psykisk hälsa, till 
exempel kronisk värk, mag- och tarmbesvär, 
allergier, överkänslighet, stress, oro eller ångest. 
(Trafikanalys, 2019). En funktionsnedsättning 
kan innebära att en resenär är extra känslig för 
hinder av olika slag.

Uppföljning av kollektivtrafikens användbarhet 
för personer med funktionsnedsättning under 
2019 visade på stora regionala variationer i 
tillgänglighetsarbetet. Storstadsregionerna 
lägger mer resurser och vidtar flera åtgärder än 
andra delar av landet. Att bo i glesbefolkade 
områden kan innebära dubbla 
tillgänglighetshinder för socio-ekonomiskt 
svaga grupper (Trafikanalys, 2021). 
Uppföljningen år 2020 visar på att 
coronapandemin har påverkat tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning som 
ofta ingår i riskgrupper. Undersökningar, 
statistik och forskning har visat att personer 
med funktionsnedsättning i högre grad 
upplever hinder och därför avstår från att resa 
kollektivt (Trafikanalys, 2019). Dessa upplevda 
hinder sammanfaller inte nödvändigtvis med 
förändringar i kollektivtrafiksystemet utan kan 
handla om generella barriärer, men de kan 
också vara av organisatorisk natur.
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Resvanor beror på grad och typ av 
funktionsnedsättning, ålder och sysselsättning 
(Trafikanalys, 2018). Enligt Trafikanalys 
rapport tjänar kollektivtrafiken i första hand 
arbets- och skolresor. Personer med 
funktionsnedsättning nyttjar inte 
kollektivtrafiken i lika hög grad. 

Tillgången till bil i hushållet är lägre för vuxna 
med funktionsnedsättningar, i synnerhet för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, vilket 
tolkas som en indikation på för i 
kollektivtrafiken och att personer med 
funktionsnedsättningar föredrar bil 
(Trafikanalys, 2018). 

Regelverket och ansvaret för kravställning på 
tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken är 
trafikslagsberoende och präglas av enskilda 
fysiska och tekniska åtgärder i infrastruktur och 
i fordon, till exempel fysisk utformning av 
hållplatser och stationer, rullstolsplatser och 
audiovisuell information (Trafikanalys, 2019).

Enskilda regioner har successivt tagit steget 
mot en mer strategisk styrning och uppföljning 
av tillgänglighetsinsatser, dvs. en högre grad av 
integration av tillgänglighetsinsatser i såväl ett 
verksamhetsperspektiv som ett 
resenärsperspektiv, som exempelvis detaljerade 
riktlinjer för kravställning på den upphandlade 
kollektivtrafiken, inklusive tillgänglighetskrav 
på infrastruktur och fordon, service och 
information, utbildning och bemötande. 

Enligt Trafikanalys (2019) behövs en mer 
mogen målstyrning som beaktar mångfalden av 
tillgänglighetsbehov, tillgänglighet som en 
allmän kvalitetsfråga. Utan ett 
helhetsperspektiv på service och information 
kvarstår osäkerhet om resandet för alla, och i 
synnerhet för personer med 
funktionsnedsättning. Deras tillit och tilltro till 
kollektivtrafik som färdmedel förutsätter 
aktuell, relevant och korrekt information och 
service i ett Hela-resan-perspektiv, dörr-till-
dörr, hela dygnet, hela året.

Trygghet
Trygghet är en grundläggande välfärdsfaktor i 
ett samhälle (Trafikverket, 2019). Trygghet 
tolkas olika av olika individer beroende på 
vilka erfarenheter vi bär med oss, var vi bor 
eller var vi befinner oss och vid vilken 
tidpunkt. Trygghet kan både vara en subjektiv 
känsla och vara kopplat till ett objektivt mått 
av risk och brottsstatistik. 

Det finns tillfällen och situationer i 
transportsystemet när resan kan upplevas som 
otrygg, exempelvis att gå från busshållplatsen i 
mörker eller att befinna sig vid en större 
bytespunkt en sen kväll (Trafikverket, 2019). 
Bristande trygghet kan medföra att resenärer 
avstår från att göra en resa, vilket i så fall 
begränsar mobiliteten och möjligheten att ta 
del av aktiviteter i samhället. Trygghet är 
således en avgörande faktor för att skapa ett 
attraktivt och inkluderande samhälle som är 
jämställt och bidrar till god tillgänglighet för 
alla.

Enligt en undersökning av Trafikverket 
(2018b) är trenden över tid att barns skolvägar 
upplevs som allt mindre trygga. Anledningen 
till otryggheten är framförallt trafiken. 
Orsakerna är främst att barnet måste korsa 
vägar, att vägarna är vältrafikerade och att 
hastigheterna upplevs vara höga. Barn som åker 
skolskjuts har däremot en betydligt tryggare 
resväg till skolan. Områden som har förbättrats 
över tid är påstigningsplatsen för de som har 
skolskjuts där hållplatsfickor och väderskydd 
som exempelvis väntkur förekommer i allt 
högre utsträckning.
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Bilaga 2 – Avgränsning av hållbarhetsaspekter

Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Klimatpåverkan

Klimatfrågan handlar om klimatpåverkan från trafik och infrastruktur. Frågan är också relevant för hur den regionala 
transportinfrastrukturen kan bidra till omställning och anpassning för att uppnå klimatmålen. Klimatpåverkan definieras som 
påverkan från transportsystemet i form av växthusgaser och anges i enheten ton koldioxidekvivalenter (CO

2
e)13, samt hur 

transportsystemet passar in i ett mer transporteffektivt samhälle. Aspekten avser utsläpp från trafik samt utsläpp från 
transportsektorns byggande, drift och underhåll. Åtgärder som bedöms leda till ökad trafikmängd och ökade hastigheter 
bedöms leda till ökade utsläpp-I bedömningen inkluderas inte utsläpp från byggskedet.

Klimat

Fokusområde Klimat

Tabell 14. Avgränsning av hållbarhetsaspekter.

13 Ett mått på utsläpp av växthusgaser från olika gaser som bidrar till växthuseffekten. Koldioxidekvivalenter anger hur mycket koldioxid respektive växthusgas motsvarar för att ge samma klimateffekt.
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Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Landskap
Naturmiljö
Kulturmiljö

Transportinfrastrukturens påverkan på fokusområdet landskap inkluderar dess natur- och kulturvärden. I det ingår att 
bibehålla och stärka den biologiska mångfalden för att naturen ska kunna leverera de ekosystemtjänster vi lever av. 
Infrastrukturen har en viktig roll för den utvecklingen, till exempel som spridningsvägar för växter eller att möjliggöra 
passager för djur. Infrastrukturen är också central i det kulturella landskapet som är skapat av och för människan. 
(Trafikverket, 2019). Det finns områden som är av särskild betydelse för att upprätthålla den biologiska mångfalden 
(exempelvis Natura 2000 områden och andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken) och många arter i dessa 
områden är beroende av spridningsvägar för ett livskraftigt bestånd. Kulturmiljöaspekten definieras här som kulturvärden i 
infrastrukturen såsom alléer, solitära träd, kulturvägar, kulturhistoriska järnvägsmiljöer, väg- och järnvägsanknutna 
kulturminnen, stenmurar, bevarandevärda broar och trummor, samt landskapets kulturvärden. Miljöbedömningen avgränsas 
till att bedöma risker för påverkan och effekter på de olika aspekterna för de namngivna vägåtgärderna. För övriga 
åtgärdsområden blir bedömningen mer generell med utgångspunkt från ingående åtgärder. Som stöd i bedömningen 
används relevanta lager i verktyget Grön Infrastruktur, såsom riksintressen för natur- och kulturmiljövården, Natura 
2000-områden. Miljöeffektsbedömningen avgränsas till att bedöma om det finns potential för åtgärden/åtgärdsområdet/
planen att stärka den gröna infrastrukturen eller inte, om barriäreffekter för djur ökar eller minskar, hur omfattande 
markexploateringen är samt om exploateringen görs i skyddade, känsliga eller värdefulla områden. Hållbarhetsbedömning 
och miljöeffektsbedömning görs för åtgärder med känd geografisk avgränsning och platsens förutsättningar. För övriga 
åtgärdsområden har den geografiska placeringen inte varit känd på samma sätt, varpå bedömningen fått göras på en mer 
övergripande nivå, utan hänsyn till platsspecifika förutsättningar. 

Biologisk mångfald

Fokusområde Landskap
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Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Hälsa

I miljöbalken anges att effekter på människors hälsa ska bedömas och sättas i samband med de andra uppräknade delarna 
av miljön. WHO definition lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaron av sjukdom.” En miljöbedömningsprocess ska inte bara undvika faktiska negativa konsekvenser för människors 
hälsa utan också främja positiva effekter. Under aspekten hälsa ingår buller och vibrationer, fysisk aktivitet och 
trafiksäkerhet. Det finns risk för negativa miljöeffekter från buller om boende på grund av infrastrukturplanen utsätts för 
buller från väg- eller järnvägstrafik med ljudnivåer överstigande de gällande riktvärdena och som riskerar påverka hälsan. 
Det finns potential för positiva effekter på hälsan om infrastrukturplanen medför att färre dödas och skadas allvarligt på 
grund av att trafiksäkerheten förbättras. Det finns också potential för positiva effekter på hälsan om infrastrukturplanen 
medför att det aktiva resandet ökar.

Buller
Aktivt resande
Trafiksäkerhet

Befolkning

Hälsa kan handla om alternativa lösningar som kan bidra till att det finns tillgång till bostadsnära natur, friluftsliv, goda 
ljudmiljöer, tillräckligt stora skolgårdar för barns utveckling, gång- och cykelvägar, frisk luft etcetera. (Naturvårdsverket, 
2021d). Bedömning ska göras av konsekvenser för både enskilda människor och olika grupper i befolkningen. Exempelvis 
kan barn kan till exempel vara särskilt utsatta i vissa fall och i andra fall andra grupper. Aspekten bedöms endast med 
avseende på hållbarhetskriteriet tillgänglighet.

Tillgänglighet
Trygghet

Luft

Luft definieras här som emissioner av trafikrelaterade luftföroreningar och deras påverkan på luftkvaliteten, det vill säga 
koncentrationen av luftföroreningar i utomhusluften. Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ 
påverkan på människans hälsa och/eller miljön, särskilt barn är känsliga för luftföroreningar. Luftföroreningsmarkörer är 
emissioner av kväveoxider (NOx) och partiklar samt halter av kvävedioxid (NO

2
) och partiklar (PM10). Aspekten luft bedöms 

både med avseende på risker och konsekvenser och hållbarhetskriteriet frisk luft. 

Luftkvalitet

Fokusområde Hälsa och livskvalitet
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Miljöaspekt i 
miljöbalken

Avgränsning
Koppling till 
hållbarhetsaspekt i 
HKB:n

Mark
Med aspekten mark avses areella näringars markanvändning som avgränsas till transportinfrastrukturens påverkan på de 
areella näringarna jordbruk, skogsbruk sett till dess förmåga att producera material och föda. Miljöaspekten har vid 
avgränsningssamrådet inte tagits upp som prioriterad att bedöma förutom där det berör aspekten biologisk mångfald. 

Till viss del biologisk 
mångfald

Vatten

Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både grundvatten och ytvatten. Ytvatten omfattar sjöar, 
vattendrag och våtmarker. Avgränsas vid bedömningen till alla utpekade grundvattenförekomster, samt alla ytvatten som 
omfattas av vattenskyddsområde eller som innehåller allmän vattentäkt men som saknar vattenskyddsområde (VSO). 
Därutöver vattenförekomster med stora ekologiska värden avses utpekade ekologiskt skyddsvärda vatten. 
Miljöbedömningen avgränsas till att bedöma risker för påverkan och eventuella konsekvenser på de olika aspekterna för de 
namngivna vägåtgärderna. Samma avgränsning och bedömningsmetod som för Landskap gäller här.

Biologisk mångfald

Hushållning med 
naturresurser

Aspekten omfattar hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt utifrån hushållningsbestämmelserna i 3 
och 4 kap. miljöbalken, 7 kap. miljöbalken om skydd av områden, samt annan hushållning med material, råvaror och energi. 
Ianspråktagande av eller påverkan på områden utpekade med stöd av 7 kap. miljöbalken eller riksintressen enligt 3 eller 4 
kap. miljöbalken. Material, massor, energi och råvaror, vilket preciseras till resursanvändning och resurseffektivitet. 
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vilket innebär påverkan på grön infrastruktur och naturens förmåga att leverera 
ekosystemtjänster. Samma avgränsning och bedömningsmetod som för Landskap gäller här.

Till viss del biologisk 
mångfald

Jord Aspekten jord utgörs av förekomst av antropogent förorenade områden och tillkommande föroreningar. Miljöaspekten har 
vid avgränsningssamrådet inte tagits upp som prioriterad att bedöma. Tom text-

Fokusområde Hushållning av resurser
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Bilaga 3 – Hållbarhetslogg: Beslut och ställningstaganden

Beslut / ställningstagande Konsekvensbedömning 

Regionfullmäktiges beslut 2018-01-30 om 
uppföljning av miljökonsekvenserna i 
Regional plan 2018-2029. 

Framtagande av ett Miljö-PM 2019 med 
rekommendationer för integrering av miljöaspekter 
i planprocess. Ökad tydlighet om hur regionala 
planen kan bidra till klimatmålen.

Övergripande bedömning av 
systemanalysens målstruktur gentemot 
Trafikverkets målbild 2030, Tillgänglighet i 
ett hållbart samhälle, som är Trafikverkets 
tolkning av Agenda 2030. 

Ökad tydlighet om de aspekter som särskilt 
behöver lyftas i inriktningsplaneringen.

Politiskt ställningstagande om att 
Systemanalysen utgör grunden för 
transportinfrastrukturplanering.

Istället för att göra ett helt nytt omtag behålls den 
tidigare systemanalysen, som togs fram före 
Agenda 2030 antogs. Möjlighet att genomföra 
mindre justeringar av systemanalysen med 
utgångspunkt i nationella mål och nya 
kunskapsunderlag. Risk för komplexa målkonflikter 
mellan de nya kunskapsunderlagen och 
systemanalysen. 

Politiskt ställningstagande om en mindre 
revidering (komplettering) av regional 
plan. Beslut på nationell nivå om revidering 
av nationell plan saknas i detta skede.

Möjlighet att introducera ett nytt "mindset" med 
tydligare ramverk utifrån tidigare analyser. 

Beslut om att göra en 
hållbarhetsbedömning som en utvidgad 
strategisk miljöbedömning.  
Och att hållbarhetsbedömningen ska utgå 
från Trafikverkets målbild 2030 med 
ingående mål och aspekter som 
bedömningskriterier.

Säkerställa att inriktningsunderlaget går i riktning 
mot hållbar utveckling och att miljöaspekterna 
täcks in enligt miljöbalken. Säkerställer att sociala 
perspektiv vävs in tydligare i planen. 

Tabell 15. Hållbarhetslogg med beslut och konsekvensbedömning
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Under hela framtagningsprocessen har det förts en hållbarhetslogg med syfte att dokumentera 
beslut och ställningstaganden som kan påverka hållbarheten, och kunna följa vilka konsekvenser 
beslut längs vägen har för en hållbar utveckling. I tabellen nedan listas de beslut och 
ställningstaganden som har fattats såväl på tjänstepersonnivå som politisk nivå och som har 
betydelse för hållbarhetsbedömningen. I kolumnen till höger beskrivs de bedömda konsekvenserna. 
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Beslut / ställningstagande Konsekvensbedömning 

Utveckling av tre principer som 
kompletterar systemanalysen: 
1. Regional infrastrukturplans 

klimatpåverkan ska minimeras.
2. Regional infrastrukturplan stöttar 

utvecklingen av ett inkluderande 
transportsystem där olika gruppers 
behov och förutsättningar beaktas och 
värderas i planeringen.

3. Regional infrastrukturplan bidrar till 
Nollvisionen med ett regionalt 
etappmål omräknat utifrån Västra 
Götalands förutsättningar.

Konkreta och tydliga principer för att tydligare 
styra mot ett hållbart transportsystem och nå 
uppsatta hållbarhetsaspekter.

Användning av begreppet 
"transporteffektivt samhälle" i 
inriktningsunderlaget.

Förhållningsätt med syftet att planen ska bidra till 
transporteffektivitet. 

Regeringsuppdrag om revidering av 
nationell plan, där det framgår att 
hållbarhetsaspekter ska integreras genom 
att vid framtagandet av förslaget till 
fördelning av ekonomisk ram beakta 
sociala, miljömässiga och ekonomiska 
effekter. 

Från att ha varit en komplettering, blir det nu en 
revidering av den regionala planen. Det innebär att 
hållbarhetsbedömningen får större betydelse.

BHU ställer sig bakom 
inriktningsunderlaget, som beslutas i 
regionstyrelsen.

Inriktningsunderlaget innebär en aktualisering av 
systemanalysen, som tydligare pekar på förbättrad 
snarare än ökad tillgänglighet, ökat fokus på 
hållbart resande i hela regionen. Den innehåller 
också tre nya principer för den regionala planen; 
bidra till nationella klimatmålet, stötta utvecklingen 
av ett inkluderande transportsystem och bidra till 
nollvisionen för trafiksäkerhet. 

Tre alternativ för att bygga planen tas fram 
samt hållbarhetsbedömning av respektive 
alternativ.
1. Alternativ Flexibilitet
2. Alternativ Större åtgärder
3. Alternativ Intermodalitet

Tre olika sätt att bygga planen utvecklas. De olika 
alternativen påverkar hållbarhetsaspekterna på 
olika sätt. Samtliga alternativ har potential till att 
bidra positiv till de flesta hållbarhetsaspekterna. 
Alternativ Större åtgärder innebär en risk för 
negativ påverkan på klimatet. 
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Beslut / ställningstagande Konsekvensbedömning 

Politiskt ställningstagande i BHU om att gå 
vidare med alternativ Större åtgärder och 
alternativ Intermodalitet. Planen ska hålla 
sig inom inriktningsunderlaget. 

De två alternativen kräver avvägningar för att 
kunna klara klimatmålet. 
Som beslutsunderlag finns hållbarhetsbedömning 
där det i medskicken synliggörs att för att planen 
ska ha potential att bidra till minskad 
klimatpåverkan i enlighet med det nationella målet 
har valet av åtgärder stor betydelse. Större 
vägåtgärder innebär generellt sett större risk för 
ökad trafik, därmed risk för att motverka mål om 
minskad klimatpåverkan. 

Dialog med kommunalförbundens 
förbundsstyrelser. Tydligt ställningstagande 
om att beslutade objekt och beslutade 
brister ska genomföras.

Många av de namngivna objekten förväntas ge 
positiva effekter på näringslivets tillgänglighet, 
tillgänglighet till arbete för de som bor på 
landsbygden samt förbättrad trafiksäkerhet för 
vägtrafiken. De riskerar dock att motverka 
klimatmålet genom att de i flera fall riskerar leda 
till ökad trafik eller ökade hastigheter.

Prövning och analys av barnens bästa. Slutsatser utifrån barnkonventionens relevanta 
artiklar blir medskick till det fortsatta planbygget.

Tjänstepersonsbeslut om att med hjälp av 
utomstående expertis göra 
känslighetsanalyser av 
klimatberäkningarna. Samt att dessa ska 
kompletteras med kvalitativa bedömningar 
enligt SEB-metodiken.

Både SEB:arna och schablonerna bygger på den nya 
basprognosen, som utgår från en väldigt hög 
elektrifieringstakt och snabb ökning av förnybara 
drivmedel, vilket har ifrågasatts från flera olika håll. 
Känslighetsanalysen visade att oavsett 
beräkningsmetod ligger planen runt noll i utsläpp. 
Ett sätt att göra det mindre sårbart är att 
komplettera med en kvalitativ bedömning av om 
de olika åtgärdsområdena leder i riktning mot ett 
transporteffektivt samhälle. 

Medskick utifrån hållbarhetsaspekterna: 
vilka åtgärder leder till respektive 
motverkar aspekterna.

Medskicken används i bygget av planen för att 
säkerställa att planen går i en hållbar riktning.

BHU ställde sig bakom utkastet till förslag 
till remissversion av planen med 
hållbarhetsbarhetsbedömning

Hållbarhetsbedömningen visade att planen inte har 
några betydande negativa miljöeffekter. Planen 
bidrar positivt till de flesta hållbarhetsaspekter och 
har varken positiv eller negativ påverkan på klimat, 
biologisk mångfald och trygghet.
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Tidigt i processen fanns tre alternativa förslag 
på utformning av infrastrukturplanen. Dessa 
togs fram för att undersöka olika möjligheter 
till utformning; alternativ Flexibilitet, alternativ 
Större åtgärder och alternativ Intermodalitet. I 
samband med det gjordes även en 
hållbarhetsbedömning av alternativen.

Den stora skillnaden mellan alternativen var 
hur stor andel av medlen som avsattes till större 
respektive mindre åtgärder, se figur 10. Även 
fördelningen mellan de övriga åtgärdsområdena 
skiljde sig åt mellan alternativen. Det fanns 
även olika stora satsningar på cykel, 
kollektivtrafik respektive mindre vägåtgärder 
inom åtgärdsområdena trimning och 
effektivisering i stråk, trimning och effektivisering 
till stråk samt statlig medfinans till kommunalt 
vägnät.

Alternativ Flexibilitet innebar ett fokus på 
mindre åtgärder med en god spridning över 
hela länet. Detta alternativ innebar att 
infrastrukturplanens medel genererar fler, men 
mindre, åtgärder och större geografisk 
spridning totalt sett. Särskilt prioriterat i detta 
alternativ var att stärka kopplingen till stråk 
genom åtgärder i det mindre vägnätet.

I alternativ Flexibilitet ingick inga nya större 
vägobjekt. Däremot ingick ökade satsningar på 
det mindre vägnätet, cykelåtgärder och 
kollektivtrafikåtgärder samt ökade satsningar 
på smärre åtgärder.

Bilaga 4 – Alternativa förslag till utformning

Flexibilitet

Större åtgärder

Intermodalitet

A: 29% B: 12%

B: 9%
A: 43%

A: 36% B: 12%

C: 20%

C: 13%

C: 16%

D: 22%

D: 18%

D: 19%

E: 11%

E: 11%

E: 11%

F: 5%

F: 5%

F: 5%

G: 1%

G: 1%

G: 1%

Större åtgärder i stråk och noder

Trimning och effektivisering till stråk

Samfinansiering nationell plan, järnväg

Övrigt

A B

C D

Trimning och effektivisering i stråk

Statlig medfinans till kommunalt vägnät

Storstadsåtgärder inom SverigeförhandlingenE F

G

Figur 10.Fördelning av medel för de tre alternativa inriktningarna för infrastrukturplanen.
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Alternativ Större åtgärder innebär ett fokus 
på att åtgärda högst prioriterade brister i 
infrastrukturplan 2018-2029 och de 
åtgärdsförslag som har lyfts fram i genomförda 
åtgärdsvalsstudier. Alternativet gav möjlighet 
för nya namngivna vägåtgärder men hade bara 
möjlighet att åtgärda en del av de många 
bristerna i genomförda åtgärdsvalsstudier. 
Alternativet gav en mindre geografisk spridning 
av åtgärderna i länet.

I alternativ Större åtgärder ingick möjlighet till 
flera nya större vägobjekt. Därtill ingick en 
något ökad satsning på cykelåtgärder och 
kollektivtrafik. Det ingick däremot inga ökade 
satsningar på det mindre vägnätet och inga 
ökade satsningar på smärre åtgärder.

Alternativ Intermodalitet är var en sorts 
mellanvariant av ovanstående alternativ, med 
fokus på att stärka bytesmöjligheter för person- 
och godstransporter. Alternativet gav möjlighet 
att genomföra ett fåtal nya namngivna 
vägåtgärder men även många mindre åtgärder.

I alternativ Intermodalitet ingick möjlighet till 
något/några nya större vägobjekt. Därtill ingick 
ökade satsningar på kollektivtrafik och en 
något ökad satsning på cykelåtgärder, det 
mindre vägnätet och smärre åtgärder.

Hållbarhetsbedömning av alternativen 
och beslut om fortsatt arbete
Hållbarhetsbedömningen, som finns 
sammanfattad i en rapport14, visade att de tre 
alternativen hade potential för positiv påverkan 
på de flesta aspekterna. Däremot fanns risk för

14 Rapporten återfinns i handlingarna till beredningen   
 för hållbar utveckling 8 dec 2020. 
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/
Details/1841560?agendaItemId=274012

negativa effekter avseende aspekterna klimat 
och biologisk mångfald.

Alternativ Större åtgärder var det alternativet 
med högst andel större vägobjekt och riskerade 
att motverka det nationella klimatmålet. 
Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet 
möjliggjorde för bättre förutsättningar att bidra 
till klimatmålet, men även dessa förutsatte att 
åtgärder väljs som kunde ge förutsättningar för 
minskad klimatpåverkan.

Samtliga tre alternativ riskerade att medföra 
negativ påverkan på den biologiska 
mångfalden, till följd av markanspråk och 
barriäreffekter. För alternativ Större åtgärder 
bedömdes de negativa effekterna bli större än 
för de övriga två alternativen, men för 
alternativ Flexibilitet och Intermodalitet skedde 
markanspråken över en större geografisk yta.

Efter genomförande av hållbarhetsbedömning 
av alternativen ställde sig beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) bakom ett förslag 
om att gå vidare med en fördjupning av 
alternativ Större åtgärder och alternativ 
Intermodalitet för fortsatt åtgärdsplanering till 
infrastrukturplanen 2022-2033. Alternativ 
Flexibilitet utgick. Regional infrastrukturplan 
2022-2033 har således arbetats fram utifrån en 
kombination av alternativ Större åtgärder och 
Intermodalitet.
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Transportsektorns bidrag till minskad 
klimatpåverkan
Transportsektorn står för cirka en tredjedel av 
de totala CO2-utsläppen i Sverige. 
Persontransporter bidrar till cirka 63 procent 
av dessa (20 procent av totala utsläppen), se 
figur 11. Sverige har som mål att senast år 
2030 ska utsläppen från inrikes transporter ha 
minskat med minst 70 procent jämfört med år 
2010. Hittills har utsläppen minskat med 20 
procent15. Inrikes flyg omfattas inte av detta

och flyg minskar. Samtidigt som den samlade 
tillgängligheten (transportnyttan) 
upprätthålls”. Infrastrukturplaner är en 
pusselbit i utvecklingen av ett transporteffektivt 
samhälle.

Bilaga 5 – Känslighetsanalys 

20%

9%

3%

Övrigt

68 % 32 %

Persontransporter

Godstransporter

Övriga transporter

15 Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020, Naturvårdsverket.  
 https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6911-7/

Transporteffektivt samhälle

20 %

Effektivisering av fordon

23 %

Elektrifiering av 
transportsystem

44 %

Biodrivmedel

12 %

Figur 11. Koldioxidutsläpp från Sverige.

Figur 12.Beräknat behov av utsläppsminskning  
 från olika insatsområden.

transporter beräknas stå för den största andelen 
av minskningen, cirka 44 procent, följt av 
åtgärder inom ramen för effektivare transporter 
och fordonsteknik, cirka 23 procent. 
Biodrivmedel beräknas stå för 12 procent av 
minskningen. Utöver teknikutvecklingen 
beräknas åtgärder inom ramen för ett 
transporteffektivt samhälle stå för cirka 20 
procent av utsläppsminskningen, se figur 12. 
Med begreppet transporteffektivt samhälle 
avses ”ett samhälle där trafikarbetet med 
energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil

mål, utan ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter. De faktorer som påverkar 
utsläppen är mängden fordon och mil, hur vi 
reser, vilka bränsletyper vi använder och 
fordonens energieffektivitet. Utöver det 
påverkar byggandet av infrastrukturen 
utsläppen.

Enligt det klimatpolitiska rådet16 ska utsläppen 
från transporter minskas genom förnybara 
drivmedel, förbättrad energieffektivitet och ett 
transporteffektivt samhälle. Elektrifiering av

16 Det klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt expertorgan med uppgift att bistå regeringen med en
  oberoende utvärdering av om den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig   
 med klimatmålen. Rådet ska belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett  
 samhällsperspektiv och analysera om målen, både kort- och långsiktigt, kan nås på ett sätt som   
 ger goda förutsättningar för kostnadseffektivitet, samtidigt som hållbarhetsbegreppets tre dimensioner  
 (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) beaktas. Rådet består av medlemmar med hög   
 vetenskaplig kompetens inom miljö, miljöpolitik, ekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.
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Även om elektrifiering av fordon beräknas 
bidra till den största delen av 
utsläppsminskningen från transporter räcker 
det inte för att nå klimatmålet i tid, se figur 13. 
Utöver teknikutveckling behövs det en 
kombination av investeringar i 
transportinfrastrukturen tillsammans med 
styrmedel som leder till ett transporteffektivt 
samhälle. Åtgärder som bland annat bidrar till 
ökad cykling, ökad kollektivtrafik, ökad 
överflyttning från väg till järnväg och minskad 
biltrafik är av stor betydelse för klimatmålets 
måluppfyllelse. Gällande godstransporter 
beräknas effektivisering av fordon, följt av 
biodrivmedel, stå för den största andelen av 
utsläppsminskningen.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Biodrivmedel

Effektivisering av fordon 

Elektrifiering av 
transportsystem

Transporteffektivt samhälle

3

59

13

28

32

18

44

6

Persontransporter Godstransporter

Figur 13. Diagrammet redovisar hur de olika insatsområdena kan bidra till minskade utsläpp från  
 transporter. 

transportområdet är beroende av utvecklingen 
av samhället i stort, till exempel till andra 
prognoser om ekonomisk utveckling och 
befolkningstillväxt.

Basprognosen riskerar att leda till en tro att den 
prognostiserade framtiden är en verklighet. 
Däremot, vilket också nämns i Västra 
Götalandsregionens regionala 
utvecklingsstrategi, är framtiden förknippad 
med osäkerheter. Planeringen behöver därmed 
vara robust och kunna anpassas utifrån 
förutsägbara och oförutsägbara händelser i 
framtiden. Således finns det betydande risker 
med att planera utifrån en prognos. Därför är 
det av stor betydelse hur basprognosen tolkas 

och används.

Spann av 
alternativa 
framtider

Nuläge Framtid

En oviss framtid- VERKLIGHET

PROGNOS

Figur 14. En prognos visar en möjlig utveckling

Prognos och känslighet
Trafikverket har regeringens uppdrag att 
löpande tillhandahålla prognoser för 
trafikutvecklingen. Trafikverkets basprognos 
speglar en möjlig trafikutveckling och ska utgå 
från beslutade förutsättningar, styrmedel och 
planer för infrastruktur samt beakta arbetet hos 
andra statliga aktörer. Basprognosen pekar på 
en framtid som är sannolik om inga andra 
åtgärder vidtas i framtiden och ligger till grund 
för samhällsekonomiska analyser samt 
klimatbedömningar. Med antaganden om 
framtiden följer av naturliga skäl osäkerheter 
kopplat till prognoser. Prognoser inom
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För att kunna skapa utrymme för en robust 
planering finns ett behov av att tala om 
osäkerheterna i basprognosen och vikten av 
andra möjliga framtidsbilder. Det vill säga att 
det inte finns en sannolik framtid utan att det 
finns ett spann av olika framtidsbilder, se  
figur 14.

I den senaste basprognosen som togs fram i 
juni 2020 fastslog Trafikverket att det 
klimatpolitiska ramverket ska betraktas som 
”beslutad politik”, bland annat utifrån den så 
kallade Januariöverenskommelsen. Det 
klimatpolitiska ramverket är inte beslutat ännu, 
vilket ökar prognosens sårbarhet. Utifrån 
basprognosen konstaterar Trafikverket att 
Sverige når klimatmålets etappmål för 
transportsektorn för 2030. Detta görs genom 
en kombination av omfattande elektrifiering, 
högre andel biodrivmedel och höjt bränslepris. 
Samtliga tre områden ligger utanför 
Trafikverkets och regionernas rådigheter 
gällande nationell och regional 
infrastrukturplan. 

2020 års basprognos innehåller ett antal 
antaganden: 

• Påskyndad elektrifieringstakt. År 2030 
antas 60 procent av nybilsförsäljningen 
utgöras av laddbara fordon, och 90 procent 
år 2040. 

• Ökad användning av biodrivmedel. År 
2030 antas 55 procent av de fossila 
bränslena ersättas av biodrivmedel, och år 
2040 71 procent. År 2030 behövs omkring 
70 procent mer biodrivmedel än idag, men 
år 2040 räcker ungefär dagens volym. 

• Bränslepriserna ökar med omkring 85 
procent jämfört med idag. Det beror på en 
kombination av höjda bränsleskatter, 
merkostnader för ökad andel biodrivmedel, 
och ökade produktpriser (bensin, diesel 
och biodrivmedel exklusive skatter). 

• Ökat trafikarbete med cirka 1,1 procent 
per år (30 procent till 2040).

De olika antagandena har olika kostnads- 
effektivitet och hållbarhetsprofil. Det finns 
hållbarhetsrisker med elektrifiering och 
biodrivmedel, men även med höjda 
bränslepriser. Riskerna handlar om 
resurseffektivitet men också om sociala och 
miljömässiga effekter, inte minst utanför 
Sverige.
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Det finns osäkerheter kring utvecklingen 
beträffande behovet av en snabb elektrifiering. 
Till exempel finns farhågor om att det kan 
uppstå brist på viktiga ämnen, bland annat 
kobolt, om inte nya gruvor öppnas snabbt. 
Andra ämnen där efterfrågan tack vare 
elektrifieringen kommer att öka kraftigt är 
litium, mangan och nickel. En annan farhåga 
är att de nya gruvor som behövs kan etableras i 
miljöer där de orsakar lokala skador och möter 
lokalt motstånd. Det är omöjligt att bedöma 
om den förväntade exploateringsgraden av 
resurser till elfordon kan bli alltför hög i 
förhållande till framtida behov. Men det är inte 
osannolikt att nuvarande omsättningshastighet 
av vissa material är alldeles för hög för att vara 
uthållig i ett längre perspektiv17. Gällande

biodrivmedel samt ökade priser på både 
biobränslen och fossila bränslen. Ökade 
körkostnader för bilen ökar rimligtvis 
efterfrågan på alternativ till bilen som cykel, 
gång och kollektivtrafik. 

Med antagandena i basprognosen beräknas 
biltrafiken växa med 27 procent till 2040. 
Tågresandet beräknas öka med drygt 50 
procent i basprognosen. Det sammanlagda 
regionala kollektivresandet beräknas öka något 
långsammare än regionaltågsresandet.

För att minska riskerna med en eventuellt 
utebliven omfattande elektrifiering och ökat 
inslag av biodrivmedel samt för att inte behöva 
fyrdubbla bränslepriserna behöver trafikarbetets 
utveckling bromsas. Regional infrastrukturplan 
är en pusselbit som i samspel med övriga 
insatser i samhällsplaneringen kan bidra till ett 
minskat trafikarbete. En sådan minskad 
trafikutveckling på väg ger en ökad 
måluppfyllelse för aspekterna klimatpåverkan, 
luftkvalitet, buller, biologisk mångfald, 
trafiksäkerhet och aktivt resande. Enskilda 
infrastrukturåtgärder ger begränsade 
möjligheter till överflyttning från bil till 
kollektivtrafik, gång och cykel. Däremot har 
infrastrukturåtgärder i kombination med 
styrmedel och samhällsplanering en betydande 
potential att påverka överflyttningen.

Möjligheten att bidra till klimatmålet med 
insatser i den regionala 
transportinfrastrukturen är mindre vad gäller 
direkta utsläpp från fordon och därmed 
påverkan på klimat och luftkvalitet. Däremot 
har transportinfrastrukturen en 
förutsättningsskapande roll för utvecklingen av 
ett transporteffektivt samhälle.

Ovannämnda åtgärdsområden – elektrifiering, 
effektivisering och transporteffektivt samhälle 
bidrar tillsammans till att klimatmålet kan nås. 
Huruvida utvecklingen går i en nödvändig takt 
så att målen nås i tid är osäkert. Därför behövs 
åtgärder inom alla tre områden.

17 Hållbar elektromobilitet, IVL 2020, Nr C 552

tillgång på el verkar den största utmaningen 
vara att säkra elnätet och det ökande 
effektbehov som förväntas när befolkningen 
växer, stora industriprocesser som kommer att 
kräva mer el i kombination med 
elektrifieringen av transportsektorn. Till 
exempel anger Göteborg Energi att deras 
elnätskapacitet för närvarande är hårt belastad 
och att det är ett tydligt hinder för framtida 
investeringar och satsningar18.

Ökningen av biodrivmedel enligt 
basprognosens antaganden innebär 70 procent 
mer biodrivmedel än det som används idag i 
transportsystemet. Att öka den svenska 
konsumtionen av biodrivmedel så mycket på 
relativt kort tid är dock inte problemfritt, 
eftersom det finns frågetecken om hur mycket 
biodrivmedel som kan produceras på ett 
hållbart sätt. Om denna ambitionsnivå med 
ökade biodrivmedel inte realiseras behöver 
antingen trafikarbetet minskas med cirka 30 
procent genom fyrdubbling av bränslepriser 
eller så nås inte klimatmålet i tid. 

I basprognosen antas bränslepriset öka med 
drygt 85 procent till 2040. Prisökningen beror 
på antaganden om högre bränsleskatt  
(2 procents årlig höjning), ökad inblandning av

18 https://www.goteborgenergi.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/3081371/
Pressmeddelande-Elnatskapaciteten-i-Goteborgsregionen-maste-framtidssakras
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Beräkning av planens CO
2
-utsläpp

En regional infrastrukturplan innehåller både 
namngivna och ej namngivna objekt. Åtgärder 
av större karaktär är namngivna i planen och 
står för 38 procent av planens medel. 
Resterande medel är avsatta för åtgärder av 
mindre karaktär samt samfinansering av 
järnvägsåtgärder i nationell plan. De flesta av 
de mindre åtgärderna beslutas under 
genomförandet av planen.

De större objektens klimatutsläpp är beräknade 
av Trafikverket i de samhällsekonomiska 
beräkningar (SEB:ar) som genomförts utifrån 
Trafikverkets basprognos. För de mindre 
åtgärderna saknas i huvudsak beräkningar. Det 
innebär en stor rad osäkerheter som påverkar 
möjligheten till en detaljerad beräkning av 
klimatpåverkan. 

För att ändå kunna få en bild av planens 
påverkan på klimatet används schabloner för 
att beräkna klimatpåverkan från de ej 
namngivna åtgärderna. Schablonerna bygger på

ett antal antaganden och olika scenarier för 
bilflottans utveckling. Scenarierna och de olika 
schablonerna redovisas i tabell 16 samt 
förklaras i texten nedan. Schablonerna visar 
beräkningar av hur många tons ökning eller 
minskning av CO2-utsläpp en miljon kronor 
investering ger för respektive åtgärdstyp.

För respektive scenario har olika 
emissionsfaktorer använts. En emissionsfaktor 
anger hur mycket CO2 som släpps ut per körd 
kilometer per fordon. Bensindrivna bilar, 
dieseldrivna bilar och elfordon ingår i 
schablonerna och räknas för år 2030 och 2040. 

För de namngivna objekten görs samlade 
effektbedömningar (SEB) med en omfattande 
analys av CO2-utsläppen utifrån antaganden i 
Trafikverkets basprognos. Att räkna om 
utsläppen från dessa objekt utifrån andra 
antaganden kräver djupare och tidskrävande 
analyser. Därför görs bara en kvalitativ 
känslighetsanalys av namngivna objekt i 
planen.

Tabell 16. Använda schablonvärden för fem olika scenarier inklusive regional plan 2018-2029. I samtliga  
 scenarier används beräknade värden från SEB:ar för de namngivna objekten. Se avsnitt Beskrivningar  
 av scenarier för utförligare information.

* Det tas inte fram några nya SEB:ar utifrån de alternativa emissionsfaktorerna förutom 
det som står i Trafikverkets basprognos.

Scenario
Regional 

plan
2018-2029

Trafikverkets 
referens-
scenario

Basprognos 
2020

Basprognos
2020 b

Klimat 2030/IVL

År 2030 2040 2030/2040 2030/2040 2030/2040

Emissionsfaktor,
g/km* 122 59 30/10,5 30/10,5 97

Namngivna objekt Enligt SEB:ar*

Mindre väg, ton 
CO

2
/år 1,2 Inget data - 0 0 0

Kollektivtrafik, 
ton CO

2
/år - 0,7 - 0,5 0/- 0,1 - 0,26/- 0,1 - 0,85/- 0,22

Järnväg, ton CO
2
/

år - 0,8 - 0,6 0 - 0,28/- 0,1 - 0,9/- 0,23

Cykel, ton CO
2
/år - 0,7 - 0,3 0 - 0,17/- 0,06 - 0,53/- 0,14

Trafiksäkerhet och 
miljö, ton CO

2
/år Inget data - - 0,2 0 - 0,08/- 0,03 - 0,27/- 0,07

Sverige-
förhandlingen 
(kollektivtrafik), 
ton CO

2
/år

Inget data - - 0,7 0 - 0,35/- 0,12 - 1,13/- 0,29
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Resultat av beräkningarna
Beräkningarna, se figur 15, visar en tydlig 
minskning av planens CO2-utsläpp jämfört 
med regional plan 2018–2029 för år 2040, 
med reservation för att beräkningarna är grova 
och bygger på ett flertal antaganden. Samma 
beräkning för år 2030 innebär större 
utsläppsminskningar på grund av högre 
emissionsfaktorer.

Utsläppsminskningar till följd av 
infrastrukturinvesteringar möjliggörs bland 
annat genom att bilresor ersätts av 
kollektivtrafik och cykel. De framtagna 
schablonerna visar att ju högre emissionsfaktor 
som används, desto större blir 
utsläppsminskningen för cykel- och 
kollektivtrafikåtgärder 
resulteras av regional 
plan. Som tidigare 
nämnts, har det inte 
gjorts några omräkningar 
av SEB:ar för större 
objekt, eftersom det 
bedömts vara för 
resurskrävande. Däremot 
går det att dra slutsatsen 
att utsläppen från de 
större objekten även med 
en högre prognostiserad 
emissionsfaktor, kommer 
att kompenseras av ännu 
större 
utsläppsminskningar av 
cykel och kollektivtrafik. 
Det vill säga den totala 
summan av utsläppen 
kommer att vara 
minimal.

Beräkningarna har 
kompletterats med 
kvalitativa bedömningar 
Att räkna på klimatutsläppen med hjälp av 
schabloner riskerar att ge en förenklad bild av 
hur klimatet kan påverkas av olika 
infrastruktursatsningar. De utgår från ett 
kompensatoriskt förhållningssätt som innebär 
att ökade utsläpp från en infrastruktursatsning 
i ett område kan kompenseras med åtgärder 
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trafik i Sverige i förhållande till kollektivtrafik 
och cykel. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) pekar 
däremot på styrkan i kombinerade och utifrån 
den specifika platsen/kontexten 
välsammansatta åtgärdspaket, vilket kan ha en

som leder till utsläppsminskningar i ett annat 
område samt att samtliga åtgärder inom en 
åtgärdskategori bedöms ha en likadan påverkan 
på klimatet. I schablonerna tas inte heller 
hänsyn till långsiktiga systemändringar till följd 
av infrastruktursatsningar. I hållbarhets- 
bedömningen har därför schablonerna använts 
för att ge en indikation om klimatpåverkan 
från åtgärder och från planen i sin helhet. 
Schablonberäkningarna har sedan 
kompletterats med kvalitativa bedömningar 
som visar riktningen av olika åtgärder samt 
huruvida de bidrar till utvecklingen av ett 
transporteffektivt samhälle.
Trafikverket menar att utsläppsminskningen 
från kollektivtrafik, gång och cykel är marginell 
eftersom biltrafiken står för den största andelen

Figur 15. Beräknade koldioxidutsläpp för respektive   
  scenario, ton CO2 per år.
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De olika scenarier som finns i tabell 16 
redovisas här.

Regional plan 2018–2029 
I regional plan 2018–2029 användes en 
emissionsfaktor som låg på 122 CO2 per 
fordonskilometer som ligger till grund för 
MKB 2018–202919. Utifrån det togs fram 
schabloner som redovisas i tabell 16. 

Trafikverkets referensscenario 
I Trafikverkets referensscenario med enbart 
beslutade styrmedel ligger emissionsfaktorn för 
2040 på 59 gram per fordonskilometer i 
genomsnitt, enligt Effektsamband för 

Trafikverkets basprognos samt hänsyn 
till överflyttningspotential - Basprognos 
2020 b
Detta scenario tar hänsyn till 
överflyttningspotentialer från bil till 
kollektivtrafik och cykel. Västra 
Götalandsregionen har här tagit fram egna 
schabloner med utgångspunkt från basprognos 
2020 och överflyttningspotentialen. I detta 
scenario ligger emissionsfaktorerna på samma 
nivå som basprognosen, 10,5 gram per 
fordonskilometer 2040 gram per 
fordonskilometer i genomsnitt. Extrapolerat 
för 2030 blir värdet 30 gram per 
fordonskilometer 2030. Det antas att 
investeringar i kollektivtrafik och cykel kunna 
minska CO2 utsläpp från vägtrafiken. Utifrån 
den emissionsfaktorn har schabloner tagits 
fram som redovisas i tabell 16.

Enligt Klimat2030/IVL 
För Västra Götalandsregionens beräkningar har 
Klimat 2030/IVL tagit fram emissionsfaktorer 
för bilflottan 2030 respektive 2040 med 
hänsyn till externa klimateffekter (sekundära 
klimateffekter) samt deras bedömning av 
utvecklingen av elbilar och biodrivmedel. IVL:s 
beräkningar skiljer sig främst genom att det har 
räknats med en lägre andel biodrivmedel till 
2030 samt även så kallade well to wheel-
utsläpp från biodrivmedel vilket inte finns med 
i Trafikverkets kalkyler. 

Enligt IVL är en emissionsfaktor på 24,4 gram 
CO2 per fordonskilometer mer representativ 
för fordonsflottan 2040. Utifrån den 
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram 
som redovisas i tabell 16.

Beskrivning av schabloner 
Här beskrivs vilka antaganden som ligger 
bakom schablonerna samt hur schablonerna 
togs fram. Beräkningarna är gjorda för ett 
scenario där emissionsfaktorn ligger på 10,5 
gram per fordonskilometer. Beräkningar för 
övriga emissionsfaktorer görs enligt samma 
modell som redovisas här.

19 https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/  
SpacesStore/41b0bd5d-4281-48ad-84a3-9f6e45185e36/MKB_Regplan_Transport_VGR_2018-  
2029_11juni2018.pdf?a=false&guest=true. Bilaga 6. 
20 https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/bygg-om/kapitel-7-
miljo-210401.pdf

stor potential på överflyttning från bil till 
kollektivtrafik och cykel. Därmed en potential 
till positivt bidrag till klimatet.

Beskrivningar av de olika 
scenarierna 

transportsystemet20. Utifrån den 
emissionsfaktorn har schabloner tagits fram 
som redovisas i tabell 16.

Trafikverkets basprognos 2020 
Emissionsfaktor för basprognos 2020 ligger på 
10,5 gram per fordonskilometer för år 2040 i 
genomsnitt. Extrapolerat för 2030 blir värdet 
30 gram per fordonskilometer. Enligt detta 
scenario når Sverige klimatmålet både för 2030 
och 2045. I detta scenario är 
utsläppsminskningen från överflyttning från 
biltrafik till kollektivtrafik och cykel marginell. 
Därmed ligger schablonerna på noll. Det vill 
säga inga utsläppsminskningar kan 
åstadkommas genom investeringar i 
kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. 

För de namngivna objekten görs samlade 
effektbedömningar med utgångspunkt i 
basprognos 2020. 
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Klimatnyttan av olika åtgärder är en komplex 
fråga att belysa och kan bero på många 
faktorer. Det är svårt att peka på en generell 
nytta av vissa typer av åtgärder, inte minst är 
det en stor skillnad på var de genomförs. 
Exempelvis har utbyggnad av en cykelväg längs 
en högtrafikerad väg mellan två närbelägna 
orter i regel en betydligt större effekt än 
utbyggnad längs en väg där få resor sker. De 
schablonvärden som har tagits fram i denna 
rapport pekar på de effekter olika åtgärder kan 
få på utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter, det vill säga en bedömd 
transportmässig klimatnytta av åtgärderna. 
Måttet som anges är omfattningen på 
minskade koldioxidutsläpp per investerad 
miljon för åtgärderna, i syfte att kunna ge en 
indikation på planens totala effekt och hur 
klimateffektiva olika åtgärder är. 

Schablonvärdena bygger på uppgifter om 
specifika åtgärder, resvanor, resandestatistik 
samt effektsamband. Exempelvis används 
elasticitetstal21 från planeringshandboken 
Kol-TRAST, resandestatistik från Västtrafik, en 
resvaneundersökning (RVU) genomförd inom 
ramen för Västsvenska paketet och uppgifter 
och sammanställningar om planerade åtgärder i 
planen, bland annat kostnader. 
Beräkningsmetoden är i stort densamma för 
schablonerna, men typen av indata skiljer sig 
åt. Vidare utgår schablonerna för cykel- och 
mindre vägåtgärder från effekten av 
engenomsnittlig åtgärd, medan schablonerna 
för kollektivtrafik- och järnvägsåtgärder baseras 
på en specifik åtgärd som justerats för att 
motsvara en generell åtgärd i planen. Källorna 
för beräkningarna är bilagda i referenslistan. 
Utsläppsnivåerna som ligger till grund för 
värdena redovisas nedan.

Schablonerna innefattar inte klimatpåverkan 
från byggande, drift och underhåll. 

Schablon för cykelåtgärder
Cykelåtgärder innefattar utbyggnad av 
cykelvägar. Schablonen beräknas till 0,058 ton/
år per investerad miljon, enligt resonemanget 
nedan.

Antagande om fem procents överflyttning av 
bilresor för en genomsnittlig cykelåtgärd: 
Trafikverkets pekar i sin rapport Effektsamband 
för cykling22 på 5-15 procent överflyttning 
beroende på åtgärd, varav cirka hälften 
beräknas komma från bilresor. 
Naturvårdsverket räknar med 5 procent 
överflyttning från biltrafik inom Klimatklivet 
för cykelåtgärder, vilket baseras på tidigare 
ansökningar. 5 procent är därmed ett rimligt 
antagande.

Antagande om 100 000 överflyttade kilometer 
per år för en genomsnittlig cykelåtgärd: 
Årsdygnstrafiken (ÅDT) för motorfordon på 
vägarna där cykelvägar spelats in till planen är i 
snitt runt 2 000 fordon per dygn. 
Medelreslängden för cykelresor är cirka 4 
kilometer i Västra Götaland, enligt den RVU 
som genomfördes inom Västsvenska paketet år 
2017, och antalet cykeldagar beräknas till 250 
dagar per år, i enlighet med Naturvårdsverket.

5 % överflyttningseffekt * 2 000 ÅDT * 4 km/
resa * 250 cykeldagar = 100 000 km/år

Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp 
om 0,058 ton/år per investerad miljon:  
De cykelåtgärder som har spelats in till planen 
är i genomsnitt 2 kilometer långa och beräknas 
kosta 18 miljoner kronor styck (9 miljoner 
kronor per kilometer). Varje överflyttad 
kilometer från en bilresa beräknas ge en 
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om 
utsläppsnivåer.

100 000 överflyttade km/år / 18 mnkr per åtgärd 
* 10,5 gram klimatvinst/km = 58 333 gram/år 
per miljon kronor = 0,058 ton/år per miljon 
kronor

21 Elasticitetstalet mäter den procentuella förändringen i efterfrågan när den studerade faktorn ändras  
 en procent. En restidselasticitet på 0,5 innebär alltså att en minskad restid på 10 procent ger ett ökat  
 resande om 5 procent.
22  https://www.trafikverket.se/contentassets/0ebc841761f74f56b31c6eba59511bca/ovrigt/effektsamband- 
cykling.pdf
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Schablon för kollektivtrafikåtgärder
Kollektivtrafikåtgärder innefattar exempelvis 
utbyggnad av bussgator och hållplatser. 
Beräkningen utgår ifrån en planerad bussgata i 
Toltorpsdalen som ligger med i planen, vilken 
därefter har justerats ned för att motsvara 
generella kollektivtrafikåtgärder i planen. 
Schablonen beräknas till 0,092 ton/år per 
investerad miljon, enligt resonemanget nedan.

Antagande om sex procents överflyttning av 
bilresor vid byggnation av bussgata:  
En studie från Trivector visar på 20 procent 
restidsvinst för kollektivtrafiken vid byggnation 
av en bussgata. Planeringshandboken Kol-
TRAST anger en restidselasticitet på 0,6 för 
kollektivtrafik. Ungefär hälften av överflyttning 
till kollektivtrafik väntas komma från biltrafik.

20 % restidsvinst * 0,6 elasticitet * 50 % 
överflyttning från biltrafik = 6 % 
överflyttningseffekt

Antagande om 2 040 000 överflyttade 
kilometer per år för bussgata i Toltorpsdalen: 
Linje 25 mellan Mölndal och Göteborg är 
huvudlinje i det berörda stråket och där 
genomförs merparten av kollektivtrafikresorna. 
Resor på linjens södra halva berörs av åtgärden, 
uppskattningsvis 4 miljoner resor per år 
(hälften av linjens totala resande). 
Medelreslängden i kollektivtrafiken i 
Göteborgsregionen är 17 kilometer och 
medianreslängden 8 kilometer, enligt den RVU 
som genomfördes inom Västsvenska paketet år 
2017. Då resan sker inom stadstrafik där 
resorna är kortare så utgår beräkningen från 
halva medelreslängden, 8,5 kilometer, som 
ungefär motsvarar medianvärdet.

6 % överflyttningseffekt * 4 miljoner resor * 8,5 
km/resa = 2 040 000 km/år

Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp 
om 0,092 ton/år per investerad miljon: 
Kostnaden för åtgärden beräknas till 174 
miljoner kronor enligt genomförd SEB. 
Hälften av kollektivtrafikåtgärderna i planen 
beräknas ha motsvarande nytta i form av 
restidsvinst, den andra hälften beräknas ha 
halva nyttan. Åtgärder på hållplatser och 
bytespunkter antas inte ge lika stor effekt som 
åtgärder som ger konkreta restidsvinster. 
Antalet överflyttade kilometer multipliceras 
därför med 0,75 för att motsvara en generell 
kollektivtrafikåtgärd. Varje överflyttad 
kilometer från en bilresa beräknas ge en 
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om 
utsläppsnivåer.

2 040 000 överflyttade km/år / 174 mnkr 
kostnad * 0,75 för generell åtgärd * 10,5 gram 
klimatvinst/km = 92 327 gram/år per miljon 
kronor = 0,092 ton/år per miljon kronor
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Beräknad effekt på minskade koldioxidutsläpp 
om 0,098 ton/år per investerad miljon: 
Kostnaden för åtgärden beräknas till 242 
miljoner kronor enligt genomförd SEB. 
Hälften av järnvägsåtgärderna i planen 
beräknas ha motsvarande nytta i form av 
kapacitetsvinst, den andra hälften beräknas ha 
halva nyttan. Antalet överflyttade kilometer 
multipliceras därför med 0,75 för att motsvara 
en generell järnvägsåtgärd. Varje överflyttad 
kilometer från en bilresa beräknas ge en 
klimatvinst om 10,5 gram, se avsnitt om 
utsläppsnivåer.

3 000 000 överflyttade km/år / 242 mnkr 
kostnad * 0,75 för generell åtgärd * 10,5 gram 
klimatvinst/km = 97 865 gram/år per miljon 
kronor = 0,098 ton/år per miljon kronor

Schablon för järnvägsåtgärder
Järnvägsåtgärder innefattar exempelvis 
hastighets- och kapacitetshöjande åtgärder på 
järnvägarna. Beräkningen utgår från de 
planerade plattformsförlängningarna på den 
södra delen av Bohusbanan, som därefter har 
justerats ned för att motsvara generella 
järnvägsåtgärder i planen. Schablonen beräknas 
till 0,280 ton/år per investerad miljon, enligt 
resonemanget nedan.

Antagande om 11,25 procent överflyttning av 
bilresor vid plattformsförlängningar:  
Med förlängda plattformar på den södra delen 
av Bohusbanan fördubblas fordonskapaciteten, 
genom att det blir möjligt att köra två tågset 
istället för ett. Planeringshandboken Kol-
TRAST anger en väntetidselasticitet på 0,3 för 
kollektivtrafik. Ökad fordonskapacitet är inte 
synonymt med minskad väntetid, men antas i 
denna beräkning ge halva effekten av minskad 
väntetid. På grund av järnvägstrafikens långa 
avstånd antas 3 av 4 överflyttade resor komma 
från biltrafik.

100 % kapacitetsvinst * 0,15 elasticitet * 75 % 
överflyttning från biltrafik = 11,25 % 
överflyttningseffekt

Antagande om 3 184 000 överflyttade 
kilometer per år för plattformsförlängningar på 
södra Bohusbanan:  
Resor på den södra delen av Bohusbanan 
berörs av åtgärden, uppskattningsvis 1,5725 
miljoner resor per år (85 procent av det totala 
resandet på hela Bohusbanan, enligt Västtrafiks 
uppskattning). Medelreslängden i 
kollektivtrafiken i Göteborgsregionen är 17 
kilometer och medianreslängden 9 kilometer, 
enligt den RVU som genomfördes inom 
Västsvenska paketet år 2017. Då resan sker 
med tåg där resorna är längre så utgår 
beräkningen från medelvärdet.

11,25 % överflyttningseffekt * 1,5725 miljoner 
resor * 17 km/resa = 3 000 000 km/år
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Schablon för mindre vägåtgärder
Mindre vägåtgärder innefattar många olika 
typer av åtgärder med olika effekter på restiden. 
En minskad restid väntas ge ökad biltrafik och 
omvänt. Schablonen beräknas till 0 ton/år per 
investerad miljon, enligt resonemanget nedan. 
Schablonen kompletteras med resultatet ifrån 
de SEB:ar som tagits fram för vissa mindre 
vägåtgärder.

Vissa mindre vägåtgärder väntas generera ökad 
biltrafik, andra minskad biltrafik och många 
åtgärder väntas inte ha någon påverkan på 
trafikmängden. En stor andel av åtgärderna är 
korsningsåtgärder, en del innefattar breddning/
standardhöjning av vägar och en del innefattar 
hastighetsanpassning (hastigheten anpassas 
nedåt med hänsyn till omgivande miljö för 
ökad trafiksäkerhet). Breddning/
standardhöjning av vägar samt vissa 
korsningsåtgärder ger på en systemnivå ett ökat 
bilresande, medan hastighetsanpassning och 
andra korsningsåtgärder på en systemnivå ger 
ett minskat bilresande.

Utifrån fördelningen av mindre vägåtgärder 
som genomförts de senaste åren i Västra 
Götaland går det inte att belägga att andelen 
åtgärder som ger ökat bilresande är fler än de 
som ger minskat bilresande, varför effekten av 
en generell mindre vägåtgärd bör ligga kring 0 
ton/år. Med det sagt är det viktigt att följa upp 
vilka åtgärder som genomförs för att säkerställa 
en god total klimateffekt. Exempelvis kan flera 
mindre vägåtgärder med negativ klimateffekt 
sammantaget ge en betydande negativ 
klimatpåverkan.

För ett fåtal av de mindre vägåtgärderna har 
samlade effektbedömningar (SEB) tagits fram 
av Trafikverket. Resultatet av dessa inkluderas i 
bedömningen av planen.
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Sammanfattning av schabloner 

Tabell 17. Räkneexempel av schabloner för år 2040 och emissionsfaktor 10,5 gram per fordonskilometer.

Åtgärdsområden och 
potter

Schablonvärden för år 
2040 

Minskade koldioxidutsläpp 
per investerad miljon kronor

Kommentar

Större åtgärder i stråk och 
noder Total effekt av SEB:ar

Total effekt av de större namngivna 
åtgärdernas bedömda 
klimatpåverkan

Cykelåtgärder
Tre potter i planen - 0,058 ton/år Schablon för cykelåtgärder

Kollektivtrafikåtgärder
Tre potter i planen - 0,092 ton/år Schablon för kollektivtrafikåtgärder

Mindre vägåtgärder
Två potter i planen 0 ton/år + SEB:ar

Schablon för mindre vägåtgärder 
samt effekten utifrån de SEB:ar som 
finns för ett fåtal åtgärder

Trafiksäkerhet och 
miljöåtgärder
En pott i planen

- 0,029 ton/år

Medelvärde av schablon för 
cykelåtgärder och mindre 
vägåtgärder, då åtgärderna i stor 
utsträckning förbättrar 
infrastrukturen för oskyddade 
trafikanter inom tätorter

Samfinansiering nationell 
plan, järnväg - 0,098 ton/år Schablon för järnvägsåtgärder

Storstadsåtgärder inom 
Sverigeförhandlingen -0,123 ton/år

Schablon för 
kollektivtrafikåtgärder * 1,33 då 
samtliga storstadsåtgärder 
bedöms ha en stor resenärsnytta

Övrigt (driftbidrag till 
flygplats) Ingen beräkning

Flygtransportarbetet berörs inte av 
klimatmålet, därtill är det en 
driftåtgärd som upprätthåller snarare 
än genererar trafik
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Nedan anges färdigställda större namngivna 
åtgärder från Regional infrastrukturplan 
2018-2029 samt vilka åtgärder som tillkommit 
i infrastrukturplan 2022-2033. Vidare anges 
vilka större namngivna åtgärder från 
infrastrukturplan 2018-2029 som i 
infrastrukturplanen 2022-2033 inte längre 
anges som större namngivna åtgärder, utan som 
istället anges som brister. Dessa brister kan bli 
aktuella att åtgärda i kommande 
planrevideringar.

Observera att de större namngivna åtgärder 
som ingick i infrastrukturplan 2018-2029 och 
som ligger kvar i infrastrukturplan 2022-2033 
inte listas (de utgör ingen skillnad mellan 
planerna).

Färdigställda större namngivna åtgärder från 
infrastrukturplan 2018-2029:

• Väg 44 Förbifart Lidköping, etapp 
Lidköping - Källby

• Väg 160 Säckebäck - Varekil

• Kungälv resecentrum

• Angered resecentrum

Nya större namngivna åtgärder i 
infrastrukturplan 2022-2033:

• Väg 156 Förbifart Skene, Extern 
finansiering

• Väg 49 Varnhem-Storekullen (Falköpings 
kn. gräns)

• Väg 156 Backadal - Bonared

• Citybusstråk Toltorp, Mölndal, Målbild 
Koll2035

• Elfärja, Öckerö, hyra

• Elfärja, Marstrand

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder 
från infrastrukturplanen 2018-2029 som 
anges som brister i infrastrukturplan  
2022-2033:

• Bytespunkt Hjalmar Brantingsplatsen

• Bytespunkt Mölndal

• Bytespunkt Linnéplatsen

• Resecentrum Lerum, gång- och cykelbro

Utöver ovan listade åtgärder finns det ett antal 
åtgärder från infrastrukturplan 2018-2029 som 
i olika stor omfattning har ändrat inriktning i 
infrastrukturplan 2022-2033. Det handlar till 
exempel om  
E20 / Rv40, Tvärförbindelse som i 
infrastrukturplan 2022-2033 innefattar en 
större andel kollektivtrafikåtgärder än i 
infrastrukturplan 2018-2029 (där den är en 
vägåtgärd). 

Bilaga 6 – Namngivna åtgärder - förändringar

952 (1163)



www.vgregion.se953 (1163)



Från:                                  "Stefan Westling Didrik" <stefan.westling.didrik@vgregion.se> on behalf of 
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<regionen@regionorebrolan.se>;"post@viken.no" <post@viken.no>;"exp-hkv@mil.se" <exp-
hkv@mil.se>;"info@jernhusen.se" <info@jernhusen.se>;"vastragotaland@lansstyrelsen.se" 
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<trollhattans.stad@trollhattan.se>;"kommunen@toreboda.se" 
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Ämne:                               Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med 
tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning
Bilagor:                             Regional infrastrukturplan 2022-2033 remissversion.pdf, 
Hållbarhetskonsekvensbedömning remissversion.pdf, Missiv och sändlista regional infrastrukturplan.pdf

Regionstyrelsen remitterar härmed förslag till regional plan för transport-infrastrukturen i Västra 
Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning. 
Fram till den 31 januari 2022 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget via e-post eller brev 
till: 
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
• Västra Götalandsregionen Koncernkontoret, Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen, att: Anna 
Kronvall Regionens hus, 405 44 Göteborg 
 
Märk remissvaret med: ”Er organisation – Remissvar Regional infrastrukturplan, RS 2019-08293”. 
Remissversionen med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning finns tillgänglig på: 
https://www.vgregion.se/regionalplan 
 
Fredag 10 december klockan 13:00-14:30 kommer en digital remisskonferens att hållas där det även 
finns möjlighet att ställa frågor. Mer information om detta kommer att skickas ut till alla 
remissinstanser inom kort. 
Frågor angående remissen besvaras av Anna Kronvall, anna.kronvall@vgregion.se och Aako Raoofi, 
aako.raoofi@vgregion.se.

955 (1163)

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
https://www.vgregion.se/regionalplan
mailto:anna.kronvall@vgregion.se
mailto:aako.raoofi@vgregion.se


 

 
  

  

    

 
 
 

8 
Trafikpliktsbeslut för allmän 
kollektivtrafik i Örebro stad 

21RS2228 

956 (1163)



 

 
1 (4) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Allmän och strategisk Kollektivtrafik, Stefan 
Boere 

2021-12-08 Dnr: 21RS2228 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Trafikpliktsbeslut för allmän kollektivtrafik i Örebro stad 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik fastställa allmän trafikplikt 
för regional kollektivtrafik i Örebro stad från december 2024 i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
2014 infördes ett nytt linjenät i stadsbusstrafik i Örebro. En utvärdering har 
visat att resandet inte utvecklar sig fullt ut i enlighet med de mål som ställdes 
upp. 2020 har Region Örebro län och Örebro kommun fattat ett beslut om att 
genomföra den första etappen av Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro. BRT 
förutsätter att busstrafiken i framtida BRT-stråk utvecklas, såväl som att 
kringliggande busslinjer och stomlinjer anpassas. Mot denna bakgrund har 
utformningen av linjenätet för stadsbussarna i Örebro setts över. 
Ett förslag till nytt stadslinjenät i Örebro har varit på remiss under perioden 21 
april till och med den 5 september. I linje med samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om hur inkomna remissvar ska hanteras vid sammanträde den 10 
november har ett slutligt förslag till nytt stadslinjenät tagits fram. Det nya 
linjenätet karakteriseras av enkelhet och snabbare och tätare trafik där resandet 
är som störst. Det nya linjenätet bedöms lösa befintliga kapacitetsproblem och 
kan leda i riktning på de uppställda målen om ökat resande. Omfattningen av 
förändringarna kräver att det fattas ett nytt beslut om allmän trafikplikt i Örebro 
stad. Den trafik som omfattas av trafikpliktsbeslutet är stadsbusstrafiken i 
Örebro. Trafikstart för detta trafikpliktsbeslut är december 2024. 

Ärendebeskrivning 
Dagens linjenät har en väldig hög yttäckning där >97% har närmare än 400m 
till en hållplats. Linjenätet ger också en generellt god tillgänglighet till 
arbetsplatser, offentlig och kommersiell service. Samtidigt tillhör Örebro de 
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städer som har långsammast stadstrafik i Sverige, vilket gör att bussen inte är 
ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Generellt har områden med störst 
resandeunderlag också den högsta turtätheten, men det finns kraftiga 
kapacitetsproblem på några stråk, medan vissa andra stråk är 
överdimensionerade. Linjenätet består av många linjer och linjer som delar 
linjesträckning, vilket gör nätet relativt komplext för resenärer och är 
störningskänsligt. En konsekvens av ovanstående är att kostnadstäckningen är 
oroväckande låg. 

Utifrån marknadsanalysen, utvärderingen av det befintliga linjenätet och 
kollektivtrafikplaneringsteori har ett förslag tagits fram för ett nytt 
stadslinjenät. Det nya nätet omfattas av sju linjer, varav två linjer klassas som 
BRT linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer med Resecentrum som 
den centrala bytespunkten för samtliga linjer. Det nya linjenätet karakteriseras 
av enkelhet och snabbare och tätare trafik där resandet är som störst. Det nya 
linjenätet bedöms lösa befintliga kapacitetsproblem och kan leda i riktning på 
de uppställda målen om ökat resande. En konsekvens av prioriteringarna som 
har gjorts är däremot att yttäckningen av linjenätet minskar. De flesta områden 
där det finns kollektivtrafik idag får även kollektivtrafik i det nya nätet, men ett 
antal områden får längre till en hållplats än idag. Linjenätet har fortfarande en 
hög yttäckning i de befolkningstätaste bostadsområdena och i områden med 
flest arbetsplatser, service och handel. 

Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas ett nytt beslut om allmän 
trafikplikt i Örebro stad. Den trafik som omfattas av trafikpliktsbeslutet är 
stadsbusstrafiken i Örebro. Trafikstart för detta trafikpliktsbeslut är december 
2024, när BRTs infrastruktur planeras vara på plats för hela sträckan mellan 
Resecentrum och Brickebacken. 

Beredning 
En redovisning av trafikeringsförslaget gjordes vid samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde den 17 mars 2021. 

Samhällsbyggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 10 november 2021 
beslutat om hantering av inkomna remissvar.  

Bedömning 
Kollektivtrafik är en viktig del av den regionala utvecklingen som på många 
sätt påverkar människors val av arbete, boende, utbildning och fritid. Det är 
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därför angeläget att kollektivtrafiken präglas av långsiktighet och stabilitet 
avseende linjesträckningar och utbud. Det finns inget som tyder på att 
busstrafik motsvarande den omfattning som föreslås skulle komma till stånd 
enbart genom kommersiella aktörers försorg, utan finansiering från regionen. 
Mot den bakgrunden rekommenderas Region Örebro län besluta om allmän 
trafikplikt. Därmed kan regionen i egenskap av regional 
kollektivtrafikmyndighet ta ansvar för trafiken och stå som garant för dess 
fortsatta existens.  

Det bedöms att det nya linjenätet löser befintliga kapacitetsproblem och kan 
leda i riktning på de i Trafikförsörjningsprogrammet uppställda målen om 
resandet.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Miljö 

Korta restider och hög turtäthet med kollektivtrafiken bedöms vara en mycket 
viktig åtgärd för att förmå människor att välja kollektivtrafiken framför bilen. 
Detta är avgörande för om det ska vara möjligt att nå de klimatmål som finns 
uppsatta regionalt, nationellt och internationellt. De faktorerna ligger till grund 
för trafikförslaget. Vidare har förändringar gjorts i utbudet av trafik med målet 
att attrahera mer resande och därmed transportera fler personer på ett 
effektivare sätt i stråket. En bättre fyllnadsgrad bidrar också till en högre 
effektivitet per personkilometer. 

Barn 

Den kanske enskilt största resenärsgruppen inom kollektivtrafiken är idag barn 
och unga i skolålder, framförallt i de kortare pendlingsrelationerna. I unga år 
läggs också en grund för många värderingar som styr många av de val vi gör 
som vuxna. Genom att skapa en attraktiv kollektivtrafik för barn och unga, ökar 
förutsättningarna för att de väljer kollektivtrafiken även när de blir äldre och 
kan välja bilen. Grundskolor och gymnasium har god kollektivtrafikförsörjning 
i förslaget till nytt stadslinjenät.  

Jämställdhet 

En väl utbyggd kollektivtrafik innebär att pendlingsresorna blir mer flexibla. 
Det innebär att det skapas bättre förutsättningar för att kombinera 
förvärvsarbete med ansvar för hushåll. Detta är viktigt för båda mäns och 
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www.regionorebrolan.se 
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Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

kvinnors vardag. Det nya linjenätet skapar bättre förutsättningar för både 
kvinnor och män att nå en större arbetsmarknad.  

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna av beslutet hanteras inom befintliga 
budgetramar. Bedömningen är att resandet kommer att öka, vilket ger en 
positiv effekt på intäkterna. Att transportera fler människor med samma 
trafikkostnad leder till att systemets kostnadseffektivitet ökar och 
subventioneringen minskar.  

Uppföljning 
Cirka tre år efter trafikstarten kommer trafiken att utvärderas och löpande 
revideras inom ramen för detta beslut. När behovet av större förändringar åter 
igen uppstår i takt med att efterfrågan utvecklas kommer ett nytt förslag till 
beslut om allmän trafikplikt att läggas fram. 

Beslutsunderlag 
- FöredragningsPM Trafikpliktsbeslut för allmän kollektivtrafik i Örebro 

stad 
- Beslut om trafikplikt för allmän kollektivtrafik i Örebro stad 
- Remissammanställning och bedömning - nytt stadslinjenät 
- Slutversion Utredning Nytt stadslinjenät i Örebro 

Johan Ljung  
Områdeschef trafik och samhällsplanering 

Skickas till: 
Svealandstrafiken AB 
Örebro kommun 
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Beslut om trafikplikt för allmän kollektivtrafik i Örebro stad  

Inledning 
December år 2024 genomförs det förändringar i utbudet av allmän kollektivtrafik i Örebro tätort. 
Omfattningen av förändringarna kräver att det fattas ett nytt beslut om allmän trafikplikt i Örebro stad. 
Följande linjebeskrivning omfattar den trafik som ingår i beslutet om trafikplikt. 

Förklaring 
Beslut om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av de intentioner som kommer till 
uttryck i trafikförsörjningsprogrammet. Begreppet allmän trafikplikt är en översättning från 
engelskans ”Public Service Obligation” och en direkt översättning kan göras till ”offentligt 
serviceåtagande”, vilket innebär att region Örebro län, genom att besluta om allmän trafikplikt, också 
iklär sig ett ansvar gentemot länets invånare att tillhandahålla den beslutade trafiken. 

Högtrafik är trafik vardagar mellan ca. kl. 06:00-09:00 samt 15:00-18:00. 

Lågtrafik är trafik under vardagar mellan ca. 09:00-15:00 samt efter ca. kl.18.00 till trafikdygnets slut. 

Trafik under lördagar och söndagar samt övriga helgdagar kommer att vara mer begränsad än 
vardagsutbudet. Detta utbud är en inriktning vid trafikstarten. Inom ramen för trafikplikten kan 
utbudet justeras i mindre omfattning, beroende på behov och efterfrågan. Mindre justeringar i 
linjedragningar ryms också inom detta trafikpliktsbeslut. 

Trafikbeskrivning 
Trafikbeslutet omfattar sju kollektivtrafiklinjer, två linjer klassas som BRT linjer, tre som stomlinjer 
och två som stadslinjer. BRT linje innebär till stor del särskilda busskörfält, speciella BRT fordon, 
glesare hållplatsstruktur och signalprioritering. Även stomlinjer trafikeras med hög turtäthet, men har 
inte i samma grad anpassad infrastruktur och särskilda fordon som BRT. Stadslinjer kompletterar 
BRT- och stomlinjer och har en lägre, men fortfarande hög turtäthet. 

Följande linjebeskrivning omfattar den trafik som ingår i beslutet om trafikplikt. 

 

 
 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum  
Kollektivtrafikenheten, Stefan Boere 2021-12-08  
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Linje 1 Vivalla – RC – Brickebacken  

Linjetyp BRT 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

 

  
 

Linje 2 Mellringe – RC – Universitetet  

Linjetyp BRT 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 
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Linje 3 Lundby – RC – Solhaga  

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 
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Linje 4 Tybble – RC – Rynningeåsen  

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 10 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 15 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

 

 
 

Linje 5 Hovsta – RC – Marieberg Köpcenter 

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 10 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 20 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

965 (1163)



 
 

Linje 6 Björkhaga – RC – Universitetet 

Linjetyp Stadslinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 15 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 15 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 
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Linje 7 Lillån – RC – Mosås 

Linjetyp Stadslinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 20 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 30 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 
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Sammanfattning 
 

2014 infördes ett nytt linjenät i stadsbusstrafik i Örebro. En utvärdering har visat 

att resandet inte utvecklar sig fullt ut i enlighet med de mål som ställdes upp. De 

senaste åren har resandet med stadsbusstrafiken i Örebro ökat, men endast i 

ungefär samma takt som befolkningen. I trafikförsörjningsprogrammet (Region 

Örebro län (2016)) finns mål om att kraftigt öka kollektivtrafikens 

marknadsandel och resande. För att nå dessa mål fattade Region Örebro län och 

Örebro kommun ett beslut i början av 2020 om att genomföra den första etappen 

av Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro. Ett kapacitetsstark och högkvalitativt 

kollektivtrafiksystem i form av BRT förutsätter att busstrafik i framtida BRT-

stråk utvecklas, såväl som att kringliggande busslinjer och stomlinjer anpassas. 

Därför har utformningen av linjenätet för stadsbussarna setts över.  

 

I genomsnitt genomför en Örebroare 60 resor per år med stadsbuss, vilket är 

relativt lite med tanke på stadens storlek. Utifrån marknadsanalysen ser man att 

reseefterfrågan är starkt centrumriktad för både arbets- och skolpendling, men 

även med tanke på handel och nöjesliv. Örebros folkmängd beräknas växa 

kraftigt med mellan 2 000 och 3 000 invånare per år. Befolkningsprognosen 

ligger till grund för i vilken takt staden byggs ut. Översiktsplanerna pekar på att 

utbyggnation eftersträvas via förtätning och prioritering av områden som ligger 

nära till centrum och längs med starka stråk. Dessutom samlas mycket service 

och aktiviteter i så kallade bebyggelsekärnor. Detta tankesätt kräver att man på 

ett tydligare sätt utpekar starka stråk i kollektivtrafikplaneringen. 

 

De viktigaste slutsatserna av utvärderingen av befintligt linjenät är: 

 Dagens linjenät har en väldig hög yttäckning där över 97% har närmare 

än 400m till en hållplats. Linjenätet ger också en generellt god 

tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig och kommersiell service.  

 Örebro tillhör de städer som har långsammast stadstrafik i Sverige, 

vilket gör att bussen inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. 

 Generellt har områden med störst resandeunderlag också den högsta 

turtätheten, men det finns kraftiga kapacitetsproblem på några stråk, 

medan vissa andra stråk är överdimensionerade. 

 Linjenätet består av många linjer och linjer som delar linjesträckning, 

vilket gör nätet relativt komplext för resenärer och är störningskänsligt. 

 En konsekvens av ovanstående är att kostnadstäckningen är 

oroväckande låg. 

 

Utifrån marknadsanalysen, utvärderingen av det befintliga linjenätet och 

kollektivtrafikplaneringsteori har en framtida visionskiss (Figur 24) tagits fram 
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och ett förslag skapats för ett nytt stadslinjenät (Karta 27) för alla invånare i och 

besökare till Örebro län. Det nya nätet omfattas av sju linjer, varav två linjer 

klassas som BRT linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer. Resecentrum 

blir den centrala bytespunkten för samtliga linjer, vilket underlättar byte mellan 

stadstrafik, regiontrafik och tåg. Det nya linjenätet karakteriseras av enkelhet 

och snabbare och tätare trafik där resandet är som störst.  

 

Det bedöms att det nya linjenätet kan leda i riktning på de uppställda målen om 

ökat resande. Dessutom har resurserna omfördelats för att klara av dagens 

kapacitetsproblem, så att vi inte får fullsatta bussar i samma utsträckning som 

tidigare. En konsekvens av prioriteringarna som har gjorts är däremot att 

yttäckningen av linjenätet minskar. De flesta områden där det finns 

kollektivtrafik idag får även kollektivtrafik i det nya nätet, men ett antal 

områden får längre till en hållplats än idag. Linjenätet har fortfarande en hög 

yttäckning i de befolkningstätaste bostadsområdena och i områden med flest 

arbetsplatser, service och handel. 

 

När ett nytt linjenät kan införas beror i största mån på när de avgörande 

infrastrukturåtgärderna kan vara på plats, samt att det samplaneras väl med BRT 

infrastrukturbyggandet. Inriktningen att ett nytt linjenät införs i december 2024. 
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1. Inledning 

Under 2014 lanserades ett nytt linjenät i Örebros stadsbusstrafik. 

Förhoppningen var att det skulle generera ett ökat resande. Resandet med 

stadsbusstrafiken i Örebro har ökat, men i ungefär samma takt som 

befolkningen. Det har i praktiken inte tillförts några större resurser till 

stadsbusstrafiken sedan 2009. Under 2019 kan man notera en ökad grad av 

fullsatta bussar, vilket nådde sin topp i januari 2019 då 350 fullsatta avgångar 

rapporterades in i systemet. Detta indikerar att stadstrafiken såsom den är 

utformad idag börjar nå sitt kapacitetstak.  

Under 2017-18 har det tagits fram en genomförandeutredning för Buss Rapid 

Transit (BRT) i Örebro (Region Örebro län & Örebro kommun, 2018). Den 

visade att en satsning på BRT skulle ge absolut störst effekt på det kollektiva 

resandet i Örebro genom att förflytta fler människor utan att ta en större yta i 

anspråk. Utredningen har efterföljts av ett beslut från Region Örebro län och 

Örebro kommun om att genomföra den första etappen av BRT i Örebro mellan 

Tegnérlunden och Brickebacken. BRT förutsätter att busstrafiken i framtida 

BRT-stråk utvecklas, såväl som att kringliggande busslinjer och stomlinjer 

anpassas.  

Mot bakgrund av dessa ovanstående punkter har utformningen av linjenätet för 

stadsbussarna i Örebro setts över. En första etapp av BRT planeras vara klar till 

2025. Innan dess behöver ett nytt linjenät vara helt klart att implementeras i 

trafiken.  

 
Figur 1: delprojekt inom BRT projektet 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna utredning är att ta fram ett förslag till ett nytt attraktivt och 

effektivt linjenät för stadstrafiken som innefattar ett BRT-system och har 

kapacitet att klara en framtida resandeutveckling. Trafikeringsförslaget 

eftersträvar att nå de uppställda målen i trafikförsörjningsprogrammet. Det 

innebär att utöka kollektivtrafikens marknadsandel och resande på ett 

kostnadseffektivt sätt.  

1.2 Förutsättningar 
 

1.3.1 Strategiska mål & antagande 

Kollektivtrafiken har två huvuduppdrag: 1) skapa ett effektivt transportsystem 

för den stora massan (masstransport), och skapa tillgänglighet för alla (social 

funktion). Det bör därför ske en avvägning mellan kollektivtrafikens sociala 

uppgift och ekonomiska effektivitet. Den nya stadstrafiken ska utgå från målen 

i den Regionala utvecklingsstrategin 2018 – 2030 (Region Örebro län, 2018) 

och Trafikförsörjningsprogrammet (Region Örebro län, 2016). De uppställda 

målen i trafikförsörjningsprogrammet (Region Örebro län (2016)) är att öka 

kollektivtrafikens marknadsandel inom motorburen trafik i Örebros stadstrafik 

till 25% (2018: 18%) och att öka resor med stadsbuss i Örebro till 10 500 000 

resor/år (2018: 7 720 000). För att uppnå dessa mål krävs en omläggning av 

kollektivtrafiken i Örebro stad och ett BRT-system med hög ambitionsnivå när 

det gäller systemegenskaper och utformning. Genomförandeutredningen för 

BRT i Örebro (2018) beskriver hur ett införande av BRT-systemet ska 

genomföras. Ett nytt linjenät ska även beakta utbyggnationer och utpekade 

kollektivtrafikstråk i Örebro kommuns översiktsplan. En annan viktig 

förutsättning är kommunens planer för Resecentrum. Enligt antagandehandling 

’Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och 

Gustavsvik’ (Örebro kommun, 2015) planerar  kommunen att Resecentrum ska 

ligga kvar på befintligt ställe i framtiden. 

 

1.3.2 Ekonomisk ram 

Utformning av ny kollektivtrafik bör ske inom en viss ekonomisk ram. Det 

ekonomiska läget hos Region Örebro län är ansträngd. Handlingsplanen för 

kollektivtrafikenheten budget i balans 2.0 (Region Örebro län, 2019) ger ett 

inriktningsbeslut för de olika trafikstråken. Den nya stadstrafiken ska hålla sig 

till stadstrafikens befintliga ekonomiska ram. Figur 2 sammanfattar 

utredningens uppdrag, vilket är att ta fram ett nytt linjenät som leder till ett 

kraftigt ökat resande och en större marknadsandel inom befintlig ekonomisk 

ram. 
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Figur 2: nyckeltal befintligt stadslinjenät och schematisk bild av utredningens uppdrag 

1.3.3 Tidsplan 

Senast vid trafikstart av BRT etapp 1 bör ett nytt linjenät implementeras i 

trafiken. Med sikt på de kapacitetsutmaningar som finns idag är det förmånligt 

att etablera ett nytt linjenät redan innan BRT etapp 1. 

1.3 Utredningsmetod & avgränsning 
När en ny utredning startar med syfte att förnya och förbättra kollektivtrafik i 

ett givet område, är det lämpligt att först se över vilka utredningar och tidigare 

trafikupplägg som finns genomförda och vad dessa kom fram till. Sedan utreds 

vilken resandeunderlag som finns i form av pendling, olika målpunkter och hur 

framtida stadsutvecklingar ser ut. Örebro kommuns översiktsplan (Örebro 

kommun, 2018b) har varit en viktig utgångspunkt här. 

Näst utvärderas det befintliga linjenätet (utgångspunkt är linjenätet som gällde 

från och med december 2019). Med hjälp av litteratur fastställs vilka faktorer 

det är som gör att människor föredrar att resa med kollektivtrafiken framför 

andra transportmedel. Utvärderingen inkluderar bara endogena faktorer 

(kollektivtrafikens inbyggda faktorer). Genom att använda statistik utvärderats 

i vilken grad det nuvarande linjenätet uppfyller de teoretiska utgångspunkterna 

och vilka brister som finns. Stadslinjenätet i sin helhet samt särskilda 

kollektivtrafikstråk utvärderas. Dessutom har två studiebesök gjorts till Västerås 

och Uppsala för att få inspiration av andra mellanstora städer.   

Utifrån teoretiska planeringsprinciper (Planeringshandbok Kol-TRAST (2012) 

och HiTrans (2005)), resandeunderlaget och utvärdering av det befintliga 

linjenätet tas utgångsfaktorer fram som framtidens linjenät bör uppfylla. Näst 

utvecklas en vision om hur linjenätet bör se ut i framtiden. Med visionsbilden 
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som vägledning skapas ett förslag till nytt linjenät för BRT etapp 1 och en 

bedömning görs utifrån vilka konsekvenser det nya linjenätet får. Det nya 

linjenätet beskrivs i form av linjedragningar, definierade linjetyper och 

utbudsnivåer (turtäthet på olika tider). Andra faktorer såsom fordonsutformning, 

hållplatsutformning, biljetter och priser är utanför avgränsningen för denna 

rapport. Rapporten avslutas med en beskrivning av uppföljningsåtgärder och 

själva genomförandet, vilket bland annat omfattar en sammanställning av de 

övergripande infrastrukturåtgärder som föreslås samt en tidsplan.  

I denna utredning har eventuella Covid-19 effekter (pendlingsbehov, 

marknadsandel, ekonomi, m.m.) inte beaktats. De långsiktiga effekterna av 

pandemin på kollektivtrafiken bör utredas för regionen i sin helhet. 

 

För analyserna har olika mätvärden och indikatorer samlats in. Befolkningsdata 

kommer från SCB (2018-12-31), resandestatistik från Qlikview (2019), och 

kundsynpunkter samlades in från Respons och Kollektivtrafikbarometern. 

Eftersom biljettavisering enbart sker vid påstigning är det svårt att bedöma 

bussens beläggningsgrad. Därför har det införts en knapp som förare kan 

använda när bussen är fullsatt. Självklart är det en subjektiv bedömning av 

föraren och därför inte till 100% pålitlig metod, men fortfarande ger det en 

inblick i omfattningen av kapacitetsproblemen och på vilka sträckor det sker. 

Analyser genomfördes i Excel, QGIS, och GIS verktyget Remix. Därtill har jag 

provåkt alla stadslinjer, cyklat runt i tätorter flera gånger och samlat in olika 

synpunkter för att förankra analyserna med verkligheten. Hela utredningen har 

genomförts och förankrats med en arbetsgrupp och en styrgrupp med tjänstemän 

från Örebro kommun och Svealandstrafiken. Trafikförslaget har dialogats med 

olika avdelningar inom regionen, Örebro kommun och trafikföretaget 

Svealandstrafiken och varit på remiss under perioden 21 april till och med den 

5 september 2021. Remissvaren har hanterats för att komma till detta slutliga 

förslag till nytt stadslinjenät.   
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2. Vägen till dagens linjenät 

Detta kapitel består av en kort genomgång av tidigare linjenätupplägg, tidigare 

utredningar och en övergripande beskrivning av dagens linjenät. 

2.1 Tidigare stadslinjenät 
I Bilagor 1.1 – 1.3 finns kartor av tidigare stadslinjenät. Fram till år 2010 hade 

stadsbussarna ett radiellt linjenät där i princip alla linjer angjorde centrum. Den 

centrala hållplatsen var Järntorget, där samtliga bussar inväntade sin avgångstid. 

Vid 2010 års linjeomläggning fick de största stadsdelarna två stomlinjer in mot 

centrala Örebro. En bit före stadskärnan delade linjerna upp sig så att den ena 

gick via Våghustorget och den andra via Järntorget och Resecentrum. Det 

största problemet var att alla större stadsdelar trafikerades av två linjer som har 

olika körvägar genom Örebro centrum, vilket innebar att om man skulle åka ut 

ur centrum, så hade man bara tillgång till halva turutbudet oavsett vilken 

hållplats man valde. Det upplevdes även som besvärligt att byta buss, och ovana 

resenärer hade svårt att hitta rätt hållplats eftersom alla linjer hade olika 

körvägar genom centrumområdet. Det nya linjenätet som infördes 2014 kan i 

viss mån sägas vara en återgång till det linjenät som var rådande fram till 2010. 

Det nya linjenätet fick åter en gemensam knytpunkt vid Järntorget och de flesta 

linjerna gick i ett gemensamt stråk genom centrum. I likhet med 2010 års 

linjenät har de större stadsdelarna alltjämt dubbla stomlinjer. En stor förändring 

är dock att samtliga linjer har en gemensam bytespunkt i centrum, vilket gör att 

stråken får en avsevärt högre turtäthet. Alla större stadsdelar fick 10 minuters 

turtäthet. En slutsats man kan dra är att en gemensam bytespunkt i centrum och 

samma körvägar är viktiga förutsättningar för ett nytt linjenät. 

2.2 Tidigare utvärdering av stadsbusstrafiken 
2016 utvärderades stadsbusstrafiken (Region Örebro län (2016)). Utredningen 

påpekar att den främsta orsaken till kollektivtrafikens förhållandevis svaga 

resandeutveckling är långa restider. Den genomförda kartläggningen visar att 

linjenätet har en väldig god yttäckning. I de flesta fall är turtätheten högst där 

resandeunderlaget är störst. Det finns emellertid indikationer på att linjenätet i 

vissa delar av staden har en för omfattande trafikering i förhållande till 

efterfrågan och resandepotential. En konsekvens av detta är att 

kostnadstäckningen är oroväckande låg.  

 

En slutsats av denna utvärdering är att det nya linjenätet inte har förmått att 

attrahera nya resenärer i den omfattning att det ska vara möjligt att nå de mål 

som finns uppställda. Det finns således anledning att se över hur 

stadsbusstrafiken kan utvecklas för att leda i riktning mot målen. Utredningen 
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uppmuntrar att se över om det går att minska produktionen i de delar av 

linjenätet där potentialen för resande är som minst, samt se över prioriteringar 

mellan ytterområden och centrumnära områden när det gäller kollektivtrafikens 

tillgänglighet och att försöka åstadkomma kortare restider. Denna utredning 

bygger vidare på den genomförda utvärderingen. 

2.3 Dagens stadslinjenät 
I Karta 1 och Bilaga 1.4 visas en geografisk karta respektive en schematisk karta 

över dagens stadslinjenät. Linjenätet består av 13 genomgående linjer. Linje 1 

– 9 kan ses som stomlinjer och trafikeras alla med 20 minuters trafik i högtrafik, 

förutom linje 5 vilken har 10 minuters trafik. I likhet med tidigare linjenät har 

de större stadsdelarna dubbla stomlinjer, vilket leder till en sammanlagd 

turtäthet på 10 minuter. Linje 22 är en stadslinje med 30 minuters trafik i 

högtrafik. Linje 10 och linje 78 är förstärkningslinjer vilka bara är i trafik på 

vardagar och under en del av trafikdygnet. Linje 68 är en lågtrafiklinje som körs  

enbart körs under lågtrafik mitt på dagen. De flesta (men inte alla) linjer har en 

gemensam knytpunkt vid Slottet, där samtrafiken tillämpas, vilket innebär att 

bussar har 3 minuters väntetid vid Slottet för att möjliggöra byte till andra linjer. 

 

 
Karta 1: befintligt stadlinjenät (2020) 
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3. Marknadsanalys 

I detta kapitel undersöks hur kollektivtrafikmarknaden i Örebro stad ser ut. 

Genom att titta på befolkningsstruktur, pendlingsflöde, målpunkter och stadens 

expansion bedöms underlag för hur kollektivtrafiken ser ut i dagsläget och i 

framtiden. Sedan beskrivs hur resandet och marknadsandelen utvecklat sig och 

hur den förhåller sig till andra städer. 

3.1 Befolkningsstruktur 
Karta 2 visar befolkningstätheten i Örebro tätort. Förutom centrum är de mest 

tätbefolkade bostadsområdena Vivalla, Baronbackarna, Varberga, Oxhagen, 

Brickebacken, Ladugårdsängen, Sörbyängen och Tybble. En del av de 

tätbefolkade områdena är resurssvaga, där är man ofta mer beroende av 

kollektivtrafik. En annan del är nya områden med huvudsakligen (relativ 

kostsamma) lägenheter i höghus. Som Karta 2 och Karta 3 visar fördelar sig de 

stora boendekoncentrationerna sig längs en nordväst-sydöstlig axel medan 

koncentrationerna av sysselsättning istället följer en sydvästlig-nordvästlig axel 

i staden. 

 

 
Karta 2: Befolkningstäthet i Örebro tätort 
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Karta 3: sysselsättningstäthet i Örebro tätort 

3.2 Arbetspendling  
I Trafikförsörjningsprogrammet definieras arbetspendlare och skolpendlare 

som huvudmålgrupper för kollektivtrafiken. Arbetspendlingsanalysen (Karta 4) 

tyder på att störst efterfrågan gäller arbetsresor till centrum. Därefter är det 

framförallt USÖ och industriområdena Aspholmen och Gustavsvik som många 

pendlar till. Utöver dessa finns det knappast särskilda pendlingsrelationer inom 

tätorten som sticker ut, alltså mellan särskilda arbetsplatsområden och 

bostadsområden. Några undantag är att universitetet har en starkare koppling till 

de näraliggande områdena Ladugårdsängen, Tybble, Almby och Vivalla som 

även har en relativt stark koppling till Boglundsängen och Bettorp.  
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Karta 4: arbetspendling (relationer med >50 personer) inom Örebro tätort 

3.3 Skolpendling  
Hur skolpendlingsflödet ser ut beror helt på om det är högskole-, gymnasie- eller 

grundskolependling som avses, vilket Karta 5 visar. När det gäller både 

anställda och studenter på universitet bor de i större utsträckning i centrum eller 

i närheten av universitetet, t.ex. i stadsdelarna Ladugårdsängen, Tybble och 

Almby. Bilden av Virginska gymnasiet är representativ för de flesta gymnasier 

i stan. Örebro kommunens strategi är att lokalisera gymnasieskolor centralt i 

staden, vilket verka stämma överens med verkligheten. Gymnasier i Örebro har 

upptagningsområde i hela stan, utan att det finns starka kopplingar mellan 

särskilda bostadsområden. Det verkar som att det finns andra kriterier än närhet 

som är mer avgörande för skolval. Undantagsvis har Praktiska, Proffs och 

Yrkesgymnasiet starkare kopplingar med bostadsområdena Vivalla, Varberga, 

Oxhagen, Baronbackarna, Markbacken och Brickebacken.  
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Karta 5: skolpendling från bostad (röda rutar) till skola (blå cirkel), Örebro universitetet (överst, OBS 

ligger på fel koordinat), Virginska gymnasiet (vänster) och Lillåns skola ÅK 7-9 (höger).  

Bilden för grundskolor ser helt annorlunda ut. Där är upptagningsområdet 

mycket mer lokalt och skolan ligger inom gång- eller cykelavstånd för störst 

andel av eleverna. Det visar sig också i statistiken för resandet där 

gymnasieresor görs ungefär sju gånger oftare än grundskoleresor. Karta 6 

klargör att de största gymnasieskolorna ligger i eller nära centrala Örebro där 

även tyngdpunkten med avseende på sysselsättning är placerad. 

Vuxenutbildningen är samlad vid Risbergska skolan i Haga.  
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Karta 6: gymnasieskolor med elevantal 

Sammanfattningsvis kan man se, att det är i största omfattning centrum som är 

den punkt som drar till sig arbets- och skolpendlare. En kartläggning av antal 

personer som befinner sig i ett visst område baserat på mobiltelefonsignaler 

understryker denna bild (Karta 7). Förutom centrum är det framförallt 

Marieberg köpcentrum som sticker ut. 

 

 
Karta 7: antal aktiviteter (minst 20 min i samma zon) enligt Telia Crowd Insights 
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3.4 Andra målpunkter 
Förutom arbetsplatser och skolor finns såklart även andra målpunkter i Örebro, 

såsom vård, service och handel. Universitetssjukhuset (USÖ) är utöver 

arbetsplats även en viktig målpunkt för patienter och anhöriga. Utöver USÖ 

finns också 14 vårdcentraler som visas i Karta 8.  

 

 
Karta 8: Vårdcentraler i Örebro tätort 

Offentlig och kommersiell service, handel och till en viss del även vårdcentraler 

sammanfaller i hög grad med det som Örebro kommun kallar bebyggelsekärnor 

i översiktsplaner. I Karta 9 skapas en bild av befintliga och framtida 

bebyggelsekärnor. I första hand är det framförallt regionala och kommunala 

bebyggelsekärnor med stora upptagningsområden som är målpunkter för 

kollektivtrafiken. Lokala kärnor är mindre stadsdelcentrum som är 

lättillgängliga för närboende. En målpunkt i form av en bytespunkt är 

Resecentrum där man kan byta till och från anslutningsresor med tåg och 

regiontrafik.  
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Karta 9: bebyggelsekärnor i Örebro (Översiktsplan) 

Utöver målpunkter som har en mer praktisk funktion finns det 

fritidsmålpunkter. Nöjeslivet koncentrerar sig framförallt i centrum. Dessutom 

finns tre badhus (Gustavsvik, Haga och Eyra) och frilufts- och 

idrottsmålpunkter, såsom Behrn Arena, Tybblelundshallen, Karlslundsspåren, 

Rynningeviken / Naturens hus) m.m. Det finns en viss svårighet i samband med 

fritidsmålpunkter. Detta för att efterfrågan ofta är mycket mer splittrad 

geografiskt och tidsmässigt, vilket gör det svårt att skapa tillräckligt med 

resandeunderlag för linjelagd kollektivtrafik. 

3.5 Stadens expansion 
Sedan 2009 har Örebro kommuns befolkning ökat med 22 000 personer. 

Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt med mellan 2 000 och 3 000 

invånare per år (Örebro kommun (2018), Figur 3). Om vi blickar framåt kommer 

Örebro kommun redan 2040 ha över 200 000 invånare. Fram till oktober 2020 

låg Örebro kommuns befolkningsökning på 700 personer, vilket är lägre än de 

senaste åren. Två möjliga orsaker är minskad utrikesrelaterad migration samt 

minskat antal studenter som flyttar till Örebro med anledning av 

pandemianpassningarna. Utvecklingen bör följas noggrant för att säkerställa om 

det är en tillfällig inbromsning av befolkningstillväxt eller början av en ny trend.  
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Figur 3: Befolkningsprognos 2019-2028 (Örebro kommun (2018)) 

Befolkningsökningen förväntas ske till största delen i Örebro tätort. Den 

kraftiga befolkningsökningen har sin påverkan på trafikflödet i tätorten. I Karta 

10 framgår att fordonsmängderna på praktiskt alla (större) trafikleder kommer 

att öka kraftigt om inga förändringar sker vad gäller infrastruktur och färdmedel. 

Redan idag är framkomligheten besvärlig på vissa leder och tidpunkter. Det 

understryker att satsningar på kapacitetsstarka och hållbara transporter behövs i 

ett växande Örebro. Med ett ökat antal bussresenärer, frigörs utrymme i 

gaturummet för de resenärer som behöver använda bilen och det finns mer yta 

till bostäder, verksamheter, rekreation och grönområden som bidrar till en 

levande stad. 
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Karta 10: Fordonsflöde biltrafik 2040 Visum modell nollalternativ utan förändring i infrastruktur och 

färdmedel (Örebro kommun) 

Befolkningsprognosen ligger också till grund för i vilken takt staden byggs ut. 

Den gällande översiktsplanen togs fram 2018. Några ställningstaganden i ÖP:n 

som är viktiga för kollektivtrafikplanering är: 

 

 Geografiskt bör Örebro tätorts utbredning vara av sådan storlek att större 

delen av staden går att nå till fots eller med cykel. 

 De flesta av de utpekade utbyggnadsområdena är lokaliserade i lägen 

med god kollektivtrafik eller där det är naturligt att förlänga de starka 

kollektivtrafikstråken. Övriga nya områden måste planeras med sådan 

befolkningsstorlek och -täthet att kollektivtrafik kan byggas ut. 

 Nybyggnation längre från centrum ska främst lokaliseras till redan 

etablerade stadsdelar och orter samt längs starka stråk för busstrafiken 

eller där pendeltågstrafik är möjlig. 

 Kollektivtrafik och bebyggelseplanering bör stödja varandra genom en 

förtätning av staden längs befintliga kollektivtrafikstråk. På så vis ökar 

befolkningsunderlaget längs stråken vilket möjliggör mer effektiv 

kollektivtrafik. 

 Nya större områden som inte är lokaliserade i bra kollektivtrafiklägen 

måste planeras med sådan befolkningsstorlek och -täthet att 

kollektivtrafik kan byggas ut. 
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 Mötesplatser och fungerande vardagsliv i stadsdelarna skapas genom att 

tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och 

fritidsaktiviteter etc., i stor utsträckning lokaliseras till vissa stråk och 

befintliga eller nya lokala centrum (utpekade kärnor). 

 Vårdcentraler/enheter för närsjukvård lokaliseras med fördel i 

kommunala eller lokala kärnor. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att utbyggnation eftersträvas via förtätning 

och prioritering av områden som ligger nära centrum och längs med starka stråk. 

Dessutom samlas mycket service och aktiviteter i bebyggelsekärnor. Detta 

tankesätt kräver att man även på ett tydligare sätt utpekar starka stråk i 

kollektivtrafikplaneringen. Karta 11 visar de utpekade utbyggnationsområden 

fram till 2040 enligt ÖP:n. Man skiljer mellan bostadsområde, arbetsplatser, 

blandstad (både bostäder och arbetsplatser) och verksamhetsområden 

(verksamheter som inte får blandas med bostäder). 

 

 
Karta 11: utbyggnationsområde i Örebro kommuns översiktsplan 2040 

Nedan följer en beskrivning av de viktigaste utbyggnationsområdena för 

bostäder  i olika delar av staden på kort och lång sikt.  

 

Sydvästra staden 

Just nu pågår utbyggnation av Södra Ladugårdsängen. Kommande år kommer 

många nya bostäder byggas till, framförallt i form av flerbostadshus. I nära 

framtid förtätas även Örnsro med runtomkring 500 bostäder. Dessutom finns 
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förslag att bygga respektive 1200 och 400 bostäder i både Marieberg och Mosås. 

I framtiden finns också planer på att utveckla ett nytt område öster och söder 

om Adolfsberg som heter Södra Ladugårdskogen. När området är helt utbyggt 

kommer uppskattningsvis 2000 - 2500 bostäder finnas i de nya delarna. 

Aspholmen är i dagsläget ett industriområde, men kommer gradvis under åren 

fram till år 2040 omvandlas till en stadsdel med både bostäder och arbetsplatser. 

Totalt möjliggörs uppskattningsvis för cirka 800-1400 nya lägenheter fördelat 

på Nasta och Aspholmen. 

 

Sydöstra staden 

Tamarinden är ett område som i närtid kommer att etableras med ungefär 600 

nya lägenheter. Utöver detta planeras för 800 – 1000 lägenheter i en ny stadsdel 

med namnet Tybbleängen, söder om universitetet. Det finns även olika 

utbyggnationsområden i Ormesta. Det största området ligger söder om 

Tybblelundsvägen. Detaljplanen har upphävts, men om området skulle byggas 

ut i framtiden kan det bli aktuellt med runt 800 bostäder. Ett planprogram är 

också under framtagande för Brickebacken, där stadsdelen föreslås göras om 

och även expandera söderut för att knyta an till Norra Bro. I framtiden kan det 

även bli aktuellt med en utveckling av en ny stadsdel vid Glomman mellan 

Adolfsberg och Brickebacken. Området är strategisk viktigt för Örebro kommun 

för att knyta ihop stan och kan bli ganska omfattande, möjligen med ungefär 

1000 bostäder. 

 

Östra innerstaden 

Österplan är ett område där förtätning är på gång med ungefär 1000 bostäder. 

Två stora nya stadsnära stadsdelar är CV-området och Pappersbruket. Båda 

områdena kan rymma många bostäder och arbetsplatser, men utvecklingen 

kommer att ske gradvis under en lång tidsperiod, bl.a. utifrån möjliga 

markföroreningar. Fullt utbyggda kan dessa nya stadsdelar möjligen vara om 20 

år. 

 

Norra staden 

Nyligen har det skett en hel del utveckling längs Kornellvägen och i framtiden 

kommer området Bettorp även utbreddas österut. I första hand i direkt 

anslutning till Kornellvägen, men på längre sikt kan det även bli aktuellt längre 

österut vid Munkatorp. Örebro kommun har planer på att Lillån Center ska bli 

en (kommunal) bebyggelsekärna och att det kommer att finnas nya 

bostadsområden i anslutning till denna kärna (det finns flera mindre 

utbyggnationsområden i ÖP:n). Hur omfattande utvecklingen i Hovsta blir beror 

till stor del på om en tågstation etableras där i framtiden eller inte. Det är väldigt 

osäkert, men förmodligen inte aktuellt innan 2040. Det som gäller för CV-
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området och Pappersbruket gäller även för Holmen. Nyligen var 

planprogrammen på remiss, men bullriga verksamheter och splittrat 

markägande kan göra att det tar väldigt lång tid innan planer förverkligas. 

Mellan Vivalla/Lundby och Lillån finns planer på en ny större stadsdel som ska 

komplettera närområdet med ny bebyggelse och länka samman dessa områden 

med varandra. 

 

Västra staden 

Ett nytt område som är aktuellt i närtid är Heden mellan Björkhaga och 

Mellringe. Detaljplanen är antagen och det planeras för runt 500 bostäder. Även 

väster och norr om Mellringe finns utvecklingsplaner för ytterligare 600 

bostäder på längre sikt. En ny stadsdel planeras strax norr om Björkhaga och 

kan få mellan 200-350 nya bostäder. Det finns också planer på större utbyggnad 

av Västra Runnaby med cirka 200 nya bostäder. Ett möjligt nytt stort område är 

väster om Karlslundskogen, beroende på hur tätt bebyggelsen planeras kan det 

bli mellan 400 – 1600 nya bostäder där. Området ligger längs med landsvägen 

mot Latorp och Garphyttan. 

3.6 Resandeutveckling & marknadsandel 
Det har skett en stadig ökning av resandet de sista åren (Figur 4). Samtidigt är 

Örebro en växande stad, varvid ett ökat resande är en naturlig konsekvens av 

befolkningsutvecklingen. Vid en jämförelse mellan befolknings- och 

resandeutveckling kan noteras att kollektivtrafikresandet ökar i ungefär samma 

takt som befolkningen.  

 

 
Figur 4: Resandeutveckling per år med stadslinjenät i Örebro 

Det finns reella skillnader mellan resandet på olika linjer. Även då de flesta 

’stomlinjer’ 1 till 9 har samma turutbud sticker resandet ut på linje 2, 3 och 5. 

Linje 2 och 3 trafikerar det stråket där BRT etapp 1 är tänkt. Linje 5 har 
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utvecklats mycket, bland annat på grund av ökat turtäthet och utbyggnation av 

ett nytt bostadsområde, Södra Ladugårdsängen. Linje 20 som var en direktlinje 

mellan Resecentrum och universitetet togs bort 2018 som en besparingsåtgärd.  

 

 
Figur 5: Resandeutveckling per linje 

I genomsnitt genomför en Örebroare 60 resor per år med stadsbuss, vilket är 

relativt lågt för stadens storlek (Svensk kollektivtrafik, 2017), jämfört med t.ex. 

Linköping (90), Uppsala (133), Karlstad (95) och Jönköping (103). Det finns 

även stora skillnader mellan marknadsandelen i olika bostadsområden (Figur 6). 

Områdena Brickebacken, Vivalla och Varberga, som alla ligger i framtidens 

BRT system utgör områden med högst marknadsandel. Hovsta har en förvånade 

hög marknadsandel med tanke på att det är ett resursstarkt område, men det kan 

vara en konsekvens av högt turutbud. Lägst marknadsandel har (resursstarka) 

villaområden såsom Sörby, Mosås, Marieberg och Adolfsberg. 
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Figur 6: Marknadsandel  i procent (vuxna resenärer (20 - 64 år) med stadsbuss vardagar kl. 06-09) 

Av Figur 7 kan det noteras att det finns fem högtrafiktimmar under trafikdygnet, 

som i hög grad är dimensionerade för produktionen. Arbetspendling och 

skolpendling ligger till grund för högtrafiktimmar. 

 

 
Figur 7: Antal resor fördelat över trafikdygnet, sep - nov 2019. 

3.7 Kollektivtrafikutveckling in andra städer 
Örebro är inte det enda län som eftersträvar att öka andelen resande med 

kollektivtrafiken. Forskningsinstitut K2 (Khan, Petterson & Hrelja (2019)) har 

sammanställt hur andra regioner i Sverige jobbar för att öka 

kollektivtrafikresandet. En sak man kommit fram till är att satsningar på starka 

stråk dominerar och att man har omorganiserat kollektivtrafiken med färre, 

rakare och snabbare linjer och att det i stort sett följer principerna för vad 
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transportforskningen anser är en effektiv kollektivtrafik. Ett dilemma som 

uppstår är hur man skapar en konkurrenskraftig och effektiv kollektivtrafik och 

tillgodoser behovet av god tillgänglighet i stråk med litet reseunderlag.  

 

 
Figur 8: antal miljon resor per år i mellanstora städer (50 000–150 000 invånare), uttryckt i miljoner 

Jämför man Örebro med andra mellanstora städer ligger resandet på en relativ 

låg nivå och den resandeutveckling som har skett de senaste 20 år är relativt 

liten (Figur 8).  

 

Fram till 2017 hade Uppsala en stadstrafik som var otydlig och oattraktiv för 

resenärer med 22 linjer, många krokiga linjedragningar, tät hållplatsstruktur och 

låg framkomlighet. 2017 etablerades ett enkelt linjenät med snabbare linjer och 

fler bytespunkter. Linjenätet bestod av 5 stomlinjer, 6 kompletterande linjer 

(varav en ringlinje) och 3 mjuka (service)linjer. Förändringarna bidrog till en 

resandeökning på 14% det första året.  

 

I Västerås infördes ett projekt som kallades SmartKoll 2013 för att skapa en 

modern och attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart resande. Målet var att öka 

resandet med 40% till 2015 jämfört med 2009 års nivå. Projektet ledde till en 

utveckling från ett komplext linjenät med många linjer och varianter, till ett 

enkelt linjenät med 7 linjer och ett högt turutbud (7,5 – 10 minuters trafik) och 

tre kompletterande linjer. Det resulterade i en kraftig resandeökning och 2019 

reste 11,1 miljon resenärer med stadstrafiken i Västerås. Därmed är den 

betydligt större än Örebros stadstrafik (8,5 miljon) med ungefär samma 

produktion. 

 

Det verkar som om att en övergång till ett enkelt nätverk med snabba, raka linjer 

och ett högt turutbud inte bara fungerar i teorin, utan har lett till en kraftig 

resandeökning i praktiken. 
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4. Utvärdering av befintligt linjenät 

Vad som bedöms som ett bra stadsnät bör ses i relation till vilka mål och 

prioriteringar som definierats. De uppställda målen för ökade marknadsandelar 

och ett ökat resande med kollektivtrafik innebär att kollektivtrafiksystemet 

måste kunna konkurrera med bil. Dickinson & Wretstrand (2015) har 

sammanställt och grupperat faktorer som bedöms relevanta för att främja ett 

ökat kollektivtrafikresande och bidrar till en ökad kollektivtrafikandel. De 

föreslår en sammanfattande kategorisering av de identifierade faktorerna som 

är: restid, avgångstider (turtäthet), komfort, enkelhet, pålitlighet, kunskap, pris, 

och omvärldsfaktorer. Utöver dessa egenskaper måste man som potentiell 

resenär såklart har tillgång till kollektivtrafik. Inom avgränsningen av denna 

rapport utvärderas alla faktorer som har att göra med linjenätutformning. I detta 

kapitel utvärderas det befintliga linjenät först på en övergripande nivå innan vi 

går in i detalj på respektive stråk.  

4.1 Kvalitéer i det befintliga stadsnätet 
De faktorer som utvärderas är tillgänglighet, restider, pålitlighet, turtäthet, 

kapacitet, enkelhet och kostnadseffektivitet. Sedan följer en översikt av 

kundsynpunkter. 

 

4.1.1 Tillgänglighet 

Tillgängligheten påverkas i första hand av linjedragningen. Det är kanske 

kollektivtrafikens viktigaste planeringsförutsättning att busslinjerna går där det 

finns så stort resandeunderlag som möjligt, samt att linjerna går dit de flesta 

människor vill resa. Vidare är hållplatsernas placering och avståndet mellan 

dem avgörande för hur många människor kollektivtrafiken når. Man kan se att 

benägenheten att gå eller cykla till hållplatserna faller snabbt efter cirka 10 

minuters gång- eller cykeltid (Bjerkemo, S-A, 2011).  

 

Fast det inte finns tydliga mått om tillgänglighet i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet (Region Örebro län, 2016), kan man fastställa att 

dagens linjenät har en väldigt hög tillgänglighet till bostadsområden, jobb, 

offentlig och kommersiell service. Karta 12 visar att 97,4% av befolkningen bor 

<400m (fågelvägen) från en stadsbusshållplats i Örebro och Hovsta. Vid en 

fågelväg av <600m från en stadsbusshållplats täcks 99,6% av invånare in. Täta 

hållplatsavstånd gör att många människor har kort avstånd till kollektivtrafiken, 

men innebär också att bussen måste stanna ofta vilket påverkar restiden negativt.  
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Karta 12: Befolkningstäthet och 400m radie kring hållplatser i stadsbusslinjenätet 

4.1.2 Restider 

För att en kollektivtrafikresa ska vara riktigt konkurrenskraftig i jämförelse med 

en bilresa krävs ofta att restiden med kollektivtrafik är kortare. Detta för att 

bland annat kompensera för den tid resenärer får lägga på anslutningsresor och 

väntetid. Det finns tydliga samband mellan en god restidskvot (restid med 

kollektivtrafik dividerat med restiden för bil) och kollektivtrafikens 

marknadsandel i olika reserelationer (Sveriges kommuner och landsting, 

Trafikverket, 2010). Benägenheten att välja kollektivtrafik har halverats redan 

när restidskvoten uppgår till 1,5. I Trafikförsörjningsprogrammet är målkvoten 

för stadsbuss 1,5 och för stombussar i stadstrafiken 1,3. I verkligheten är det 

mer en regel än ett undantag att körtidskvoten överstiger 1,3. Karta 13 är en 

isokron som visualiserar hur lång tid det tar att resa med stadsbuss till den 

centrala bytespunkten  Örebro slott  kl. 8. Restiden innefattar ett snitt av väntetid 

av halva turintervallen (tiden mellan två avgångar). Visualiseringen indikerar 

att kollektivtrafiken har en icke-konkurrenskraftig restid, eftersom det ofta krävs 

en halv timme att resa med kollektivtrafiken till Slottet, jämfört med bil där man 

når samtliga områden i Örebro inom 15 minuter. 
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Karta 13: Restidsvisualisering av resa med stadsbuss till Slottet kl.8 med snitt väntetid (halva turintervall) 

Ett mer omfattande sätt  att beräkna kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot 

bil, är med hjälp av Generella Kostnader (GK). GK beräknas utifrån resans olika 

delmoment, gång-/ vänte-/ombord-/bytes tid m.m. som omvandlas till en 

kostnad för individen, utifrån dennes värdering av tid för resans olika 

delmoment. Ett konkurrens-index (KI) mellan kollektivtrafik och bil fås genom 

att dividera kollektivtrafikens GK med bilens GK. Ju lägre indexen är desto 

konkurrenskraftigare är kollektivtrafiken. Det finns ett tydligt samband mellan 

högre konkurrenskraft gentemot bil och andelen kollektivtrafikresande. I ett 

tidigare arbete har konsultföretaget Urbanet Analys (2018) studerat 

konkurrenssituationen med hjälp av GK. Resultatet presenteras i Bilaga 2. 

Slutsatsen är att dagens linjenät inte är konkurrenskraftigt gentemot bil i de 

flesta reserelationer. I snitt är KI 1,93, vilket tyder på att kollektivtrafiken har 

svårt att konkurrera med bilen. Dessutom är det väldigt svårt att attrahera 

potentiella resenärer som generellt sett har en högre tidsvärdering än befintliga 

resenärer. I dagens linjenät är det endast ett område som har en stark 

konkurrenssituation för buss i förhållande till bil, vilket är resor in till 
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centrumzonen. Detta beror bl.a. på en parkeringsavgift i centrum som ger 

bilresor ett högre GK. På några av de längre resorna utan byte är det en ganska 

bra konkurrenssituation för bussen.  På alla andra relationer är bussen inte 

konkurrenskraftig.

 

 
Karta 14: Planerade snitt hastighet av stadslinjerna 

En faktor som påverkar dålig konkurrenskraft är låg medelhastighet (Karta 14). 

Medelhastigheten i stadslinjenätet är 17,3 km/h. Därmed ligger Örebro bland  

städerna med långsammast stadstrafik i Sverige, om man jämför med 

undersökta städer i Stadstrafikkompassen (Svensk Kollektivtrafik, 2017). Det 

finns flera faktorer som ligger till grund för låg snitthastighet, bl.a. krångliga 

linjedragningar (Figur 9), korta hållplatsavstånd (Figur 10), få bussgator och 

ingen signalprioritering. Snittet på hållplatsavstånd är 492m vilket är ganska 

rimligt. Däremot är 44% av alla körsträckor under 400m. 
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Figur 9: genhetskvot (= körväg / fågelväg) av olika delsträckor 

 
Figur 10: antal körsträckor inom en hållplatsavståndsinterval (OBS: om en körsträcka trafikeras av två 

linjer har det räknats två gånger) 

4.1.3 Pålitlighet 

Väntetid som är påtvingad till följd av förseningar är mer irriterande än den 

planlagda. En viktig faktor vid förseningar är osäkerheten om hur lång tid resan  

tar. Frekventa förseningar får som konsekvens att resenärer måste räkna in en 

extra marginal. ASEK (2016) beskriver att en minuts försening upplevs som 3,5 

minut. 

Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik, 2018) anger drygt hälften av 

respondenterna att de kan lita på att de kommer fram i tid om de reser med 
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Länstrafiken. Det ger en signal om att pålitligheten i det nuvarande linjenätet 

inte är tillräckligt. En analys av realtidsdata (Figur 11) understryker denna 

ledtråd. Var femte tur  är mer än tre minuter försenad till Slottet. Vid Slottet sker 

samtrafikering där resenärer har tre minuters bytestid till en annan linje, men i 

praktiken verkar det inte alltid fungera.  

 

 
Figur 11: avvikelse jämfört med tidtabell i minuter vid Slottet (- innebär för tidigt och + innebär försening) 

november 2019 - januari 2020 

En orsak till förseningar är dagens linjenätupplägg där flera områden trafikeras 

av flera direktlinjer. Störningar som uppstår i ett stråk sprider sig snabbt till hela 

nätverket i sådant linjenätupplägg.  

 

4.1.4 Turtäthet 

Turtätheten är, tillsammans med den totala restiden, en av de faktorer som har 

starkast samband med benägenheten att resa kollektivt. Jarret Walker beskriver 

varför turtäthet är så viktigt: If you live in a single family house with a driveway 

and usually get around by car, imagine that there were an automated gate at 

the end of your driveway that only opened once an hour, on the hour.  When it 

is closed, you cannot get your car in or out. That is how low frequency feels to 

a potential transit customer. En ökad turtäthet innebär i många fall att det passar 

flera människors aktivitetsmönster och även ger en kortare väntetid. Dessutom 

innebär en ökad turtäthet att dold väntetid minskar, vilket är en missanpassning 

mellan när bussen går och när resenärerna verkligen vill åka. Dessutom 
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underlättar turtätheten byte till andra linjer och kan underlätta vid störningar 

(när ett fordon går sönder, kommer nästa snart). Planeringshandbok Kol- 

TRAST (2012) rekommenderar en turtäthet under dagen på 6 - 10 gånger per 

timme för medelstora städer. Vid 10-minuters trafik uppstår en nätverkseffekt, 

då användare inte behöver komma ihåg tidtabellerna. 

 

 
Karta 15: Turtäthet i stadslinjenätet. Antal tur per riktning kl. 6.30-8.30 vardagar 

Karta 15 ger en bild av turtäthet i högtrafik per område. Man kan fastställa att  

områden med störst resandeunderlag generellt också har den högsta turtätheten, 

vilket är positivt. Effekten av att fler linjer trafikerar samma område är att vissa 

områden eller delsträckor har för mycket trafik medan andra skulle behöva fler 

turer. Några områden som man kan betrakta som underdimensionerade är 

Oxhagen (20 minuters trafik) och Gustavsvik (30 minuters trafik), där bland 

annat Örebros största privatföretag Epiroc är etablerat. Möjliga 

överdimensioneringar är Björkhaga (10 minuters trafik), Mosås (20 minuters 

trafik), Adolfsberg (2 linjer, 10 minuters trafik), Holmen och Lundby (samma 

turtäthet som Vivalla). 

 

 

1001 (1163)



 

Region Örebro län Utredningsrapport Nytt stadslinjenät i Örebro 35 (78) 
 

4.1.5 Kapacitet  

Förutom att ett fullsatt fordon kan innebära att någon som vill resa måste vänta 

till nästa avgång, upplever många resenärer en resa med trängsel som mer 

belastande än en resa utan trängsel oavsett om man får sitta eller stå (Wardman, 

2014). Under 2019 har 1745 fullsatta fordon rapporteras in. Rapportering är en 

subjektiv bedömning och knapptryckningen sker inte alltid korrekt, men 

fortfarande är det en bra indikation på omfattningen av kapacitetsproblemen och 

på vilka sträckor det sker. Figur 12 pekar ut fem stråk där det förekommer flera 

gånger per vecka och tre stråk där det är riktigt problematiskt. De flesta fall 

sammanfaller med högtrafiktimmar på morgonen och eftermiddagen, men sker 

även mitt på dagen.  

 

 
Figur 12: Antal rapporterade fullsatta bussar per stråk jan - nov 2019 

Från Vivalla, universitetet och Mellringe in till centrum är resandeströmmarna 

de allra största och det är där BRT kommer att införas. Fullsatta fordon mellan 

Haga och centrum verkar vara kopplat i stor grad till start- och sluttider av 

vuxenutbildningar (bl.a. SFI) på Risbergska skolan. I denna relation är andel 

fullsatta bussar mitt på dagen överrepresenterad. Tullängsgymnasiet, som är ett 

av de större gymnasierna i Örebro, bidrar till fullsatta bussar från 

Ladugårdsängen in till centrum. Därtill byggs en hel del nya bostäder i Södra 

Ladugårdsängen. Från och med slutet av september har 12 korta vagnar ersatts 

med ledvagnar. Från tidtabellskiftet i december 2019 har några förstärkningar 

införts, men problemet verkade fortsätta första kvartalet av 2020. Efter covid-

19 pandemin kan trängsel bli en än viktigare faktor att beakta. 

 

4.1.6 Bytesmöjligheter 

Dagens stadstrafik är ett radiellt nätverk vilket leder till att bytespunkterna ligger 

i centrum. I dagsläget är Slottet den centrala bytespunkten som angörs av 
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samtliga stadslinjer förutom (förstärknings) linje 10 och 78. Vid Slottet sker 

samtrafik där bussar har 3 minuters reglertid i tidtabellen för att möjliggöra byte 

till andra linjer som ankommer samtidigt. Det är en service till dem som vill 

byta, men kan upplevas  som extra restid för dem som sitter på bussen och vill 

vidare med samma linje. 

Förutom Slottet är Resecentrum, Konserthus och Våghustorget de viktigaste 

bytespunkterna. Resecentrum angörs av sju stadslinjer, vilket innebär att man 

kan bli tvungen att gå från Slottet till Resecentrum om man vill byta från/till tåg 

eller regionbuss. Detta är inte attraktivt för resenärer som kommer med tåg eller 

regionbuss till Örebro och vill resa vidare inom Örebro tätort. Ett annat 

bekymmer med Slottet är att infrastrukturen inte lämpar sig för snabb och säker 

kollektivtrafik och att kapaciteten inte räcker till. Det är relativt trånga gator 

med kullersten och en blandning av flera trafikslag på samma gata. Ett känt 

problem är att cyklister måst köra mellan uppställda bussar vilket ofta leder till 

farliga trafiksituationer. Det kan ifrågasättas om Slottet är den mest lämpliga 

centrala knytpunkten för stadstrafiken.  

 

  
Figur 13:cyklister mellan bussarna vid Slottet 

4.1.7 Enkelhet 

Enkelhet är den gyllene regeln man vill uppnå för ett attraktivt linjenät som är 

lätt att förstå för användaren och enkelt att trafikera för operatören. Systemet 

ska vara så intuitivt som möjligt vilket innebär att tidtabeller och linjekartor inte 

bör utgöra en barriär för användning av kollektivtrafiken (Kol-TRAST (2012)). 

Enkelhet är även en förutsättning att attrahera nya resenärer till 

kollektivtrafiksystemet. Sådana barriärer kan minskas med tydlig 

resenärsinformation, men i första hand är en förenkling av trafikutbudet nyckeln 

till att öka känslan av att behärska resesituationen. Att göra ett kollektivt 

trafiksystem som är enkelt och lätt att förstå är en aspekt som ofta förbises 

(HiTrans, 2005).  

Det finns inget enkelt mått som fångar begreppet enkelhet. Det som kan 

betraktas som enkelt i det befintliga linjenätet är att det finns en central 

bytespunkt (Slottet) som angörs av de flesta stadslinjerna. Det finns även reella 
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möjligheter till en bytesfri resa, eftersom många områden trafikeras av fler än 

en linje och tidtabellen är styv (avgång på samma klockslag) och samordnad i 

den centrala bytespunkten. Linjerna har alltid samma linjenummer och namn 

samt är fasta (det finns få körvägvarianter och fotnoter i tidtabellen).  

Däremot har linjenätet ett antal egenskaper som kan upplevas som komplex eller 

en barriär. Det finns relativt många linjer eftersom fler linjer trafikerar samma 

område. Inte alla linjer angör den centrala bytespunkten. Några linjer angör RC, 

några Slottet och några både, vilket kan kräva en gångsträcka för att kunna byta 

(till / från andra trafikslag). Vissa hållplatser trafikeras bara i en riktning. 

Tidtabellen är inte styv  vid utkanten av linjenätet. Även tätare avgångar skulle 

göra det enklare för resenärer, så de slipper att behöva lära sig tidtabellen. 

 

4.1.8 Kostnadseffektivitet 

Man kan beräkna kostnadseffektivitet på många olika sätt. Ett mått är kostnad 

per resa som ligger på 23,52 kr. Med en snittintäkt på en stadsbussresa på drygt 

10 kr är kostnadstäckningsgraden låg, ungefär 43%. 

 

 
Figur 14: Antal resor per fordonkm och fordontimme per linje 

Två andra indikatorer är resor per fordonskilometer och fordontimme. Det finns 

reella skillnader mellan olika linjer (Figur 14). Figuren ger en hänvisning till 

vilka linjer som möjligtvis är underdimensionerade (t.ex. linje 2 och 3) och vilka 

som är överdimensionerade (t.ex. linje 22). Det behöver man studera närmare 

på varje stråk.  

 

4.1.9 Kundsynpunkter 

Kundsynpunkter samlas in löpande via kundservice (Figur 16) och via årliga 

undersökningar som till exempel Kollektivtrafikbarometern (Svensk 

Kollektivtrafik, 2018, Figur 15). Det är viktigt att betrakta hur kunder tycker 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 78

A
n

ta
l r

es
o

r 
/ 

fo
rd

o
n

ti
m

m
e

A
n

ta
l r

es
o

r 
/ 

fo
rd

o
n

km

Linje

Resor/fordonkm Resor/fordontimme

1004 (1163)



 

38 (78) Utredningsrapport Nytt stadslinjenät i Örebro Region Örebro län 
 

 

och tänker, även då antal respondenter i Kollektivtrafikbarometern är begränsad 

och det är svårt att skilja mellan stads- och regiontrafik. Det är också viktigt att 

förstå att kundsynpunkter som kommer in till kundservice inte representerar en 

gemensam uppfattning av alla (befintliga och potentiella) resenärer. 

 

 
Figur 15: Instämmandegrad i frågor om förutsättningar för resa med kollektivtrafik i Örebro län enligt 

Kollektivtrafikbarometern (Svensk Kollektivtrafik, 2018) 

 
Figur 16: Kundärende i Respons som handlar om stadstrafik i Örebro från januari 2017 tom september 

2019 

Kollektivtrafikbarometern förstärker bilden från förgående analyser. Det går för 

långsamt att förflytta sig kollektivt och det är inte tillräckligt pålitligt. Ärenden 

från Respons understryker slutsatserna att förseningar förekommer regelbundet 
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och att man borde se över linjedragningar, turtätheten och avgångstider. En 

samordning av synpunkter i området Runnaby förvränger bilden till en vis del, 

men hur som helst är trafikering av nya områden en viktig kategori. De nya 

områden som det hänvisas till är Kornellvägen, Södra Lindhult, Runnaby och 

Pilängen industriområde.  

4.2 Genomgång av de olika kollektivtrafikstråken 
I detta kapitel görs en detaljerad genomgång av respektive stråk. Det finns 11 

stråk, vilka trafikeras av en eller flera linjer. De analyseras utifrån 

resandeunderlag, trafikering och hur resandet ser ut. Observera att skalan som 

anger antal påstigande i bilder varierar. 

 

4.2.1 Lundby/Vivalla/Baronbackarna – Centrum 

Lundby och Vivalla trafikeras idag av linje 1, 2, 10. Linje 1 och 2 går via Slottet 

medan linje 10 inte angör Slottet, men går via Våghustorget. Baronbackarna och 

Holmen trafikeras av linje 6. Effektiviteten av att ha så många linjer i stråket 

kan ifrågasättas. Det största resandeunderlaget i stråket finns från Vivalla. Det 

är också där de flesta fullsatta fordon uppstår. I tidtabellskiftet i december 2019 

har turutbudet på linje 2 och 10 ökat och linje 78 har förlängts till Vivalla för att 

underlätta kapaciteten. Fast Lundby har mindre potential och lägre 

marknadsandel har stadsdelen samma turutbud (förutom linje 78) som Vivalla, 

vilket bör ifrågasättas. Befintlig infrastruktur gör det svårt att köra mellan 

Vivalla och Lundby på ett effektivt sätt, utan man kör in till Vivalla, vänder och 

kör ut igen innan man kör vidare till Lundby. Det krävs infrastrukturåtgärder 

(större vändyta och uppställningsplatser, rastlokal och toalett) om man vill 

skapa möjlighet att ha Vivalla Centrum som sluthållplats. Det finns även många 

påstigande vid Boglundsängen som är ett stort arbetsområde och ett 

handelscentrum. Även Baronbackarna har ett relativt högt resande. Däremot är 

resandet från Holmen väldigt lågt. Holmen ligger väldigt nära Resecentrum och 

Hertig Karls Allé och har på det sättet kort gång- och cykelavstånd till centrum 

och tillgång till ett bra utbud av kollektivtrafik. 
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Karta 16: Resandestatistik linje 1, 2, 6, 10 (riktning centrum) 

4.2.2 Brickebacken/Universitetet – Centrum 

Stråket Brickebacken – Centrum trafikeras av linje 2, 3 och 10. Linje 2 och 3 

fortsätter till Brickebacken medan linje 10 kör till Universitetet. Detta är det 

mest trafikerade stråket i stadslinjenätet och det finns resandeunderlag längs 

hela linjen. Under peaktider är bussarnas framkomlighet besvärlig på grund av 

blandtrafik. Det planeras för fler bostäder vid Österplan i och söder om 

Brickebacken. Det finns ett begränsat resandeunderlag från villaområdet 

Brickeberg. Resandet är högt på hela linjen och det blir många fullsatta fordon 

i stråket. Tidigare fanns även linje 20 som var en direktlinje mellan Resecentrum 

och universitetet, vilken togs bort 2018 som en besparingsåtgärd i kombination 

med lågt resande. 
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Karta 17: Resandestatistik linje 2, 3 och 10 (riktning centrum) 

4.2.3 Mellringe/Varberga/Hjärsta – Centrum 

Stråket trafikeras av linje 3 och 4 som har samma linjedragning förutom vid 

sista hållplatsen (Nyponlunden respektive Mellringestaden). Största 

resandeunderlaget finns från Varberga och Markbacken och från 

Mellringeskolan. Ett nytt bostadsområde Heden planeras sydväst om Mellringe. 

Resandet längs hela linjen är högt. De största hållplatserna är Varberga torg, 

Varberga västra, Markbacken centrum och Mellringestaden. Nyponlunden har i 

snitt bara 1 påstigande per tur och därmed är nyttan för två olika linjedragningar 

tveksam. Förutom Mellringestaden har linje 3 mer resande än linje 4, vilket man 

kan tolka som att det upplevs mer attraktivt att ta sig till Våghustorget och 

universitetet än till Adolfsberg. 
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Karta 18: Resandestatistik linje 3 och 4 (riktning centrum) 

4.2.4 Björkhaga/Haga – Centrum 

Det är linje 7, 8, 9 och 78 som trafikerar Haga och Björkhaga. Det är tveksamt 

om 4 linjer behövs. Det största resandeunderlaget finns från Oxhagen till 

Risbergska. Det finns många fullsatta fordon i stråket kopplade till start- och 

sluttider av vuxenutbildningar (bl.a. SFI) på Risbergska skolan. De största 

hållplatserna är Oxhagen, Risbergska och Haga centrum. Förutom 

motionsspåret och seniorboendet Nya Kyrkogården ligger inga målpunkter på 

Gäddestavägen, där linje 7 körs. Utbudet verkar vara underdimensionerat i 

Oxhagen med 20 min trafik, medan det är överdimensionerat i Björkhaga med 

10 min trafik. Konsekvensen av att linje 78 körs på samma sträcka som linje 7 

och 8 är att det uppstår ett ojämnt turutbud och ökar risken för kolonnkörning. 

 

  

   
Karta 19: Resandestatistik linje 7, 8, 9 och 78 (riktning centrum) 

4.2.5 Hovsta/Lillån/Norr – Centrum 

Stråket trafikeras av linje 5 (till Hovsta), 7 (till Lillån) och 8 (Bettorp). Linje 8 

angör även universitetssjukhuset (USÖ). USÖ har en stor potential med många 

anställda, patienter och anhöriga, men en låg marknadsandel idag. Hovsta och 

Lillån är stora resursstarka bostadsområden. På grund av att Hovsta ligger 10 
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km från centrum är bussen ett relativt viktigt färdmedel för att kunna konkurrera 

med bil jämfört med mer centrala delar. En konsekvens är att det skapas relativt 

många fordonskilometer för att förse Hovsta med kollektivtrafik. I dagsläget är 

resandet från Hovsta relativt högt och detsamma gäller längs hela linje 5, som 

antagligen är en effekt av ökad turtäthet (10 minuters trafik i peak). Däremot är 

resandet från Lillån väldigt lågt. Förutom Krematoriet, som även angörs av linje 

5, har bara Lillån VC ett signifikant resande. Lillåns geografi gör det svårt att 

skapa en rak och snabb linje som ger närhet till kollektivtrafik. Vid 

Kornellvägen har ett nytt bostadsområde etablerats som idag inte försörjs och 

mer infrastrukturåtgärder för Kornellvägen har inletts under utredningens gång. 

Området Pettersberg är tätbefolkat och har ett högt resande idag. Längre fram 

kommer CV industriområde omvandlas till en levande stadsdel, som måste ha 

kollektivtrafik. Linje 7 och 8 kör en del samma sträckor och det kan ifrågasättas 

om det behövs. Idag tar det lång tid in till centrum med båda linjerna. En stor 

potential ligger i att snabba upp linjerna. Man skulle kunna spara restid på linje 

5 om den skulle fortsätta på Östra Bangatan till Resecentrum istället för via 

Storgatan. Även angöring av Lillåns center behövs se över, eftersom resandet är 

väldigt lågt idag. 
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Karta 20: Resandestatistik linje 5, 7 och 8 (riktning centrum) 

4.2.6 Mosås/Marieberg – Centrum 

Linje 1 körs från Mosås via Marieberg köpcentrum och linje 22 kör från 

Mariebergs bostadsområde. Det finns begränsat resandeunderlag i Mosås och i 

bostadsområdet Marieberg, men utbyggnation planeras norr om Marieberg och 

i Mosås. Med det fintliga resandeunderlaget kan man påstå att trafiken till Mosås 

är överdimensionerad. På linje 22 är Returgatan (DHL) den största hållplatsen, 

men med 25 påstigande per dag är resandet svagt. Det nya höghusområdet Södra 

Lindhult har potential, men går inte att försörja tills en ny väg har byggts mellan 

Södra Lindhult och Marieberg. Marieberg köpcenter har en regional funktion, 

men på grund av att det ligger utanför staden, nära motorvägen och med stora 

parkeringsytor är det svårt att konkurrera med bilen. Ändå är Marieberg galleria 

den största hållplatsen på linje 1 i detta stråk. På grund av mycket biltrafik 

uppstår det ibland framkomlighetsproblem för bussar och man borde se över om 

man kan angöra Marieberg köpcentrum på ett bättre sätt. Aspholmen är det 

industriområde som har flest anställda i Örebro, men har en låg marknadsandel 

idag. Det finns planer att omvandla Aspholmen till blandstad (både bostäder och 

arbetsplatser) som skulle öka marknadspotentialen. Man borde se över om det 

behövs tre linjer (1, 4 och 22) på Mosåsvägen norr om Glomman. 
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Karta 21: Resandestatistik linje 1 och 22 (riktning centrum) 

4.2.7 Adolfsberg/Ladugårdsängen – Centrum 

Till och med 2019 har linje 4 och 5 försörjt Adolfsberg. Linje 4 körs via 

Aspholmen och linje 5 via Ladugårdsängen. Resandeunderlaget från 

villaområdet Adolfsberg är relativt lågt. Områdets geografiska utformning gör 

det svårt att angöra Aspholmen med en rak linje in till centrum och samtidigt 

begränsa gångavstånd till hållplatserna. Det är anledningen till att linje 4 först 

går i motsatt riktning till centrum och att linje 5 slingrar runt östra delen av 

Aspholmen, vilket skapar många extra kilometer körväg. I Adolfsberg är det 

framförallt hållplatser nära skolor (Adolfbergsskolan och Ekeskolan) som 

genererar resandet, vilket är en indikation att det framförallt är skolelever som 

reser med kollektivtrafik här. I (östra) Adolfsberg på linje 5 utgör andelen 

skolelever mer än hälften. Resandeunderlaget från höghusområdet 

Ladugårdsängen är mycket större och ökar på grund av att Ladugårdsängen är 

området som växer snabbast i Örebro. Det har lett till många fullsatta fordon 

mellan Ladugårdsängen och centrum. Därför har man lagt om körvägen på linje 

6 från december 2019 så att den också försörjer en ny del av Ladugårdsängen. 

Hållplatserna nära Tullängsgymnasiet och bostadsområdet Ladugårdsängen 

(Loftbodsgatan, Tullängsskolan, Fatbursgatan och Backahallen) har högst 

resande. Hållplatser nära Epiroc, det största privata företaget i Örebro, har 

väldigt lågt resande. Frågan är om en mindre omläggning av linjen så att 

företaget har en hållplats framför dörren, skulle genera fler resenärer. 
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Karta 22: Resandestatistik linje 4 och 5 (riktning centrum) 

4.2.8 Tybble/Sörbyängen – Centrum 

Området försörjs av linje 6, vilket blev linje 68 från och med decemberskiftet 

2019. Största resandeunderlaget finns i höghusområdet Sörbyängen, där också 

störst resande sker (största hållplatser Merjamvägen, Sörby centrum, Tybble 

VC). Resandet från och marknadsandelen i villaområdet Sörby är väldigt lågt. 

Detta område ligger väldigt nära centrum. Infrastrukturen i Sörby och mellan 

Sörby och Sörbyängen ligger till grund för den krångliga linjedragningen, vilket 

försvagar linjens attraktivitet. 

 

 
Karta 23: Resandestatistik linje 6 (riktning centrum) 

 

4.2.9 Almby – Centrum 

Det är linje 9 som går till Almby via USÖ. Almby är ett stort område som är 

resursstarkt, vilket kan ligga till grund för den låga marknadsandelen. 

Universitetet är en stor målpunkt på linjen. Där finns även de största 

hållplatserna Universitetsplatsen och Fakultetsgatan. Universitetsplatsen angörs 

även av linje 2, 3 och 10 som ger en betydlig snabbare förbindelse med centrum. 

I framtiden kommer BRT att angöra Universitetsplatsen och då kan man 

ifrågasätta om linje 9 behöver angöra samma hållplats. En annan relativt stor 

hållplats är Wadköpingsvägen, som ligger i närheten av Engelbrektskolan. USÖ 
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är en stor målpunkt längs linjen, men som tidigare fastställts är dagens 

marknadsandel låg. Linjen angör olika utbyggnationsområden (enligt Örebro 

kommuns översiktsplan), såsom CV området, Pappersbruket och Ormesta, som 

kan leda till ökat resande i framtiden.  

 

 
Karta 24: Resandestatistik linje 9 (riktning centrum) 

4.2.10 Naturens hus – Centrum 

Linje 22 körs genom östra delen av centrum, genom Skebäck till Naturens hus. 

Det finns bra med resandeunderlag i östra delen av centrum, men man kan undra 

över linjens mervärde i ett område som ligger nära centrum och Rudbecksgatan 

med så mycket kollektivtrafik. Skebäcks vårdcentral är den absoluta största 

målpunkten och även den största hållplatsen på linjen med drygt 100 påstigande 

per dag. Naturens hus har bara kring 20 påstigande per dag, troligtvis kopplat 

till Naturskolan verksamhet. Under helger är antal påstigande kring 5 resenärer 

per dag. En fundering kan vara att hitta en mer ekonomisk lösning än linjetrafik 

till Naturens hus. 

 

 
Karta 25: Resandestatistik linje 22 (riktning centrum) 

4.2.11 Pilängen – Centrum 

I dagsläget har industriområdena Pilängen, Berglunda och Bista ingen 

stadstrafik, men försörjs med regiontrafik. Linje 702 som kommer från 

Hallsberg och Kumla svänger av från motorvägen och körs via 

industriområdena till Örebro centrum. Även linje 513 (kvällstid) och 514 

(dagtid) kör genom Berglunda. Linje 702 läggs ner från och med december 2021 
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och då måste kollektivtrafikansvariga fundera om och hur områden ska 

försörjas. Om man beaktar att över 2000 Örebroboende jobbar på Berglunda, 

Pilängen, Bista och Skråmsta är resandet lågt med <50 påstigande per dag, som 

är i snitt 2 påstigande per tur. Det har skett en del expandering med stora lager 

(Lidl, XXL, Postnord, Närkefrakt) i västra delen av Pilängen som vi inte når 

idag som kanske kan utgöra en viss marknad. Man bör dock beakta att det är 

svårt att försörja ett industriområde med kollektivtrafik p.ga. skifttider, stora 

anläggningar och bilvänlig utformning. Det är tvivelaktigt om det finns 

tillräcklig potential för konventionell stadslinjetrafik eller om man måste 

fundera på alternativa lösningar. 

 

 
Karta 26: Resandestatistik linje 702 (riktning centrum) 

4.3 Slutsatser 
Syfte med detta kapitel var att utvärdera huruvida nuvarande linjenät i 

stadsbusstrafik i Örebro är utformat så att det kan leda utvecklingen i riktning 

mot målen ökad marknadsandel och ökat resande, samt klargöra vilka brister 

det finns i nuvarande linjenät. Slutsatserna är: 

 Dagens linjenät har en väldig hög yttäckning där >97% har närmare än 

400m till en hållplats. Linjenätet ger också en generellt god 

tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig och kommersiell service.  

 Örebro ligger med bland de städer som har långsammast stadstrafik i 

Sverige, vilket gör att bussen inte är ett konkurrenskraftigt alternativ till 

bilen. 

 Generellt har områden med störst resandeunderlag också den högsta 

turtätheten, men det finns också kraftiga kapacitetsproblem på några 

stråk, medan vissa andra stråk är överdimensionerade. 

 Linjenätet består av många linjer och linjer som delar linjesträckning, 

vilket gör det relativt komplext för resenärer och är störningskänsligt. 

 En konsekvens av ovanstående är att kostnadstäckningen är 

oroväckande låg. 
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Det krävs en kraftig omställning av stadslinjenätet för att kunna nå målen om 

ökad marknadsandel och ökad resande. Framtidens kollektivtrafik i Örebro stad 

borde vara enklare, snabbare, mer frekvent och mer tillförlitlig. 
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5. Framtidens stadslinjenät 

Utifrån marknadsanalysen, utvärderingen av det befintliga linjenätet och 

kollektivtrafikplaneringsteori tas här fram utgångspunkter för ett nytt linjenät. 

Sedan skissas en vision för framtiden och därefter  skapas ett förslag till ett nytt 

stadslinjenät som bör införas inför BRT etapp 1. Därefter redogörs för 

konsekvenserna.  

5.1 Utgångspunkter & planeringsprinciper 
Framtidens linjenät har utformats med nedanstående ställningstaganden och 

planeringsprinciper i beaktande: 

 Baslinjenätet bör vara samma nät som trafikeras hela tiden men med 

olika turtäthet i låg- och högtrafik. Körvarianter undviks i störst möjliga 

mån. Inriktningen är färre linjer med högre och jämnare turtäthet (Figur 

17). Principen ’one section – one line’ kommer att användas i största 

möjliga grad, vilket minskar effekten av störningar (Figur 18). 

 

 
Figur 17: effekt av antal linjer på turutbud (HiTrans, 2005) 

 
Figur 18: effekt av förstörningar vid olika nätverksupplägg (HiTrans, 2005) 

 Restiden bör vara bättre än idag för att leda till resandeökning. Det 

innebär så raka linjedragningar som möjligt (Figur 19). Dessutom bör  

hållplatsavståndet bli längre (Figur 20).  
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Figur 19: effekt av linjedragning på kostnader (Kol-TRAST, 2012) 

 
Figur 20: effekt av hållplatsavstånd på yttäckning och hastighet (HiTrans, 2005) 

 Samtrafiken vid den centrala bytespunkten tas bort vilket förbättrar 

restiden. Högre turtäthet på linjer leder till smidiga byten med kort 

väntetid (Figur 21) 

 
Figur 21: Förhållandet mellan turtäthet och genomsnittlig väntetid vid hållplats, samt nätverkseffekt 

(HiTrans, 2005) 

 Linjenätet bör åtgärda dagens kapacitetsproblem. Det innebär att utbudet 

behöver öka på sträckor där det idag finns många fullsatta fordon. 

 Linjenätet ska bestå av centrumriktade genomgående linjer. 

 Linjenätet ska beakta framtida utbyggnationsområden, så att det kan 

vara stabilt över tid eller med mindre förändringar försörja de viktigaste 

nya (bostads)områdena i framtiden. 

 Den centrala bytespunkten blir Resecentrum, vilket bör angöras av alla 

stadslinjer. Det möjliggör byte mellan alla stadslinjer och  till/från 
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regiontrafik och tåg. Dessutom skapar det en mer trafiksäker och 

snabbare kollektivtrafik och avlastar Järntorget. 

5.2 Vision 2040 
Förutsägbarhet och stabilitet är viktigt för resenärer. Därför är det viktigt att 

säkerställa att ett nytt stadslinjenät är ett steg i riktning mot visionen som 

eftersträvas i framtiden. Införandet av BRT sker i två etapper, etapp 1 mellan 

Tegnérlunden och Brickebacken och etapp 2 mellan Vivalla – Tegnérlunden och 

Mellringe – Tegnérlunden. Innan dess bör ett nytt linjenät vara på plats.   

 

BRT 
etapp 2

BRT 
etapp 1

Nytt 
linjenät

Dagens 
linjenät

Vision

 
Figur 22: stegvis förbättring i riktning mot vision 

I dagsläget är kollektivtrafiken ett färdsätt som i stor grad används när man inte 

har något annat val, antagligen på grund av att man inte har en bil och ett körkort. 

I framtiden bör kollektivtrafiken vara det självklara valet (om man inte väljer att 

gå eller cykla). Istället för att hantera en marknadsstyrd modell där utbud 

anpassas efter efterfrågan, bör vi skifta till en utbudsorienterad modell, där 

utbud skapar efterfrågan. Det framförs krav på ett stabilt baslinjenät med god 

turtäthet. Det krävs även trafikering större delen av dygnet och på helger. Att 

köra kvälls- och helgtrafik med relativ låg beläggning kan uppfattas som 

olönsamt, men kollektivtrafiken bör ses som ett helhetssystem. Om man inte har 

möjlighet att komma hem sent med kollektivtrafiken, tar man inte heller bussen 

på morgonen. En annan viktig utveckling som ska eftersträvas när Örebro har 

vuxit från en större liten stad, till en liten storstad är att inte bara fokusera på 

centrumresor utan att göra det möjligt att resa i olika relationer och nå den så 

kallade nätverkseffekten, där det finns tvärförbindelser och där alla eller de 

flesta linjerna har en hög turtäthet och resenären lätt kan byta till andra linjer 

och därmed påverka resandet på andra linjer (Figur 23).  
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Figur 23: visualisering av nätverkseffekten (HiTrans, 2005) 

Med tanke på målsättningar, stadens utveckling  och ovanstående 

planeringsprinciper togs visionskissen fram i Figur 24. Cirklar representerar de 

viktigaste (bostads)områdena och utbyggnationsområdena (streckade cirklar) 

och linjerna representerar kollektivtrafiklinjer eller -stråk. Ju tjockare linje, 

desto tyngre är stråket. Eventuella framtida förlängningar av stråk är 

transparanta och eventuella framtida matarlinjer streckade. 

 

Den blå linjen mellan Vivalla (och Lundby) och Brickebacken är den tyngsta 

linjen i nätet. Linjen kommer även nära utbyggnationsområdet Holmen och 

angör den regionala bebyggelsekärnan Boglundsängen. Beroende på storlek på 

utbyggnation söder om Brickebacken och i Norra Bro, skulle det kunna bli 

aktuellt med en framtida förlängning av linjen. Det nya området Glomman 

skulle kunna matas in till universitetet, där ett byte till den blå linjen skulle 

kunna ske. Om området Vallby bli tillräckligt stort skulle även det kunna 

motivera för en matarlinje till Vivalla.  

Nästa kapacitetsstarka linje (grön linje) är mellan Mellringe via Varberga och 

Centrum till Ladugårdsängen. Det är önskvärt att denna linje kan komma nära 

det nya området Heden, vilket bör beaktas i planering av BRT etapp 2. Med en 

eventuell förlängning av denna linje söderut kan möjligtvis attraktiviteten och 

tätheten av utbyggnationsområdet Södra Ladugårdskogen påverkas.  

Den gula linjen går mellan Hovsta till Centrum och vidare till Marieberg 

köpcentrum (regional bebyggelsekärna) via den framtida blandstadsdelen 

Aspholmen.  
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Figur 24: visionskiss för framtidens stadslinjenät i Örebro mellan olika områden (streckade cirklar är 

utbyggnationsområde, ju tjockare linje desto tyngre är stråket, transparanta linjer ange möjliga framtida 

förlängningar) 

Solhaga – Centrum – CV området – Grenadjärstaden trafikeras av den röda 

linjen. Om området Karlslundskogen skulle bli ett bostadsområde av avsevärd 

storlek kan en förlängning av denna linje övervägas. Dessutom skulle linjen 

kunna förlängas norrut riktning Bettorp / Munkatorp, men det skulle krävas fler 
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utbyggnationer längs Hjortstorpsvägen för att ha tillräckligt med marknad längs 

hela vägen. I det befintliga ÖP:n finns dessa planer inte med.  

Den orange linjen ligger i stråket Björkhaga – Oxhagen – Centrum – CV 

området – Pappersbruket – Almby – Ormesta. Omvandling av CV-området och  

Pappersbruket till nya stadsdelar ligger längre fram i tiden, men bör beaktas när 

det är aktuellt. En förlängning till Ekeby-Almby har inte föreslagits på grund av 

att man inte planerar för nya bostäder mellan Ormesta och Ekeby-Almby och 

därmed finns ingen mellanliggande marknad. Om man skulle föreslå stadstrafik 

till Ekeby-Almby kan en konsekvens vara att turutbudet blir betydligt lägre än 

med dagens utbud av regionbussar, vilket inte är en förbättring för området. 

Däremot skulle linjen kunna förlängas till södra Ormesta om detaljplanen skulle 

antas. En förlängning i riktning Runnaby finns inte med i skissen, eftersom 

bedömningen är att resandeunderlaget är för litet för att vara prioriterat för en 

busslinje.  

Den minsta linjen trafikeras Lillån – Bettorp – Pettersberg – Centrum – 

Gustavsvik – Adolfsberg – Marieberg – Mosås.  

Utöver centrumriktade linjer finns det en halv ringlinje som knyter ihop olika 

områden och bebyggelsekärnor och som möjliggör att resa över tvären utan att 

resa via centrum. Detta kan bli aktuellt när fler utbyggnationer har skett, alla/de 

flesta linjer har högre turtäthet och när det finns infrastruktur som skulle lämpa 

sig för en ringlinje. 

5.3 Förslag till nytt stadslinjenät 
Karta 27 visar förslaget till ett nytt linjenät. Det bygger på tidigare nämnda 

utgångspunkter och planeringsprinciper, marknadsanalysen, utvärderingen av 

befintligt linjenät, visionskissen, dialog med olika parter och inkomna 

remissynpunkter. 

 

Linjenätet omfattas av sju linjer, vilket är en reell reduktion från dagens tretton 

linjer. Däremot är turtätheten betydligt högre på de sju linjerna. De flesta 

områden där det finns kollektivtrafik idag får även kollektivtrafik i det nya nätet. 

Skillnaden är att områdena i största grad trafikeras av en linje. Två linjer klassas 

som BRT linjer, tre som stomlinjer och två som stadslinjer. BRT linjen innebär 

till stor del särskilda busskörfält, speciella BRT fordon, glesare hållplatsstruktur 

och signalprioritering. Även stomlinjer trafikeras med hög turtäthet, men har 

inte i samma grad anpassad infrastruktur och särskilda fordon som BRT. 

Resecentrum blir den centrala bytespunkten för samtliga linjer. Detta kommer 

att underlättar bytet mellan alla stadslinjer och bytet till/från regiontrafik och 

tåg, vilket gynnar alla invånare i och besökare till Örebro län. Det bidrar även 

till kortare restid och en avlastning på Järntorget.  
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Karta 27: förslag till nytt stadslinjenät i Örebro 

Nedan följer linjebeskrivningar. Högtrafik är trafik på vardagar mellan kl. 

06:00-09:00 samt 15:00-18:00. Lågtrafik är trafik under vardagar mellan 09:00-

15:00 samt efter kl.18.00 till trafikdygnets slut. Trafik under lördagar och 

söndagar samt övriga helgdagar kommer att vara mer begränsat än 

vardagsutbudet. Detta utbud är en inriktning vid trafikstarten. Inom ramen för 
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trafikplikten kan utbudet justeras i mindre omfattning, beroende på behov och 

efterfrågan. Mindre justeringar i linjedragningar ryms också inom 

trafikpliktsbeslutet. Om behovet uppstår prioriteras i första hand trafikutbudet 

på BRT- och stomlinjerna.  

 

Linje 1 Vivalla – RC – Brickebacken  

Linjetyp BRT 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 1 vänder vid Vivalla Centrum. 

 

 
 

 

Linje 2 Mellringe – RC – Universitetet  

Linjetyp BRT 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 2 vänder vid universitetet, där linje 1 kör vidare 
till Brickebacken. 
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Linje 3 Lundby – RC – Solhaga  

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 7,5 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 10 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 3 behövs för att förstärka BRT linjen mellan 
Vivalla och Centrum och för att försörja Lundby. I 
dagsläget saknas lämpligt infrastruktur för en rak 
linjedragning mellan Vivalla Centrum och Lundby. 
Dessutom skapas en koppling mellan Vivalla och 
vuxenutbildning Risbergska. 
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Linje 4 Tybble – RC – Rynningeåsen  

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 10 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 15 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 4 angör Resecentrum och Slottet. 
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Linje 5 Hovsta – RC – Marieberg KC 

Linjetyp Stomlinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 10 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 20 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 5 körs via Östra Bangatan, inte via Storgatan 
och via Södra Infarten, inte Svartå Bangatan. Lillån 
Köpcenter angörs inte. 
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Linje 6 Björkhaga – RC – Universitetet 

Linjetyp Stadslinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 15 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 15 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 6 körs via USÖ och runt Almby till universitetet. 
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Karta 28: linjedragningar och inriktning av trafikutbud per linje 

Utöver Resecentrum som central knytpunkt för samtliga linjer trafikeras även 

andra centrala knytpunkter av flera linjer. Det är viktigt för att kunna ta sig till 

andra delar av centrum och för att ha bytesmöjligheter på olika ställe och till / 

från andra trafikslag såsom regiontrafik och tåg. Karta 29 visar stadslinjernas 

körvägar i centrum och bytesmöjligheter mellan olika linjer och trafikslag på de 

viktigaste centrala bytespunkter. 

Linje 7 Lillån – RC – Mosås 

Linjetyp Stadslinje 

Inriktning turinterval högtrafik Ca. 20 min 

Inriktning turinterval lågtrafik Ca. 30 min, glesare på kvällen, tidig morgon och helg 

Kommentarer Linje 7 angörs Resecentrum och Slottet.  Linjen 
kommer nära arbetsgivare Epiroc. I Bettorp körs 
linjen på Kornellvägen. Linjen körs på Glomman, 
svänger in och angör Adolfsbergskolan i båda 
riktningar. Adolfsbergskolan är en målpunkt för 
elever och anställda på skolan samt fungerar som en 
centrum hållplats för dem som bor i Adolfsberg 
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Karta 29: linjedragningar i centrum och viktigaste bytespunkter 

5.4 Konsekvensbedömning 
Bra prioriteringar kännetecknar lyckade satsningar på kollektivtrafik. Det nya 

linjenätet karakteriseras av enkelhet och snabbare och tätare trafik där resandet 

är som störst. Resurserna har omfördelats för att klara av dagens 

kapacitetsproblem, så att vi inte får fullsatta bussar på samma sätt som tidigare. 

Dessutom bedöms att det nya linjenätet kan leda i riktning på de uppställda 

målen om ökat resande.  

 

Korta restider och hög turtäthet med kollektivtrafiken bedöms vara en mycket 

viktig åtgärd för att förmå människor att välja kollektivtrafiken framför bilen. 

Detta är avgörande för om det ska vara möjligt att nå de klimatmål som finns 

uppsatta regionalt, nationellt och internationellt. Förändringar har gjorts i 

utbudet av trafik med målet att attrahera mer resande och därmed transportera 

fler personer på ett effektivare sätt i stråket. Linjenätets enkelhet medför att det 

nya linjenätet är lättare att förstå och använda för (potentiella) resenärer, enklare 

att marknadsföra och driftsätta. Med rena linjedragningar blir linjenätet 

dessutom mer pålitligt. En konsekvens är att det kan krävas fler byten, men på 

grund av hög turtäthet på de flesta linjer innebär det korta väntetider. En 

tillkommande fördel av rena linjedragningar är att man på ett enklare sätt kan 

tilldela långa fordon (ledvagnar) med högre kapacitet till de tunga linjerna. 
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Sammanlagt skapar linje 1, 2 och 3 ett system där Vivalla – Centrum och 

Universitet – Centrum har 3,75 minuters trafik och Mellringe – Centrum, Haga 

– Centrum, Brickebacken – Centrum och Lundby – Centrum 7,5 minuters trafik. 

Det är ett högre utbud än i dagens linjenät på dessa sträckor där de största 

kapacitetsproblemen finns idag. Dessutom genereras en mer taktfast tidtabell 

mellan Vivalla – Centrum och Haga – Centrum, vilket i sin tur skapar både mer 

kapacitet samt är enklare för resenärerna. Även Marieberg köpcentrum får ett 

bättre trafikutbud. Därtill får Örebros största privatföretag Epiroc närmare till 

en busshållplats och detsamma gäller för utbyggnationsområdet Bettorp längs 

med Kornellvägen. Dessutom är linjenätet framtidsbeständigt, det tydliggörs 

vilka som är starka stråk inom stadstrafiken och förutsättningar skapas för 

trafikering av framtida utbyggnationsområden.  

 

En konsekvens av prioriteringarna som gjorts är att yttäckningen av linjenätet 

minskar. Linjenätet har fortfarande en hög yttäckning i de befolkningstätaste 

bostadsområdena och områdena med flest arbetsplatser, service och handel 

(Karta 30 och Karta 31). 

 

 
Karta 30: det nya linjenätet (tjocka linjer är nya stadslinjer, tunnare linjer är befintliga regionlinjer) och 

befolkningstäthet, samt kommunala och regionala bebyggelsekärnor 
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Karta 31: det nya linjenätet (tjocka linjer är nya stadslinjer, tunnare linjer är befintliga regionlinjer) och 

täthet av arbetsplatser 

Ett antal områden får längre till en hållplats än idag. Linjen genom 

Baronbackarna försvinner, men hela området ligger inom 600m av en framtida 

BRT hållplats och har därmed tillgång till kapacitetsstark och högkvalitativ 

kollektivtrafik. Adolfsberg trafikeras med kollektivtrafik på Glomman och med 

centrumhållplats Adolfsbergskolan, vilket skapar längre gångavstånd än idag 

för dem som bor längst söder i villaområdet (östra) Adolfsberg. Här består 

resenärsgruppen i hög andel av skolelever. Hertig Karls Allé får ingen trafik 

mellan Västra Nobelgatan och Karlslundsgatan. Resenärer från Nyponlunden 

hänvisas till Mellringestaden, vilket betraktas som ett rimligt gångavstånd. 

Linjen som kör till Marieberg köpcentrum föreslås köra via södra infarten och 

inte via Svårta Bangata på grund av kortare restid och för att kunna angöra Södra 

station. Därmed trafikeras Svartå Bangata inte längre. Besökare till Skebäcks 

vårdcentral hänvisas till hållplatsen Wadköpingsvägen på Universitetsallén i det 

nya nätet, vilket ligger inom 400m gångavstånd. I det nya linjenätet ingår ingen 

linje genom Sörby för att det är ett av de områden som ligger närmast centrum 

och har lägst marknadsandel, men området gränser an till Rudbecksgatan som 
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trafikeras av två BRT linjer. Linjebenet på Gäddestavägen via Karlslunds 

herrgård tas bort. Som alternativ kan en ny hållplats längs Grävevägen (väg 733) 

för linje 523 övervägas för besökare till Karlslund, ridskolan och motionspåret. 

I samarbete med Örebro kommun och Trafikverket ska denna möjlighet 

undersökas. På grund av väldigt lågt resande (< 25 per vardag, <10 per helgdag) 

kommer inte Naturens hus att trafikeras. Almby täcks in av den nya linje 6, men 

det körs även regiontrafik genom området som förbättrar yttäckningen. Även då 

det finns många arbetsplatser på industriområdena Pilängen och Bista, är 

bedömningen att det är svårt att uppnå en tillräckligt hög marknadsandel för att 

kunna prioritera områdena i stadslinjenätet. Däremot täcks områdena in av 

regiontrafik. Från och med december 2021 kommer området försörjas med en 

regionlinje mot Fjugesta. Det finns en löpande dialog med kommunen för att 

säkerställa god trafikförsörjning av området. 

 

Innan trafiken dragits igång går det inte att förutsäga exakt hur stor effekten på 

trafikekonomin är. Produktionen ska ske inom befintlig ekonomisk ram. 

Bedömningen är att resandet kommer att öka, vilket ger en positiv effekt på 

intäkterna. Att transportera fler människor med samma trafikkostnad leder till 

att systemets kostnadseffektivitet ökar och subventioneringen minskar. 
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6. Genomförande 

Först listas de övergripande infrastrukturåtgärderna som behövs eller 

rekommenderas och därefter beskrivs tidsplanen till ett nytt linjenät och den 

uppföljning som bör ske. 

6.1 Övergripande infrastrukturåtgärder 
För att kunna trafikera enligt trafikeringsförslaget (Kapitel 5.3) krävs det ett 

antal infrastrukturändringar. En del av åtgärderna är avgörande för trafikering, 

t.ex. nya vändpunkter i södra Mosås, södra delen av Marieberg handelsområde 

och Grenadjärstaden. Även utformning av de befintliga vändpunkterna (och 

pausplatser) bör ses över. Utöver finns det andra åtgärder som är starkt 

rekommenderade för att linjenätet ska ha full effekt och sedan finns det ett antal 

önskvärda infrastrukturåtgärder, som gör linjenätet ännu bättre. En större åtgärd 

som är starkt rekommenderade är en rondell (inkl. hållplatser i anslutning till 

rondellen) på Södra infarten för att säkerställa korta restider och yttäckning av 

områdena norra Aspholmen och Örnsro. Det pågår en detaljplan dels för den 

nya cirkulationen på Södra infarten samt en för de fastigheter närmast. 

 

För att locka fler resenärer till kollektivtrafiken krävs att de miljöer resenärerna 

ska vistas i har en funktionell och vacker utformning med hög kvalitet. Med en 

bra utformning blir tiden på bytespunkten en positiv upplevelse och 

kollektivtrafikresan ett attraktivare alternativ. Hänsyn måste tas till resenärernas 

krav på trafiksäkerhet och bekvämlighet vid byte, på- och avstigning (Kol-

TRAST, 2012). I det nya linjenätet är Resecentrum den centrala bytespunkten 

mellan stadslinjer, men också från / till tåg, regionlinjer och kommersiella 

busslinjer. I översiktsplanen står det att Resecentrum som centralstation och 

regional nod ska utvecklas så att dess kapacitet, tillgänglighet och attraktivitet 

ökar.  

 

Dagens Resecentrum är utformat som en bred bussgata med sågtand och 

dubbelriktad trafik. Det kan vara en yteffektiv lösning vid ett fåtal busslinjer, 

men nackdelen är att resenärer måste gå runt om de vill byta till en annan linje 

eller trafikslag. Det som sker i praktiken är att resenärer springer över den 

svåröverskådliga bussgatan, vilket medför en reell säkerhetsrisk. Därför 

rekommenderas att se över och förbättra resecentrums utformning. En möjlig 

alternativ utformning är runt en central plattform (ö-terminal) med bytet 

planskilt så att inga resenärer behöver korsa trafikytorna (Figur 25). På så sätt 

kan byte ske säkert och bekvämt. Dessutom behövs det en permanent rastlokal 

till förarna när Resecentrum blir den centrala bytespunkten. 
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Under utredningens gång har Örebro kommun startat ett större 

stadsbyggnadsprojekt där resecentrums framtida utformning ska utredas i 

samarbete med Region Örebro län och Trafikverket. Ett fördjupat arbete kring 

behovet av infrastrukturåtgärder pågår tillsammans med Örebro kommun och 

Svealandstrafiken. Där diskuteras även möjligheter till medfinansiering av 

medförande infrastrukturinvesteringar genom länstransportsplanen. 

 

BRT Stadstrafik Regiontrafik

NULÄGE

ÖNSKAD UTFORMNING

 
Figur 25: skiss över befintlig (ovan) och möjlig alternativ utformning (nedan) på Resecentrum 

6.2 Tidsplan & uppföljning 
Ett förslag till nytt stadslinjenät i Örebro har varit på remiss under perioden 21 

april till och med den 5 september. I linje med samhällsbyggnadsnämndens 

beslut om hur inkomna remissvar ska hanteras vid sammanträde den 10 

november har detta slutliga förslaget till nytt stadslinjenät tagits fram. December 

2021 fattas ett trafikpliktsbeslut av samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Medan förslaget har varit på remiss har, i samarbete med Örebro kommun och 

Svealandslandstrafiken, nödvändiga infrastrukturåtgärder (framförallt nya 

vändpunkter) identifierats och har en förprojektering genomförts. Det verkar 
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både tidsmässigt och ekonomisk genomförbart att få nödvändiga 

infrastrukturåtgärderna på plats innan december 2023. 

Dessutom har det utredds när en trafikstart kan samplaneras med planerade BRT 

ombyggnationer. På grund av sannolikheten att delsträcka 4 & 5 (Våghustorget 

– Österplan) inte är klart december 2023 och att delsträcka 7 & 8 (Östra 

Bangatan och RC) pågår under 2024 (Figur 26) blir trafikstarten december 2023 

väldigt stökigt och är därmed ingen bra marknadsföring. Innan delsträcka 7 & 8 

har projekterats är det svårt att precis förutse hur lång byggtiden kommer att 

vara, men en första uppskattning är att arbetet ska hålla sig inom ett byggår och 

därmed vara klar december 2024. Inriktningen är då att hela etappen mellan 

Brickebacken och Resecentrum är färdigbyggd slutet av 2024. Endast delsträcka 

9 byggs på Västra Nobelgatan under 2025, men bedömningen är att störningar 

är i liknande omfattning än om man skulle ha en senare trafikstart medan 

byggandet av framtida BRT etapper pågår. Därmed föreslås trafikstart av det 

nya linjenätet december 2024.  

 

 
Figur 26: trafikstart nytt linjenät och tidplan för BRT infrastrukturåtgärder.  
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1.2 Stadslinjenätet 2010 – 2014 
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1.3 Stadslinjenätet efter 2014 
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1.4 Befintligt stadslinjenät (2019) 
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2 Generaliserade reskostnader (GK) kalkyler Urbanet 
Analys (2018) 

 
Urbanet har analyserat stadsbussarna i Örebros konkurrenskraft gentemot 

biltrafik. Analyserna har gjorts genom att beräkna individens Generella 

kostnad (GK) utifrån hur restiden värderas.  

Beräkningar har gjorts på dels befintliga kunders värdering av tid, dels s.k. 

sällankunders värdering av tid, som generellt sett är cirka 50 % högre jämfört 

med dagens frekventa kunder.  

 

Resultatet redovisas genom att individens s.k. generella kostnad (GK) beräknas 

utifrån resans olika delmoment, gång-/ vänte-/ombord-/bytes tid m.m. som 

omvandlas till en kostnad för individen, utifrån dennes värdering av tid för 

resans olika delmoment.  

Som beräkningsgrund har Urbanet använt de nationella tidsvärdena, som 

Trafikverket ansvarar för, ASEK 6,0. Det som beräknas kan också beskrivas 

som stadsbussarnas konkurrenskraft gentemot bilen. Är positionen på 

marknaden (stark/ svag) och vad krävs t.ex. i minskade restider, frekvens för att 

bussen skall stärka konkurrenskraften mot bilen. Beräkningarna sker genom att 

använda och beräkna individens kostnad (uppoffring) av att resa, genom att 

använda s.k. tidsvärden för hela resan d v s hur individen har värdesatt sin tid 

och olika moment som gång-/vänte-/ och bytes-tider m.m.  

Ett konkurrens-Index (KI) mellan kollektivtrafik och bil fås genom att divideras 

GK koll. med GK bil. 

 
Beräkning av GK och KI i UA-modellen: 

- GK bil = Reskostnad + (resetid*värde) + eventuellt andra faktorer, som t ex 

parkeringsavgift 

- GK buss = Resekostnad + (gångtid*värde) + (frekvens*värde) + (resetid*värde) + 

(byten*värde) + eventuellt annat, t ex förseningar och/eller trängsel (låg /hög) beroende 

på tillgänglig data  

- KI koll/bil = GK koll/GK bil 

Förutsättningar:  

- Reskostnad för bil: här använder vi värdet 1,84 kr/kilometer. 

- Restid- och kostnader för bil baseras på data som individen uppgivit under intervjun 

- Gångtid till/från hållplats – 5 kilometer/timme d v s drygt 80 meter/ minut  

- Pris för kollektivresan = Beräknat på enkelprisbiljett med 25 procent rabatt för 

respektive reserelation.  
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Figur 1.1. Konkurrenssituation Buss & Bil  

 

 
Bilen är huvudkonkurrent och bilens värde = 1. Om stadsbussarnas värde är 

lägre än 1 innebär det att kollektivtrafiken är (konkurrens)starkare än bilen. Om, 

å andra sidan KI = 1,4 (gul färg) innebär det att bilen är 40 % bättre. 

Genom att beräkna GK per färdmedel för ett specifikt område och sedan jämföra 

dem mot varandra får man ett Konkurrensindex (KI). Teorin är att man väljer 

den resan som har lägst kostnad/lägst GK.  

Beräkningar av konkurrensindex och prognoser har genomförts i UA-

modellen. Studien visar resultat från beräkningar genomförda i UA-modellen 

under december 2017 och januari 2018. 

 

I nedan 19x19 matriser visas KI för varje reserelation. 

I dagens linjenät (tabell 3.1) är det endast att område som har en stark 

konkurrenssituation för buss, vilket är resor in till centrumzonen, detta beror 

bl.a. på en hög parkeringsavgift i centrum som ger bilresor ett högre GK. På 

några av de längre resorna utan byte är det en ganska bra konkurrenssituation 

för bussen (ljusgrön färg) 
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Tabell 3.1 Konkurrensindex för frekventa resenärer  

 
 

Tabell 3.2: Konkurrensindex för potentiella resenärer 

 
 

Bland bilisterna i tabell 3.2 är bussens konkurrens-situationen inte bra i någon reserelation. 
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Nytt Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige 
besluta  
 
att   anta förvaltningens förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Örebro län. 
 

Sammanfattning 
Enligt rekommendation om revidering varje mandatperiod har förslag till nytt 
regionalt trafikförsörjningsprogram tagits fram. Programmet har varit ute på 
remiss hos kommuner, grannlän och kundorganisation under perioden juli-
oktober. I linje med föreslagen remisshantering har nu ett slutgiltigt 
trafikförsörjningsprogram tagits fram. 
 
Med avstamp i de faktorer som forskningen pekar ut som viktigast för 
utformning av attraktiv kollektivtrafik har det i programmet formulerats ett 
övergripande mål som riktar sig till allmän kollektivtrafik och fyra underställda 
mål varav tre av dem även är applicerbara på serviceresor. Det övergripande 
målet är att öka kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna 
som görs i länet. De underställda målen handlar om ökad nöjdhet, ökad 
enkelhet, minskad miljöpåverkan, prismässig konkurrenskraft samt ett 
grundläggande utbud som täcker hela länet. 
 
Målen i programmet ämnas vara uppfyllda år 2030 och till varje mål finns en 
uppsättning strategier för såväl allmän kollektivtrafik som serviceresor. Dessa 
strategier ska prägla arbetet med att sträva mot de uppsatta målen. Alla beslut 
om trafikplikt måste kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet. 
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Ärendebeskrivning 
Enligt kollektivtrafiklagen har alla kollektivtrafikmyndigheter skyldighet att ta 
fram ett Trafikförsörjningsprogram och det ska på olika sätt beskriva hur 
allmän kollektivtrafik samt färdtjänst och riksfärdtjänst kan utvecklas för att 
bidra till att målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) nås. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet ska visualisera behovet av regional kollektiv-
trafik i länet och peka ut mål för utvecklingen av den. Programmet ska vidare 
beskriva strukturen för det utbud av allmän kollektivtrafik som myndigheten 
har för avsikt att fatta trafikpliktsbeslut om eller som kan utföras av 
kommersiella aktörer. 
Programmet ska innehålla beskrivning av åtgärder för att skydda miljön, 
beskriva åtgärder för att anpassa trafiken för att tillgodose behov hos personer 
med funktionsvariation samt även beskriva hur prioriteringen ser ut för till-
gänglighetsanpassningen av hållplatser och fordon. Sist men inte minst ska 
trafikförsörjningsprogrammet beskriva omfattningen och prissättning av 
färdtjänst och riksfärdtjänst som erbjuds i länet. 
   
Programmet uppdateras nu enligt kollektivtrafiklagens inriktning om att så ska 
ske var fjärde år. Det uppdateras även för att bättre motsvara den ekonomiska 
ram som kollektivtrafiken har att rymmas inom och som är mindre än vad den 
var när föregående program beslutades. 
 
Med avstamp i de faktorer som forskningen pekar ut som viktigast för 
utformning av attraktiv kollektivtrafik har det i programmet formulerats ett 
övergripande mål som riktar sig till allmän kollektivtrafik och fyra underställda 
mål varav tre av dem även är applicerbara på serviceresor. Det övergripande 
målet är att öka kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna 
som görs i länet. De underställda målen handlar om ökad nöjdhet, ökad enkel-
het, minskad miljöpåverkan, prismässig konkurrenskraft samt ett grund-
läggande utbud som täcker hela länet. 
 
Målen i programmet ämnas vara uppfyllda år 2030 och till varje mål finns en 
uppsättning strategier för såväl allmän kollektivtrafik som serviceresor. Dessa 
strategier ska prägla arbetet med att sträva mot de uppsatta målen.  
 
Trafikförsörjningsprogrammet är grunden för myndighetens beslut om allmän 
trafikplikt. I takt med att dessa beslut tas slår myndigheten fast trafikens 
geografiska omfattning samt vilka krav, till exempel på kvalitet, omfattning 
eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss trafik. Alla beslut om 

1048 (1163)



 

 
3 (4) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Allmän och strategisk Kollektivtrafik, Lina 
Ramberg 

2021-12-08 Dnr: 20RS12049 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

trafikplikt måste kunna härledas ur trafikförsörjningsprogrammet. Detta gör att 
programmet har en avgörande betydelse för i vilken riktning kollektivtrafiken 
ska utvecklas under programperioden fram till målåret 2030.  
 
Programmet har varit ute på remiss hos länets kommuner, grannlän och hos 
kundorganisationer under perioden juli-oktober 2021 varefter synpunkter och 
inspel har hanterats och programmet justerats i viss utsträckning för att ta dessa 
i beaktan.  

Bedömning 
Kollektivtrafik är ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet som på 
många sätt påverkar människors val av arbete, boende, utbildning och fritid. 
Det är därför angeläget att kollektivtrafiken präglas av långsiktighet och 
stabilitet avseende linjesträckningar och utbud och det bedöms att programmet 
skapar en tydlig bild av ambitionerna för detta.  

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Programmets huvudsakliga mål om en ökning av kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor bidrar till att skapa ett miljömässigt 
hållbart transportsystem och bidrar till att nå de klimatmål som finns uppsatta 
på lokal, regional och nationell nivå. 
Utformningen av trafiken med utbud och geografiskt fokus i relationer med stor 
efterfrågan på resor till arbete och skola bedöms även bidra till mer jämlika 
förutsättningar för kvinnor och män att nå en större arbetsmarknad, givet att 
trafiken nyttjas.  

Utbudet av trafik i peaktid omfattar ett geografiskt mindre område än i före-
gående program vilket lett till att kommunal grundskoleskjuts behövts utökas i 
omfattning. Gymnasieelever är dock en grupp i samhället som inte har rätt till 
kommunal grundskoleskjuts och som i viss utsträckning drabbas av den 
minskade geografiska yttäckningen av trafik med pendlingsmöjligheter som 
programmet innebär. Dessa elever bedöms, i jämförelse med personer i arbets-
för ålder, vara mer utsatta på grund av att de oftast varken har ålder eller 
ekonomiska förutsättningar att införskaffa egen bil eller annat privat transport-
medel. Den nya trafikformen Närtrafik förväntas å andra sidan öppna upp för 
fler resmöjligheter för unga att nyttja för resor, exempelvis hem ifrån fritids-
aktiviteter efter skolan. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Trafikförsörjningsprogrammet definierar omfattningen av allmän kollektiv-
trafik, färdtjänst och riksfärdtjänst och utgör grunden för myndighetens beslut 
om allmän trafikplikt. Svensk kollektivtrafiks vägledning för utformning av 
trafikförsörjningsprogram förtydligar att målen för trafikens omfattning och 
utveckling behöver vara realistiska och genomförbara på både kort och lång 
sikt. Utbudsbeskrivningen är därför anpassad till den ekonomiska ram som 
finns för programperioden. Utveckling av befintliga och eventuella nya trafik-
slag ska främst ske genom effektivisering där synergierna mellan allmän 
kollektivtrafik och serviceresor kan utgöra en delvis outnyttjad resurs.   

Uppföljning 
Indikatorerna som finns i programmet ska följas upp årligen för att följa 
utvecklingen mot de mål som satts upp. 

Beslutsunderlag 
FPM SBN 211208 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2030 

Slutversion av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030. 

Remisshantering för Regionalt trafikförsörjningsprogrammet för Örebro län 
2022-2030. 

 

Johan Ljung 
Områdeschef, Trafik och samhällsplanering 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 
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1. Bakgrund 

1.1 Trafikförsörjningsprogrammets syfte 
Enligt kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) ska varje län ha en 
regional kollektivtrafikmyndighet. I Örebro län är det Region Örebro län som utgör 
myndigheten och har enligt lagen i uppdrag att regelbundet upprätta ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Programmet i fråga ska ange mål för och beskriva behov av 
allmän kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen för 
regional kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafik 
som verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  
Utifrån programmet ska kollektivtrafikmyndigheten fatta beslut om allmän trafikplikt 
och dessa beslut anger mer konkret kollektivtrafikmyndighetens åtagande när det gäller 
att arrangera regional kollektivtrafik i länet. 
 
Huvudpunkterna i vad trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla är enligt lagen 
följande: 
1. Behovet av regional kollektivtrafik i länet ska beskrivas samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen 
2. Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna 
utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på 
grundval av allmän trafikplikt. 
3. Åtgärder för att skydda miljön, 
4. Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till 
behov hos personer med funktionsnedsättning, 
5. De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 
6. Omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) 
om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den 
mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Några viktiga begrepp: 
• Trafikplikt – med trafikplikt menas den trafik som ligger till grund för beslut om 
allmän trafik, det vill säga den trafik som myndigheten väljer att tilldela eller 
upphandla och avtala om. 
• Regional kollektivtrafik – med regional kollektivtrafik menas enligt lagen all 
kollektivtrafik inom länet (både allmän och kommersiell trafik),samt trafik över 
länsgräns där det huvudsakligaste resandet utgörs av vardagsresor. 
• Särskild kollektivtrafik – med särskild kollektivtrafik menas samhällsbetald trafik 
som inte är öppen för alla utan kräver någon form av tillstånd. Till särskild 
kollektivtrafik räknas färdtjänst, riksfärdtjänst, vissa sjukresor samt skolskjutsar. 
Inom Region Örebro län benämns det som serviceresor. 
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Ambitionen är att denna tredje version av trafikförsörjningsprogram ska ses över i sin 
helhet under år 2024. 
 

2. Mål 

2.1 Samhällsmål för kollektivtrafiken att bidra till 
Trafikförsörjningsprogrammet är, som tidigare nämnts, underställt det regionala 
måldokumentet regional utvecklingsstrategi. De mål som finns formulerade i den 
regionala utvecklingsstrategin anger regionens ambitioner för regional utveckling inom 
en rad områden och de specificeras genom ett antal effektmål inom områdena: Stark 
konkurrenskraft, Hög och jämlik livskvalitet samt God resurseffektivitet.  
 
Det är även av vikt att sätta programmet och dess funktion i ett större sammanhang och 
perspektiv. Målen i detta trafikförsörjningsprogram är formulerade för att passa in i den 
kedja av mål och strategier som finns från global nivå hela vägen ner till regional nivå. 
I centrum står även själva produkten som ska levereras mot kund, det vill säga utbudet 
av kollektivtrafik. Det trafikförsörjningsprogrammet tillför i den här kedjan av 
målformuleringar är att omsätta målen på samhällsnivå till en kollektivtrafikkontext. 
Det beskriver hur ”verktyget” kollektivtrafik bidrar till att nå samhällsmålen. Figur 1 
visualiserar hierarkin med målsättningar och sätter fokus på den produkt som levereras 
mot kund. Det är först när trafiken används som den bidrar till målen så figuren går att 
läsa både från vänster och höger. 
 

 
Figur 1.Schematisk hierarki mellan måldokument för utformning av utbud av kollektivtrafik. I bilden finns 
ingen hierarki mellan storregional och regional nivå. De samexisterar och påverkar varandra. 
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2.2 Mål för kollektivtrafiken 
Målen i trafikförsörjningsprogrammet tar sikte på år 2030 och är 6 stycken till antalet. 
Samtliga mål är applicerbara på allmän kollektivtrafik men och de tre målen om 
nöjdhet, infrastruktur och minskad påverkan på hälsa, klimat och miljö omfattar även 
serviceresor. Persontransporter har en stor klimatpåverkan. För att bidra till nationella 
klimatmål behövs marknadsandelen för kollektivtrafiken öka. För allmän 
kollektivtrafik är därför målet om ökad marknadsandel hierarkiskt överställt övriga 
mål.  
 

 
Figur 2. Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän 
kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor. 

Arbetet med att säkerställa att utveckling sker i riktning med dessa mål sker genom 
årlig uppföljning och analys av en rad indikatorer som framgår av Tabell 4 och Tabell 
5 i kapitel 11. 

2.3 År 2030…  
År 2030 har andelen motoriserade resor som görs med kollektivtrafik ökat till 
20%väsentligt inom Örebroregionen. Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar 
valmöjlighet när avstånden är för långa för att gå eller cykla. T och tillgängligheten till 
kollektivtrafik har utvecklats i takt med hur förväntningarna på kollektivtrafik som 
medel för att uppnå ett hållbart transportsystem ökat.  
 
År 2030 är förberedelserna inför att resa kollektivt är minimala och såväl nya som 
vaneresenärer upplever det enkelt att få tillgång till information om avgångar, resetider, 
bytesmöjligheter, produktsortiment och trafikförändringarstörningsinformation. 
Resenärer upplever att allmän kollektivtrafik och serviceresor är pålitlig och att känner 
trygghet i att trafikenbuss och tåg avgår och kommer fram i tid. 
 

1057 (1163)



8 (36) Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2022-2030 | Datum: 2021-05-20 Region Örebro län 

År 2030 är kollektivtrafikutbudet sammanhållet och sömlöst oavsett om den genomförs 
med buss, tåg, färdtjänst eller annat trafikslag. Det klassiska utbudet av kollektivtrafik 
kompletterats med en rad nya tjänster och trafikslag som kunder kombinerar för att 
tillfredsställa sina behov av resor. Trafikformerna Närtrafik och BRT har etablerats och 
fungerar ur kundsynpunkt som naturliga delar i ett sammanhängande 
kollektivtrafiksystemlänkar till övrigt utbud och bidrar till ökad tillgänglighet, ökad 
marknadsandel samt minskad trängsel och lägre bullernivåer. 
 
År 2030 har kollektivtrafiken tillägnat sig de tekniska framsteg som gjorts gällande 
drivmedel och på fordonssidan för en stadigt minskad negativ påverkan på hälsa, klimat 
och miljö. 
 
År 2030 har ytterligare ett stort antal hållplatser gjorts tillgängliga genom samarbete 
med kommunerna och Trafikverket. Hållplatserna är nu utrustade för ökad attraktivitet, 
trygghet och erbjuder bra bytesmöjligheter. Miljö ombord på bussar och tåg är 
inbjudande och erbjuder möjlighet till både avkoppling och arbete. 
 

3. Nuläge – Pendling och resande med 
allmän kollektivtrafik 

3.1 Pendling 
Pendlingsmönstret inom Örebro län, oavsett färdmedelsval, domineras av två viktiga 
noder i form av Örebro och Karlskoga, även om Karlskoga tappat något sedan 2012. 
De största pendlingsströmmarna över kommungränser i länet sker radiellt mellan 
Örebro och övriga kommunhuvudorter i länet. I stråken Örebro–Karlskoga, 
Hallsberg–Kumla–Örebro samt Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat pendlande, 
medan övriga stråk domineras av efterfrågan in mot Örebro. 
 
Av figur 3 nedan framgår vilka arbetsmarknadsområden som finns inom Örerbo län. 
Antalet primära arbetsmarknadsområden har inte förändrats sedan 2014. Däremot har 
det skett några förändringar i deras omfattning. Askersund har blivit en primär 
centralort istället för Zinkgruvan och samtidigt har det primära arbetsmarknadsområdet 
blivit större och omfattar även tätorterna Olshammar och Hammar (2018). Ett 
sekundärt arbetsmarknadsområde har försvunnit. Det är Degerfors som tappat 
dragningskraften för orterna Svartå och Åtorp. Den senare klassas inte som tätort 
längre. Sedan 2014 har även orterna Röfors och Hällabrottet tappat klassningen som 
tätort. 
Örebro arbetsmarknadsområde är länets stora kraftfält som har 66 000 
förvärvsarbetande som pendlar inom området. Utöver dessa tillkommer de som 
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arbetspendlar till orter utanför arbetsmarknadsområdet (< 20%). Karlskoga 
arbetsmarknadsområde har 11 000 arbetspendlare. Minsta arbetsmarknadsområdet är 
Kopparberg som har 750 arbetspendlare inom arbetsmarknadsområdet med 
Kopparberg som primär centralort. 
 

3.2 Resande med allmän kollektivtrafik 
Utvecklingen av resandet med befintlig allmän kollektivtrafik  har analyserats fram till 
och med år 2019. De effekter som avrådan från att resa med bussar och tåg fick på 
resmönster under år 2020 och stora delar av år 2021 har gjort att de inte är representativa 
och pålitliga för analys av resandeutveckling. Prognosen för återhämtning efter 
reserestriktionerna är att marknadsandelen är tillbaka på 2019 års nivåer till 2025. 

Figur 3. Arbetsmarknadsområden 2018 - samtliga sysselsatta/förvärvsarbetande
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Resandet med kollektivtrafik i form av region- och stadstrafik med bus har under de 
senaste åren ökat relativt kraftigt efter en ganska svag period 2011-2015, se figur 4 
nedan. Utbudet har ökat mer än resandet med undantag av 2018-2019 då resandet 
fortsatte öka kraftigt. Pendlingen har ökat mer än befolkningstillväxten vilket kan 
tolkas som att allmän kollektivtrafik har ökat sin marknadsandel de senaste åren.  
Utbudet av allmän kollektivtrafik, mätt i tidtabellstimmar, har ökat med 2,4 procent per 
år mellan 2011-2019 vilket är marginellt högre än de 2,3 procent som resandet ökat 
med. Befolkningen och pendlingen har ökat med 1 respektive 1,4 procent per år under  
perioden. 
 

 
Figur 4. Utveckling av antal kollektivtrafikresor med buss, befolkningsutveckling, utbud av buss samt 
pendling, 2011=100. (Källa Region Örebro län och SCB). 

Drygt 65 procent av resorna  som görs i den allmänna kollektivtrafiken med buss görs 
inom länets tre stadstrafiksystem. Sett till andel tidtabellstimmar så utgör stadstrafiken 
44% av totalen. 
Resandeutvecklingen skiljer sig även något åt mellan regiontrafik och stadstrafik och 
detta framgår av figur 5 nedan. Resandet med stadstrafiken i Karlskoga och Örebro har 
ökat med i genomsnitt 3,2 procent per år under perioden 2011-2019. Samtidigt har 
utbudet i stadstrafiken haft en marginell ökning på i genomsnitt 0,4 procent per år. 
Utbudet i regiontrafiken har ökat 4,4 procent i genomsnitt samtidigt som resandet har 
ökat med 0,6 procent. 
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Figur 5. Utveckling av region- och stadstrafiken - resande och utbud (2011=100) 

Ytterligare kartläggning av länet gällande befolkningsutveckling, sysselsättning, 
pendling, restider, prisutveckling etc. finns i Bilaga 1 till detta program.   

4. Faktorer som ökar attraktivitet och 
nöjdhet 

Svensk och internationell forskning målar upp en tydlig bild av vilka faktorer som har 
inverkan på hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs (Dickinsson & Wretstrand, 2015). 
Detta faktorer framgår av figur 6 nedan. Målsättningarna i detta program tar avstamp i 
denna forskning för att säkerställa att formulerade strategier faktiskt leder mot ovan 
uppsatta mål för kollektivtrafiken.  
 

 
Figur 6.Faktorer som påverkar attraktivitet som i sin tur kan leda till ökat resande och ökat uttryck av 
nöjdhet hos kund. 
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5. Strategisk inriktning för kollektivtrafiken 
I detta kapitel beskrivs vilka centrala strategier som används i arbetet för att uppnå 
målen och därmed erbjuda attraktiv och tillgänglig allmän kollektivtrafik och 
serviceresor.  
 
Den grundläggande hållningen är att allmän kollektivtrafik  ska vara en faktor som 
bidrar till samhällsutveckling i såväl landsbygdsmiljö som i tätorter. Utbudet ska 
utvecklas trafikslagsövergripande där varje trafikslag eller linjetyp är en del av 
helheten. Utbudet utvecklas i samverkan med planeringsprocesser i kommunerna men 
kan även användas för att bana väg för etableringar och utbyggnad. 
 
I tider där vanor och beteenden förändras är det viktigt att vara lyhörd och utgå från 
befolkningens preferenser och behov av resande. Viktigt är att identifiera eventuella 
skillnader mellan kundgrupper med särskilt fokus på barn och unga.  
 
För att undersöka kunders behov är arbetssättet något annorlunda än vad det var för 
några år sedan. Då var det vanligt att prognoserna byggdes utifrån hur de gamla 
resmönstren såg ut.  Idag läggs större vikt vid prognoser om var och närhur resenärer 
kommer vilja resa framöver. Därutöver är det inte minst viktigt att inriktningen för 
kollektivtrafiken också tar sin utgångspunkt i de mål som finns uppställda. Det är inte 
alltid att människors samlade vilja att resa på ett sätt överensstämmer med exempelvis 
klimatmålen.  
 
I tabellen nedan finns strategier sammanfattade i fyra olika kategorier och under 
efterföljande rubriker följer en genomgång där strategierna beskrivs ytterligare och 
sätts i kontext. Samtliga strategier är applicerbara i arbetet med allmän kollektivtrafik 
och en handfull är även applicerbara i arbetet med serviceresor. Vilka dessa är 
framgår i texterna som följer. 
 
Tabell 1. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken.
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5.1 Trafikering 
Vid utveckling av trafiken, i syfte att locka fler resenärer, bör man i första hand se över 
om det går att minska restiden. Konkurrenskraftiga restider jämfört med bil och hög 
turtäthet i relationer med hög efterfrågan på resor. Relationer med störst efterfrågan på 
resor behöver trafikförsörjas så att kunder erbjuds både hög turtäthet och korta restider.  
Prioritera i första hand högre turtäthet i relationer under 30 minuter. Vid kortare resor 
utgör anslutningsresor till hållplats samt väntetid en förhållandevis stor andel av den 
totala restiden. För att minimera dold väntetid är det vid utveckling av trafiken generellt 
bättre att sätta in en extra avgång istället för att försöka minska restiden. Observera att 
”högre turtäthet” inte per definition innebär ”hög turtäthet”. I längre reserelationer 
utgör kollektivtrafikresan en större andel av den totala restiden och därför bör kortare 
restider prioriteras i relation över 30 minuter.  
 
Dagens trafikutbud innebär bytesfria resor mellan Örebro och övriga 
kommunhuvudorter i de flesta fall och denna princip bör bevaras även framåt eftersom 
det är mellan Örebro och angränsande nodstäder som har störst resandeflöden kan ses. 
 
Trafikutvecklingen ska ske på ett sätt som slår vakt om värdena pålitlighet och 
punktlighet eftersom de påverkar attraktiviteten i stor utsträckning. Det handlar dels 
om att människor ska uppleva linjedragningar varaktiga över tid, vilket även möjliggör 
ett byggande och investerande i kollektivtrafiknära lägen. Det innebär även att invånare 
och besökare måste kunna lita på att kollektivtrafiken avgår och kommer fram i tid för 
att våga planera sin vardag och fritid med hjälp av den och känna möjlighet att anpassa 
sitt resande efter oförutsedda händelser. Punktligheten är viktigt för såväl resenärer 
inom allmän kollektivtrafik som inom serviceresor. 

5.2 Attraktiv och tillgänglig resa 
Utveckling av hållplatser och stationer i anslutning till kollektivtrafiken ska leda till 
ökad funktion utifrån ett ”hela-resan”-perspektiv. Det innebär att det i större 
utsträckning behöver etableras infrastruktur för att parkera, låsa fast cykel eller ta del 
av free floating-mobilitet vid punkter där kunder förväntas lägga tid på att byta mellan 
olika transportmedel. Det förutsätter i sin tur en fortsatt utveckling av samarbetet med 
kommuner och Trafikverket gällande byggande av hållplatser, pendlarparkeringar eller 
mobilitetshubbar för bilar, cyklar eller andra transportmedel. Det övergripande syftet 
är att öka tillgängligheten och efterfrågan på resor i stråken med stor efterfrågan på 
resor. Vi ska i större utsträckning möjliggöra för att kombinera transportslag och för 
det krävs en bredare definition av stationer och hållplatser.  
 
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa och utrusta bussar och hållplatser enligt 
tillgänglighetskraven ska fortsätta. Bedömningar av hur utformningen påverkar 
kunders upplevda trygghet ska ges ökat fokus. Ökad fysisk tillgänglighet Det är ett 
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arbete som ökar förutsättningarna för att kunder ska kunna röra sig flöda mellan 
trafiksystemen allmän kollektivtrafik och serviceresor. Arbetet består exempelvis av en 
fortsatt utbyggnad av audiovisuellt informationssystem på bussar och kraftsamla för att 
höja hållplatsstandarden i länet. Av stycke 9.68.5 framgår definitionen av tillgänglig 
hållplats samt vilka utrustningsnivåer som är lämpliga beroende på resande från 
hållplatsen, om den utgör en målpunkt för specifik kundgrupp, hållplatsens funktion 
kopplat till byte mellan färdmedel samt hastighet på väg. Fokus för åtgärder är 
hållplatser i av RUSen utpekade utvecklingsområden. I arbetet är det viktigt att 
åtgärderna inte skapar hållplatser som öar av tillgänglighet. Ett verktyg som ska 
användas för att undvika detta är genom samordning mellan arbetet att bygga ut 
infrastruktur för gång och cykel och tillgänglighetsanpassning av hållplatser. 
 
Kunders upplevelse av att känna tillit till och planera sina resor med kollektivtrafiken 
ökart i takt med att de har tillgång till information om trafiken i realtid. Det sker 
exempelvis genom buss på karta eller genom tillgång till störningsinformation. 
Utvecklingskraft bör därför läggas på att utveckla metoder för att tillhandahålla 
realtidsinformation om tider, körvägar, beläggning, eventuella förseningar och inställda 
turer.   
 
En viktig konkurrensfördel i kollektivtrafiken är möjligheten att använda restiden 
effektivt, exempelvis för arbete eller avkoppling. Fordonsflottan ska utvecklas för att 
kunder som reser i nedan typer av trafik ska erbjudas kompletterande komfort: 
 Resor över 30-35 minuter 
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs i de nodsammanbindande 

kollektivtrafikstråken 
 Linje (med minst ovan angiven körtid) som körs med expressbussar eller 

regionlinjer med många avgångar och hög andel arbetspendling.  
Kompletterande komfort kan vara exempelvis eluttag, wifi och fällbara säten.  
 
Covid19-pandemin har påverkat definitionen av acceptabel trängsel i väntan på och 
ombord på kollektivtrafiken. Detta ställer nya krav på utbudet och analyserna av 
efterfrågan på resor. Det finns med anledning av detta behov av att etablera nya metoder 
att förutse trängsel samt att dimensionera trafikutbudet där efter. Den satsning som 
bedöms ge absolut störst hämmande effekt på förekomsten av trängsel i länets 
kollektivtrafik är utveckling av ett system för Bus Rapid Transit (BRT) i Örebro stad,. 
Systemet kommer att innebära genom en utökning av turtätheten i de stråk där vi idag 
har såväl det största resandet som störst antal avgångar med trängselproblematik. En 
annan åtgärd för att minska trängsel kan vara att ta fram prismodeller som stimulerar 
fler resenärer att välja de avgångar som normalt har en låg beläggning.   
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5.3 Försäljning 
Priset är dels en ekonomisk faktor men fungerar även som ett viktigt verktyg som kan 
bidra till att öka nöjdheten hos de som reser samt locka fler resenärer. Överlag finns en 
ambition att Örebro län ska ha priser som gör resande med allmän kollektivtrafik 
konkurrenskraftigt jämfört med att resa med bil. Nyligen har också den geografiska 
giltigheten styrts om till fem nivåer; tätort/kommun, ett område, två områden och län 
och syftet är att detta ska upplevas som en sänkt tröskel för kunder att använda 
kollektivtrafiken vid fler tillfällen än innan. 
 
För att bättre nyttja de resurser som läggs och står till förfogande för kollektivtrafiken 
ska en hög beläggning eftersträvas under hela trafikdygnet. Prismodeller, som är en del 
i det totala erbjudandet som paketeras till kund, ska bidra till att attrahera fler resenärer 
samtidigt som tillförsel av intäkter inte äventyras. Modellerna ska vara konsekventa 
och ge lika förutsättningar i hela länet. 
 
Säljlösningar och informationskanaler ska utvecklas för att minimera kraven på 
förberedelser inför resor med kollektivtrafiken. Sådana lösningar bidrar även till 
kortare restider och enkelhet för resenären. För att lyckas behöver digitala kanaler för 
försäljning och information utvecklas framåt. Kopplat till information ligger 
utmaningar i att på bredare front erbjuda pålitlig tillgång till realtid i alla trafiktyper 
samt störningsinformation.  
 
Påverkanskampanjer har visat sig ha god effekt på efterfrågan och att låta kunder prova 
utbudet har gjort att många stannat som kunder. Strategin bör därför vara att fortsätta 
med detta både på långs sikt men även specifikt i utmaningen att återetablera resandet 
efter minskningen av resandet efter restriktionerna under Coronapandemin. 
 

5.4 Hälsa, klimat och miljö 
Kollektivtrafiken utgör å ens sidan ett verktyg för att minska transporters negativa 
effekter på hälsa, klimat och miljö. Det är även viktigt att jobba med att säkerställa att 
utförandet av trafiken i sig har så liten negativ effekt som möjligt på samma mål.  
Ett tredje perspektiv är att kollektivtrafikresande innebär att resenärer rör mer på sig i 
vardagen och genererar färre utsläpp av partiklar och buller jämför med om resan gjorts 
med bil. Slutsatsen är att kollektivtrafikresandet genererar betydande positiva 
hälsoeffekter och en förbättrad hälsa innebär i sin tur en samhällsekonomisk nytta när 
belastning på vård minskar. 
 
Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg när det gäller att minska transporternas negativa 
klimatpåverkan. Självklart är det viktigt att det sker en fortsatt omställning till en 
privatbilism som sker med fordon med så liten klimatbelastning som möjligt. Men för 
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att minska persontransporternas negativa klimatpåverkan är det allra viktigaste att så 
många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel. 
 
För att detta ska vara möjligt är det viktigt att vi har en kollektivtrafik som 
dimensioneras för att klara en ökad marknadsandel i nivå med såväl efterfrågan som de 
uppställda klimatmålen. Det är också centralt att kollektivtrafiken utformas så att den 
är ett alternativ som upplevs som mer attraktivt än bilen. Till sist är också så att 
kollektivtrafik fungerar som verktyg klimatmålen bara om den används. En 
förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara såväl klimat- och resursmässigt hållbar, 
är att den har en beläggning som uppgår till en nivå som gör att det finns klimatnyttor 
med att människor väljer kollektivtrafiken framför att åka bil och att marknadsandelen 
ökar enligt målsättningen. För att uppnå detta krävs förändrade resebeteenden. Därför 
behöver Regionen utveckla arbetet med beteendepåverkanmobility-management både 
drivet av Region Örebro län men även inom nätverk tillsammans med kommuner och 
andra samhällsaktörer. 
 
Utöver att så många som möjligt reser med kollektivtrafiken, är det viktigt att 
kollektivtrafiken i sig ger så små avtryck som möjligt på klimat och miljö. När vi nu 
tar steg bortom fossilfrihet inom allmän kollektivtrafik, och så småningom även inom 
serviceresor, utökas ansatsen med att minimera drivmedlens påverkan på övriga 
svenska miljömål1. Även om minskad miljöpåverkan och minskad energiförbrukning 
är den huvudsakliga inriktningen för kollektivtrafikens drivmedel är biogas alltjämt ett 
relevant drivmedel mot bakgrund av dess positiva effekter när det gäller att understödja 
en lokal kretsloppsekonomi som gör att miljövärdet är högt trots en något längre 
energieffektivitet. 
 
Efterfrågan på biodiesel kommer sannolikt att öka kraftigt fram till 2030, främst till 
följd av reduktionsplikten för diesel som införs stegvis. De föreslagna nivåerna i 
reduktionsplikten skulle leda till att andelen av biodiesel ökar till 78 procent 2030. 
Detta är att jämföra med en andel på 31 procent för 2021. Sammantaget innebär detta 
en osäker tillgång på biodiesel och en trolig prisökning på drivmedlet under kommande 
år. För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria drivmedel samt att 
öka andelen utsläppssnåla (Max 50g Co2/km) och utsläppsfria (0g Co2/km) fordon i 
fordonsflottan.För serviceresor ligger fokus på att nå målet om 100% fossilfria 
drivmedel samt att påbörja elektrifiering av fordonsflottan. För allmän kollektivtrafik 
är behovet främst att minska behovet av biodiesel samt att påbörja elektrifiering av 
fordon inom stadstrafiksystemen. Prioriteringen av drivmedel visualiseras för allmän 
kollektivtrafik i figur 7 och för serviceresor i figur 8 nedan. 

 
1 Minskad klimatpåverkan, Ökad biodiversitet och minskad giftighet för djur och miljö, Ökad 
resursåtervinning, Minskad försurning, Minskad övergödning, Förbättrad luftkvalitet, Minskat 
trafikbuller under 50 km/h 
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Figur 7. 1 Värde för svensk mix av biogas, 2 Del av fordonsgasen med biogas, 3 Beräknad utifrån 
sammansättningen av HVO 2019 med 14 % från svensk tallolja (miljöfaktor 10), resterande importerat 
(miljöfaktor 13), 4 Värde för FAME, 5 Värde för svensk mix av el. 

 
Figur 8. 1 Värde för svensk mix av biogas, 2 Del av fordonsgasen med biogas, 3 Beräknad utifrån andel 
etanol 2019 med 13 % från Sverige (miljöfaktor 12) och resterande råvaror som importerade 
(miljöfaktor 15), 4 Beräknad utifrån andel HVO 2019 med 14 % från sve svensk tallolja (miljöfaktor 10) 
och resterande som importerade (miljöfaktor 13), 5 Värde för FAME, 6 Värde för svensk mix av el. 

6. Inriktning för utbud av allmän 
kollektivtrafik 

De ovan angivna målen samt den strategiska inriktningen för kollektivtrafiken leder 
över till att definiera det behov av kollektivtrafik som antas vara nödvändigt för att nå 
målen. Med utgångspunkt i analysen av resandeunderlag, pendlingsutveckling, 
färdmedelsval etc. som gjorts i bilaga 1 har det gjorts en bedömning av behov av 
kollektivtrafik som beskrivs i detta kapitel. De behov som uttrycks nedan kommer att 
fullgöras antingen genom att kommersiella aktörer kör kollektivtrafiken eller genom 
beslut om trafikplikt. Trafikpliktsbeslut innebär att kollektivtrafikmyndigheten 
upphandlar trafiken eller anordnar den i egen regi. Inriktningen för kollektivtrafiken 
kommer således att påverka transportbranscher som buss, tåg och taxi. 
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Förutsättningarna för en god kollektivtrafik som samordnar personers resbehov ser 
olika ut på olika platser i länet och merparten av antalet resor som sker i Örebro län 
sker inom Örebro tätort och mellan Örebro och närliggande orter. Utbudet av 
kollektivtrafik baseras på efterfrågan på resor i olika relationer eftersom en viktig 
utgångspunkt är att kollektivtrafiken har effekt på samhällsutvecklingen endast om den 
används. Forskning visar att det är mer klimateffektivt att köra buss än bil om antalet  
passagerare är >6,3 passagerare (Euro5/Euro6 teknologi) respektive >4,5 passagerare ( 
elfordon) i bussen (K2, Statens vegvesen, Urbannet Analyse, 2017). Kollektivtrafiken 
i Örebro län ska vara baserad på tät och snabb trafik i de relationer där efterfrågan på 
resor är stor. Analyser av efterfrågan på resor utanför tätorter är central för att 
identifiera mellanmarknader som viktiga målpunkter för busstrafik. En inriktning är att 
trafikdygnet generellt ska sträcka sig mellan kl. 06–23.  
 
Örebro län har tågtrafik både inom länet och till angränsande län, tågtrafiken i Örebro 
län består till största del av regionaltåg. Busstrafiken kan delas in i Expresstrafik, 
Regiontrafik, Stadstrafik och Närtrafik. Det som avgör vilken linjetyp trafiken i en 
viss relation bör tillhöra är en kombination av:  

 Kundens syfte med resorna i relationen 
 Storleken på den faktiska och potentiella efterfrågan i relationen 
 Om efterfrågan i första hand finns mellan ändpunkter i en reserelation (A och 

B) eller om det finns mellanmarknader inom reserelationen. 
 
Kartan i figur 9 tillsammans med tabell 2 nedan visualiserar miniminivå av utbud och 
geografisk täckning för respektive trafikslag som utgör den allmänna kollektivtrafiken. 
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Figur 9. Örebro län med tätorter enligt SCBs definition. Tätorternas är kodade efter invånarantal. Kartan 
ska läsas tillsammans med Tabell 2 som anger miniminivåer för utbud. Visualiseringen av de stora 
kollektivtrafikstråken är schematisk och inte baserad på avstånd från hållplatser. 
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Antal invånare i tätorter Dubbelturer per vardag Dubbelturer per helgdag Huvudsakligt syfte/målgrupp Aktuella trafikslag

>50000 invånare 20 7
Arbets- och studiepandling, 
Fritidsaktiviteter
Nöjen

Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik
Stadstrafik

BRT

3000-50000 invånare 20 5
Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter
Nöjen

Tågtrafik
Exprestrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik
Stadstrafik (Kga och Lbg)

500-3000 invånare 10 4 Arbets- och studiepandling
Fritidsaktiviteter (i viss mån)

Tågtrafik
Regiontrafik

Landsbygdstrafik

200-500 invånare Anropsstyrd trafik i lågtrafik + kvällar Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån) Närtrafik

Utanför tätorter Anropsstyrd trafik i lågtrafik + kvällar Serviceresor
Fritidsaktiviterer (i viss mån) Närtrafik

 

 

6.1 Regionaltåg  
Den regionala tågtrafiken syftar både till att användas för dagliga resor inom länet och 
för pendling och sällanresor över lite längre avstånd. Flertalet av de större 
målpunkterna ligger utanför länet. Regionaltågen nyttjas i första hand för resor i 
avståndsintervallet 20–200 kilometer. Tågen är därmed viktiga både för trafiken inom 
länet och för regionförstoringen med möjligheten att nå andra arbetsmarknader. 
 
Örebro län har tillsammans med grannregionerna ett gemensamt intresse av att  
utveckla regional tågtrafik av tillräcklig omfattning utifrån de regionala behoven. Den 
gemensamma utvecklingen bör ske genom etablerandet av ett gemensamt storregionalt 
stomnät som utgår från nuvarande regionala tågtrafiken inom Mälardalen och 
Bergslagen.  
 
Kravet på stabilitet över tiden och löpande kapacitetsutbyggnad gör att den 
storregionala stomtrafiken behöver regleras i olika former av avtal om trafikutbud, 
fordonsförsörjning och tillgång till spårkapacitet. Storregional stomtrafik på spår 
bedöms heller inte ha möjlighet att vara kommersiellt lönsam i en omfattning som 
motsvarar regionens behov. Utvecklingen av det regionala stomnätet kräver därför att 
överenskommelser görs mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om trafikens 
omfattning och finansiering.  Regionens behov av en snabbare trafik som med kortare 
restider kan drivera på regionförstoringen och bindera samman de större städerna i 
Mälardalen och Stockholm. Trafiken längs västra stambanan mot Göteborg är också 
viktigt vilket framgår av inriktningen i den regionala utvecklingsstrategin.  
 

Tabell 2. Utbudstabell som anger minimum av utbud i den viktigaste reserelationen i trafikslag, antal 
avgångar vardag och helg samt syfte med trafiken. Trafiken relaterar utbudsmässigt direkt till 
befolkningsstorleken i länets tätorter.
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Här följer en genomgång av tågutbud och huvudsakliga målpunkter i respektive 
delstråk inom länet och bortanför länsgränsen. 

Norr  
Sträckan Örebro-Frövi- Lindesberg-Kopparberg trafikeras av Tåg i Bergslagen  med 
timmestrafik som grund, förstärkt med halvtimmestrafik på morgon och eftermiddagen 
mellan Örebro och Lindesberg. Detta utgör en delmängd av antalet avgångar i Tabell 2 
ovan. Tågen fortsätter mot Dalarna där Ludvika och Borlänge är viktiga målpunkter. 
Sträckan Hallsberg–Örebro–Frövi–Skinnskatteberg trafikeras även den av Tåg i 
Bergslagen. Utbudet av trafik i relationen är begränsat till ett fåtal avgångar per dag. 

Söder 
I relationen Örebro- Kumla- Hallsberg är inriktningen att tillhandahålla 
halvtimmestrafik i högtrafik och timmestrafik övrig tid. Trafiken tillhandahålls med en 
kombination av Tåg i Bergslagens och SJs tåg. Detta utgör en delmängd av antalet 
avgångar i Tabell 2 ovan. 

Öster  
På Mälarbanan och Svealandsbanan bedrivs också regionaltågstrafik. Viktiga 
målpunkter längs dessa banor är främst nodstäderna Stockholm, Västerås och 
Eskilstuna. Trafiken på Svealandsbanan drivs av Mälardalstrafik, medan trafiken på 
Mälarbanan körs av SJ på kommersiell grund. 
Från Hallsberg går det både fjärrtåg och regionaltåg mot Stockholm. Fjärrtågtrafiken 
körs på kommersiell grund och bedrivs främst av SJ med korta restider mellan 
Hallsberg och Stockholm. Regionaltågstrafiken bedrivs av Mälardalstrafik vars syfte 
är att skapa god tillgänglighet mellan Hallsberg, Vingåker och Katrineholm, Södertälje 
och Stockholm.   

Sydöst 
Mot Östergötland bedrivs regional tågtrafik från Hallsberg ner till Mjölby. Trafiken 
bedrivs av Tåg i Bergslagen. Syftet med trafik är att skapa tillgänglighet till Linköping 
och Norrköping, men också för att tillgängliggöra resor söderut på södra stambanan 
mot Malmö och Köpenhamn.  
Inom programperioden kommer ett nytt dubbelspår att färdigställas som minskar 
körtiden i relationen. Dessa nya förutsättningar ger potential för en attraktivare trafik 
oavsett om den utförs av offentliga- eller kommersiella aktörer. 
 
Väster 
Mot Västra Götaland går SJ:s kommersiella regionaltågstrafik i riktning mot Skövde 
och Göteborg. Längs Kinnekullebanan bedriver Västtrafik regional tågtrafik mellan 
Göteborg och Örebro med några få avgångar per dag. Från Västra Götalandsregionen 
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finns ett intresse att knyta samman Mariestad och andra orter längs Kinnekullebanan 
med Örebro. För Örebro läns del är trafikens främsta syfte att trafikförsörja sträckan 
Örebro till Laxå.  
Från Hallsberg bedriver SJ kommersiell tågtrafik mot Degerfors, Karlstad och Oslo. I 
väntan på en ny järnväg mellan Örebro och målpunkter västerut mot Värmland med 
konkurrenskraftiga körtider är expressbusstrafik den trafikform som erbjuder mest 
attraktiva resmöjligheter för interregionalt resande vidare mot Karlstad. 

6.1.1 Principer för etablering av ny station   
Principen är att nya stationer endast ska öppnas om de bedöms kunna ge ett positivt 
nettotillskott av resenärer. Ytterligare tågstopp längs en sträcka innebär längre restider, 
samtidigt som det skapar möjlighet till en god trafikförsörjning för fler resenärer. 
Effekterna av ett ytterligare tågstopp är inte lokalt begränsade därmed måste dialog ske  
med övriga regioner vilka påverkas av det aktuella trafiksystemet. 
Följande huvudkriterier ska beaktas i utredning om etablering av nya stationslägen. 
 
  Pendlingsbenägenheten mellan regionens större orter ska beaktas. 
  Nettoresandet på den aktuella linjen ska öka. 
  Restidskvoten i tunga reserelationer ska vara konkurrenskraftig. 
  Tågtrafikens och infrastrukturens kostnadseffektivitet ska beaktas.  
 
Förutom att lägga tågstopp strategiskt i förhållande till var bebyggelse redan finns så 
ger exploatering i stationsnära lägen hög tillgänglighet till kollektivtrafiken och bygger 
underlag för ökat resande. Kommunernas exploateringsplaner ska därför beaktas vid 
utredning av potentiella stationslägen. Viktigt är även att övrigt utbud av allmän 
kollektivtrafik utreds för anpassning till de nya förutsättningar för resande som ett 
stationsläge ger. 

6.2 Expressbusstrafik  
Expressbusslinjerna används i första hand för att skapa snabba förbindelser mellan 
Örebro tätort och övriga kommunhuvudorter som inte är sammanlänkade med tågtrafik. 
Expressbusstrafiken syftar huvudsakligen till att erbjuda resor i arbets- och 
studiependlingssyfte. Expressbusslinjer trafikeras enligt principen: få hållplatser och 
gen linjesträckning och bör angöra hållplatser som bidrar till en nettoökning av antalet 
resenärer. Det innebär generellt att det är få stopp i glesbebyggda områden, medan 
tätare stopp kan vara befogade inom tätorter. Det kan dock variera beroende på vilka 
övriga stråk av allmän kollektivtrafik som expressbusslinjen sammanfaller med och 
vilka tidsvinster som ett reducerat antal stopp kan leda till. 
Linjer i följande relationer bör utbudet utgöras av expressbusslinjer 

- Karlskoga–Örebro 
- Askersund–Örebro 
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- Nora - Örebro 
- Hällefors–Örebro 
- Fjugesta-Örebro 

Fordonen som kör dessa linjer ska hålla en motsvarande komfort som regionaltågen, 
för att bland annat möjliggöra nyttjande av restiden för arbete eller studier. 

6.3 Regionbusstrafik 
Det finns fler relationer än de som trafikeras av tåg och expressbusstrafik, där det finns 
en stor efterfrågan på resor till arbete, studier eller fritidsaktiviteter. Dessa relationer 
trafikeras av regionlinjer med minst 10 turer i vardera riktningen per vardag. I relationer 
där utbudet består av både tågtrafik och regionbusstrafik samplaneras de så att 
parallellkörning undviks. Tåg- och expressbusstrafikens syfte är att erbjuda snabba 
resor mellan kommunhuvudorter och större tätorter medan regionbusstrafiken på 
motsvarande sträcka ska fokusera på mellanmarknaderna och i den mån det är möjligt 
stärka tågtrafiken genom bytesmöjligheter mellan tåg och buss. Regionlinjerna ska, så 
långt det är möjligt, ha samma linjesträckning varje tur och körvägsvarianter ska 
undvikas. 

6.4 Landsbygdstrafik 
Linjetypen landsbygdstrafik innefattar linjelagd allmän kollektivtrafik som inte är tåg, 
express- eller regiontrafik. Det är generellt busslinjer men 3-5 avgångar per vardag och 
har en yttäckande linjesträckning ofta med en tidtabell anpassad till skoltider lokalt. 
Utbudet riktar sig framförallt på skolpendlare, arbetspendlare, men till visst del även 
fritidsresor. Det kan även vara en trafikform som matar till en bytespunkt med högre 
trafikutbud. 

6.5 Närtrafik 
Där tillräckligt underlag saknas för linjelagd trafik är anropstyrd trafik ett alternativ. 
Närtrafiken utgör en förlängning av den tidtabellslagda allmänna kollektivtrafiken i 
Örebro län. Utbudet av närtrafik riktar sig till personer bor utanför tätorter mer än 1 
km från en hållplats som angörs av express- eller regiontrafik med buss eller tågtrafik 
och det huvudsakliga syftet är att ge invånarna på landsbygden möjlighet att nå 
service (handel, apotek, vårdcentral eller bibliotek) i närmsta tätort. Resor erbjuds när 
efterfrågan på kollektivtrafikresor är något lägre och resenären hämtas i nära 
anslutning till bostaden och går till närtrafikhållplatser i närmsta tätort. Resenären kan 
därifrån välja att fortsätta sin resa vidare med annan kollektivtrafik. Närtrafikresor 
samplaneras med andra närtrafikresor samt med färdtjänst- och sjukresor.  

6.6 Stadstrafik 
Stadstrafik omfattar linjer/linjenät som är geografiskt avgränsade till en tätort. I Örebro 
län finns stadstrafik i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. För stadstrafiken är lägsta 
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utbudsnivå en avgångbuss i halvtimmen under högtrafik och en avgångbuss i timmen i 
lågtrafik. Det ska även finnas turer under kvällar och helger. Det finns stråk i 
stadstrafiken där efterfrågan på kollektivtrafik är större vilket medger en högre 
turtäthet.  
 
I stråk med stor efterfrågan på resor i stadstrafiken både i Örebro och i Karlskoga och 
Lindesberg ska busstrafiken ha hög framkomlighet. Det betyder att bussen bör 
prioriteras i gaturummet, att avstånd mellan hållplatser inte bör vara kortare än 400 
meter och inte längre än 800 meter vid bebyggelse.  
Örebro stad växer, både genom förtätning men även genom att nya bostadsområden 
byggs i ytterkanterna. Det optimala för ett hållbart resande, med buss, från de nya 
bostadsområdena är att de ligger i kollektivtrafikstråk där det redan finns ett stort utbud 
av kollektivtrafik eller utgör en förlängning av dessa stråk. Förändringar i 
linjesträckningar på grund av ny bebyggelse ska enbart göras om det genererar ett 
nettotillskott av resenärer.  

6.6.1 Bus rapid transit - BRT 
Örebro stad har, när detta program tas fram, en av Sveriges långsammaste 
stadstrafiksystem och i syfte att kraftigt minska restiderna och åstadkomma en positiv 
resandeutveckling byggs ett BRT-system. Trafikstart för systemet sker etappvis mellan 
åren 2023 och 2025 och genomförandet sker i alla steg i tätt samarbete mellan Örebro 
kommun och Region Örebro län. 
De systemegenskaper som är rådande för BRT-systemet i Örebro är:  
• Systemet ska vara lätt att förstå och använda  
• Hög synbarhet i stadsmiljön, egen design och varumärke  
• Hållplatser, anslutningsvägar och stadsmiljö med hög kvalitet  
• Egna körbanor och full prioritet i korsningar,  
• Gena linjesträckning med mjuk linjeföring, jämn körbana med hög kvalitet.  
Med ett BRT-system finns potential till att sänka körtidsrestidskvoten från dagens 1,8–
1,9 ner till 0,9–1,2. Detta beräknas ge en ökning av resandet på 20–30 procent.  

6.7 Länsgränsöverskridande allmän 
kollektivtrafik med buss  

Efterfrågan på allmän kollektivtrafik i relationer som korsar länsgränser ska utredas 
löpande tillsammans med, och på lika villkor som, efterfrågan inom länet. I dagsläget 
körs majoriteten av utbudet av allmän kollektivtrafik i relationer över länsgräns med 
tåg som beskrivits i stycke 6.1. Ett antal länsöverskridande relationer med efterfrågan 
på resor saknar dock tågförbindelse och där är det av strategiskt viktig betydelse för 
Örebro län att bibehålla busstrafik. I dagsläget domineras utbudet av resmöjligheter 
med buss till målpunkter i Värmland (ex Filipstad, Kristinehamn och Karlstad) 
respektive Västmanland (Arboga).   
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6.8 Trafikplikt eller kommersiell trafik  
Kollektivtrafiklagen (lag (2010:1065) om kollektivtrafik) öppnar för att behovet av 
kollektivtrafik kan tillgodoses genom att kollektivtrafikmyndigheten beslutar om 
trafikplikt eller att kollektivtrafikoperatörer driver den på kommersiella grunder. Den 
strategiska inriktningen som beskrivs i kapitel 5 samt det behov av kollektivtrafik som 
beskrivs ovan är utgångpunkten för om kollektivtrafikmyndigheten väljer att fatta 
beslut om trafikplikt eller väljer att förlita sig på de kommersiella aktörernas initiativ. 
Utöver dessa kriterier är det också avgörande att resenärerna kan erbjudas ett utbud av 
kollektivtrafik som är stabilt över en längre tid. Inför beslut om trafikplikt hålls samråd 
med entreprenörer för att klargöra om det finns intresse att driva delar av 
kollektivtrafiken på kommersiell grund. 

6.9 Anpassning till kraftig förändring av 
efterfrågan 

Det är kollektivtrafikmyndighetens ansvar att kontinuerligt anpassa utbudet av 
kollektivtrafik efter en förändrad efterfrågan och marknadspotential. Normalt sker detta 
i samråd med kommunerna i samband med att nya bostadsområden uppförs eller nya 
verksamheter etableras och tabeller justeras i samband med tidtabellsskifte. Om det 
däremot sker en hastig och omfattande förändring av efterfrågan, så kan det vara 
aktuellt med en särskild samverkan med berörd part för att kunna tillgodose efterfrågan 
vid tillfälle som avviker från rutinen. 
 

7. Kommersiell kollektivtrafik 
Det är Transportstyrelsen som i sin författningssamling TSFS 2012:2 anger regler för 
anmälan om trafikstart, upphörande samt förändrat utbud av kommersiell trafik. Den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten är mottagare av anmälan och den ska inkomma 
21 dagar innan trafik startar eller upphör samt i vissa fall även vid förändringar. 
  
Alla kollektivtrafikföretag som bedriver regional kollektivtrafik ska på 
konkurrensneutrala och icke-diskriminerande villkor ha tillträde till hållplatser och 
bytespunkter i länet. Kollektivtrafikmyndighetens ambition är att genom en god dialog 
med väghållare och övriga trafikerande entreprenörer kunna tillgodose tillräcklig 
kapacitet för att samtliga trafikerande bolag ska kunna angöra hållplatser som önskat. 
Gällande fysisk plats för att angöra är kollektivtrafikmyndighetens förhoppning att 
åtgärder som prisstyrning och tidstyrning inte ska vara nödvändiga för att klara 
efterfrågad kapacitet. När det gäller förmedlande av digital information  om 
avgångstider etc. erbjuds det där motsvarande möjlighet finns för 
kollektivtrafikmyndighetens trafikutbud. I Örebro län bedöms kapacitetsbrist vid 
bytespunkter i första hand kunna uppstå vid Örebro resecentrum. 
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Vid etablering kommersiell kollektivtrafik ska också trafikföretagen ges möjlighet att 
föra dialog med kollektivtrafikmyndigheten om eventuell biljettsamverkan.  
 

8. Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Region Örebro län utreder och prövar tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst för 
samtliga av länets 12 kommuner. Det är ett ansvar regionen har sedan hösten 2001. Den 
som beviljas färdtjänst kan resa med serviceresefordon i och emellan länets samtliga 
kommuner samt 30 km utanför länsgränsen. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst utreds 
också rätten till månadskort samt särskilda villkor vid färdtjänstresa, exempelvis 
ensamåkning, två ledsagare, direktresa eller särskild placering i fordonet. Antalet 
personer i länet med tillstånd till färdtjänst uppgick år 2019 till cirka 10 700 stycken, 
vilket motsvarar 3,5 procent av befolkningen. Detta är en ökning på 0,2 procentenheter 
sedan 2015.   
 
Rent praktiskt samplaneras och samkörs färdtjänst och sjukresor inom länet. 
Fordonen används även för att utföra anpassad skolskjuts och andra kommunresor 
exempelvis resor till och från daglig verksamhet. Vid beviljande av färdtjänsttillstånd 
får personen även automatiskt tillstånd att boka resor till vården (sjukresor) med 
serviceresefordon. Detta sker då till samma egenavgift som finns inom färdtjänsten. 
 
Tillstånd till riksfärdtjänst innebär att kunden beviljas ersättning för de merkostnader 
som uppstår för resan till följd av kundens funktionsnedsättning. Ersättningen kan 
exempelvis bestå i beviljande av serviceresefordon för att ta sig till/från resmålet eller 
i form av utbetalning av en ledsagares biljettkostnader i samband med resa med 
allmänna kommunikationer.  
 
Under 2019 var den totala kostnaden för resor med riksfärdtjänst med 
serviceresefordon cirka 3 miljoner kronor. Antalet riksfärdtjänstresor med 
serviceresefordon var cirka 1300 stycken. När det gäller ersättning för merkostnader i 
samband med riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer med ledsagare 
betalades drygt 32 000 kronor ut för 28 stycken resor 2019. Den statistik som finns från 
2020 har så starkt påverkats av pågående pandemi att dessa siffror inte bör jämföras 
med, då det var väldigt mycket färre resor under det året. 

8.1 Prissystem för färdtjänst 
Grunderna för prissättning av den egenavgift kunden betalar för att resa med färdtjänst 
i Örebro län ska utgå ifrån att:  
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 resan erbjuder en högre servicegrad än motsvarande resa med allmänna 
kommunikationer och därmed ska egenavgiften vara större vid resor med 
färdtjänst. 

 priset är relaterat till reslängden, utifrån en miniminivå och en maxnivå. 
 undantaget från prissättningen är månadskort för arbets- och studieresor där 

prissättningen överensstämmer med den kostnad som gäller för motsvarande 
resa med allmän kollektivtrafik. Resor till och från förtroendeuppdrag ingår 
också i de resor som kunden kan få månadskort för. 

Beslut om förändringar av priserna sker i samråd med kommunerna. 

8.2 Prissystem för riksfärdtjänst 
Regeringen har meddelat föreskrifter om kundens egenavgifter som anges i 
förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Egenavgiften 
får därmed varken vara lägre eller högre än den som är angiven i förordningen. 
Utgångspunkten för egenavgifterna är vad normala reskostnader är för att resa med 
allmänna kommunikationer, tåg 2:a klass.  
 

9. Organisation och arbetsfördelning 

9.1 Regional samverkan 
Region Örebro län utgör den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKTM) i Örebro 
län och mer specifikt är det, under nuvarande mandatperiod, 
samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsuppdraget inom Regionens 
organisation. Sedan trafiken skatteväxlades 2012 finansieras den till 100 procent av 
Region Örebro län.Den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlades 2012 och finansieras 
100% av Region Örebro län. Färdtjänstdelen av serviceresor finansieras av 
kommunerna och sjukresor av Region Örebro län.  
 
Utgångspunkten för samverkan bör i första hand vara målen i 
trafikförsörjningsprogrammet. Måluppfyllelsen förutsätter en god koppling mellan 
trafikförsörjningsprogrammets innehåll och kommunala planer och strategier för 
bebyggelseplanering, trafikstrategier, parkeringsreglering etc.Men för att målen ska 
vara möjliga att nå är det viktigt att det finns en tydlig koppling till målen i exempelvis 
kommunernas översiktsplaner och Måluppfyllelsen förutsätter även god 
samordningTrafikverkets planer för transportinfrastrukturen. mellan 
Trafikförsörjningsprogrammet och Länsplanen för transportinfrastruktur eftersom den  
fyller också en viktig funktion när det gäller finansiering av infrastruktur kopplat till 
kollektivtrafiken.  
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Utveckling av trafiken ska ske med god förankring med länets kommuner. Formerna 
för samverkan sker i flera olika forum och på olika detaljnivåer. För att tillgodose den 
kommunala förankringen av de beslut som fattas av kollektivtrafikmyndigheten finns 
ett regionalt samverkansråd som består av ledande kommunala politiker. Det finns 
också en samverkansstruktur med tjänstepersoner från länets kommuner i form av 
beredningsgrupp till regionala chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur 
(KC/RD). Utöver detta finns fokusgrupper, möten inom tidtabellsprocessen samt 
samverkan inom separata utredningar som viktiga forum för erfarenhetsutbyte, dialog 
om prioritering och utveckling av trafiken. 
 
För att utveckla trafiken krävs även en aktiv dialog med kommuner, grannlän, 
operatörer och resenärer. Andra områden för dialog och samverkan kan vara 
periodkortsgiltighet och biljettmaskinsystem samt olika tekniska system för 
exempelvis bussprioritering vid trafikljus och realtid. Att ingå i dessa system är 
förknippat med kostnader och kräver även viss framförhållning.  
 

9.2 Storregionalsamverkan 
Samverkan med andra län är en viktig del i arbetet och det sker inom ett antal nätverk 
med länen inom Mälardalen.  En Bättre  Sits (EBS) samordnas av Mälardalsrådet och 
är ett nätverk av politiker med stöd av tjänstemän från de länsplanupprättande organen, 
de regionala kollektivtrafikmyndigheterna samt Trafikverket vid behov. Den främsta 
uppgiften för En Bättre Sits är att ta fram en storregional systemanalys som är 
regionernas gemensamma prioriteringar och inspel till den nationella planen. I den 
storregionala systemanalysen beskrivs vilken kollektivtrafik regionerna har för avsikt 
att bedriva på järnväg och vilka infrastruktursatsningar som krävs för att kunna uppnå 
en konkurrenskraftig trafik. Kartan i figur 10 nedan visualiserar inriktningen för 
storregional kollektivtrafik med tåg som tagits fram inom EBS-samarbetet. 
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Figur 10. Strategi för tåg och expressbussar i Mälardalen framtagen inom det storregionala samarbetet 
En Bättre Sits. 

 
Ett annat nätverk med påverkan på kollektivtrafikens uppdrag är ÖMS-samarbetet. De 
sju regionerna i östra Mellansverige genomför gemensamma studier för att undersöka 
och sprida kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen och 
verka för en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Regioner som 
ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, 
Södermanland och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet. 

9.3 TrafikUtförande av trafik 
Kollektivtrafikmyndigheten planerar och ger förutsättningar för genomförande av den 
allmänna kollektivtrafiken i länet. Det utbud som det fattas trafikpliktsbeslut om utförs 
av buss- och tågoperatörer som upphandlas eller är delägda av Region Örebro län. 
Tågoperatörer upphandlas tillsammans med andra län inom tågsamverkan som beskrivs 
nedan medan all busstrafik körs i egen regi och tilldelas Svealandstrafiken AB. All 
trafik utförs under varumärket Länstrafiken Örebro. 
 
Sedan 2018 äger Region Örebro län trafikbolaget Svealandstrafiken tillsammans med 
Region Västmanland. I takt med att trafikavtal löper ut tas nya trafikpliktsbeslut och 
busstrafiken som dessa omfattar överlåts till Svealandstrafiken och utförs i egen regi 
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eller upphandlas av tredje part. Svelandstrafiken ansvarar för att bedriva trafiken i 
enlighet med Region Örebro läns intentioner som anges i detta program och övriga 
strategier riktlinjer. Detta förutsätter ett väl fungerande samarbete inom alla aspekter 
av trafiken från tidtabeller, tekniska system, infrastruktur och kundkontakter. 
 
Region Örebro län är delägare i två tågtrafikbolag, Tåg i Bergslagen och 
Mälardalstrafik. Tåg i Bergslagen ägs gemensamt av regionerna Dalarna, Västmanland, 
Gävleborg och Örebro. Mälardalstrafik ägs gemensamt av regionerna Stockholm, 
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. 
 
Region Örebro län är beställare av tågtrafiken. Planeringssamverkan kring den 
regionala tågtrafiken sker genom Mälardalstrafik och Tåg i Bergslagen, där frågor om 
planering, trafikering, marknadsföring, färdbevis och strategisk utveckling hanteras i 
nära samverkan med trafikbolag och berörda län. Samverkan kring tågtrafik sker också 
med Region Värmland, Region Östergötland samt med Västra Götalandsregionen, men 
i mindre omfattning.  

9.4 Trafikplikt 
Mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet utgör grunden för myndighetens 
beslut om allmän trafikplikt. Beslutet innebär att myndigheten slår fast vilka krav, till 
exempel på kvalitet, omfattning eller prissättning, som ska uppfyllas avseende en viss 
trafik. Myndigheten får, efter överenskommelse med en eller flera andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, även fatta beslut om allmän trafikplikt inom 
myndigheternas gemensamma område.  
 
Trafikplikten grundar sig även på en analys av att det offentliga har ett legitimt intresse 
av att kunna tillhandahålla kollektivtrafik, som kommersiella aktörer inte skulle 
erbjuda. Observera dock att myndigheten inte i någon särskild form behöver undersöka 
det kommersiella intresset eller visa att sådant intresse saknas för att ha rätt att 
organisera trafik. Figur 11 nedan beskriver hålltider kring beslut om allmän trafikplikt 
inför uppstart av ny allmän kollektivtrafik. 
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Figur 11. Beskrivning av hålltider vid upphandling och tidpunkter för beslut om allmän trafikplikt inför 
uppstart av ny allmän kollektivtrafik. 

9.5 Tillköp 
Generellt gäller att Region Örebro län finansierar all kollektivtrafik som bedöms vara 
av regional betydelse. All kollektivtrafik som är av regional betydelse ska gå att härleda 
ur trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiklagen öppnar dock för en kommun att 
finansiera viss regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för 
resenärerna än vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten annars skulle 
tillhandahålla.  
 
Eventuella tillköp av regional kollektivtrafik kräver en överenskommelse mellan 
kollektivtrafikmyndigheten och berörd kommun. Tillköp får inte medföra högre 
kostnader för kollektivtrafikmyndigheten, eller bidra till att trafiksystemets upplägg 
rubbas.  
 

9.6 Infrastruktur för kollektivtrafik 
Ansvaret för kollektivtrafikens infrastruktur i länet är uppdelat på flera parter.  
För busstrafiken är det respektive väghållarens ansvar att stå för markarbeten. Det är 
antingen Trafikverket, en kommun eller en enskild vägförening. 
Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att anskaffa och planera för den 
hållplatsutrustning som finns ovan marken. I dagsläget handlar det ex om: stolpe med 
hållplatstopp, väderskydd, informationstavlor, pratorer och digitala  skyltar. 
 
För tågtrafiken är det Trafikverket som ansvarar för plattformar vid järnvägsstationer. 
Eventuell förändring och utveckling av plattformar bör ske i samråd mellan 
Trafikverket, kommunen, tågoperatörer och kollektivtrafikmyndigheten. Stationshus 
eller motsvarande vid resecentrum och järnvägsstationer ägs av Jernhusen eller 
respektive kommun.  
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9.6.1 Definition av tillgänglig busshållplats 
Det finns i dagsläget ingen nationell definition av vilka utformningskrav som ska 
uppfyllas för att en busshållplats är att betrakta som fysiskt tillgänglig. Region Örebro 
län har därför tagit fram en egen definition som harmoniserar väl med hur andra län 
valt att definiera fysisk tillgänglighet vid busshållplats.  
Definitionen utgörs av tre punkter: 

• Plattformshöjd, kantsten: R17    
• Taktilt stråk (plattor med ränder/pluppar) 
• Visuellt stråk  (Plattrad med kontrasterande färg (vit))  

Detta utgör minikravet för utformning och region Örebro län väljer att beskriva 
utformningen utan att bedöma vilka personer med funktionsvariationer som kan resa 
från hållplatsen. Den bedömningen överlåts till enskilda personer själva att göra. 
Ca femtio busshållplatser som angörs av regiontrafik med 20 eller fler påstigande per 
vardag saknar ett eller flera tillgänglighetskrav. Geografiskt återfinns de inom 9 av 12 
av länets kommuner. Ca trettio busshållplatser som finns inom Örebro 
stadstrafikområde saknar också ett eller flera tillgänglighetskrav. Dessa är hållplatser 
med mer än 60 påstigande per vardag. Samtliga hållplatser nämnda ovan återfinns inom 
utvecklingsområdena i RUS och fokus är att tillgänglighetsanpassa dessa till 2030. 

9.6.2 Utrustningsnivåer 
Utöver den grundläggande tillgänglighetsdefinitionen är ett antal utrustningsnivåer 
etablerande. En målnivå för hur hållplatser bör vara utrustade avgörs av flera faktorer. 
En grundläggande sortering sker efter antal påstigande men ytterligare fyra faktorer 
inverkar på vilken målnivå av utrustning som är lämplig ur ett tillgänglighets- och 
attraktivitetsperspektiv. 

• Specifik kundgrupp eller målpunkt 
• Funktion kopplat till byte mellan färdmedel 
• Hastighet på väg 
• Om hållplats finns i en relation med stör efterfrågan på resor 

Utöver utrustningsnivåer har även en miniminivå etablerats för hur förutsättningarna 
vid en plats för på- eller avstigning ska vara. I arbetet med att förbättra hållplatser i 
länet ska det säkerställas att alla hållplatslägen, oavsett resande eller övriga ovan 
nämnda faktorer, ska placeras så att en ståyta (om minst 1,5x1,5 m) finns för på och 
avstigning. Till antalet är busshållplatserna fördelade på följande sätt mellan 
utrustningsnivåerna: 

• Nivå 4 består av 1047 hållplatser och 83 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 3 består av 78 busshållplatser och 10 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

• Nivå 2 består av 234 busshållplatser och 232 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 
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• Nivå 1 består av 35 busshållplatser och 26 av dem har behov av 
kompletteringar i tillgänglighet eller utrustning 

Ambitionen är att nå måluppfyllnad inom respektive utrustningsnivå med fokus på 
hållplatser uppifrån och ner i utrustningsnivåerna samt att höja lägstanivån så att 
samtliga hållplatslägen har definierad ståyta. Fokus på effektivitet är även viktigt 
vilket gör att kompletteringen sker i samband med andra åtgärder på väg.  
 
Tabell 3. Tabellen anger målnivåer av utrustning som länets busshållplatser fördelas mellan. 
Fördelningen sker baserat på såväl antal resande som andra faktorer så som målpunkt eller bytesfunktion. 

 

10. Stödsystem 

10.1 Försäljning och distributionssystem 
Systemets huvudsakliga funktion är att vara ett stöd för att sälja, distribuera och 
validera färdbevis (biljetter). I samband med försäljning och användning av färdbevisen 
samlar systemet in data som används för uppföljning och analys av resandet, samt 
ekonomisk uppföljning och fördelning av intäkter. Försäljnings- och 
distributionssystem ska utformas så att de är enkla för resenären att förstå, samt att 
försäljning och validering av färdbevis inte har negativ inverkan på restiden.  
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10.2 Informationssystem 
Informationssystemets viktigaste uppgift är att informera resenären om tillgängligt 
utbud av trafik samt om det förekommer störningar, såväl planerade som oplanerade i 
trafikutbudet. Systemet ger också liknande information då kunden byter mellan olika 
trafikslag och utförare. Både kollektivtrafikmyndigheten och de kommersiella 
aktörerna ska leverera trafikinformation till Samtrafiken AB. Ambitionen är att 
utveckla realtidssystemet för att bättre skulle kunna hantera behovet av information till 
resenärer.  

10.3 Kommunikationssystem 
Kommunikation mellan förare och trafikledning har två syften. Det möjliggör 
trafikstyrning, i första hand i samband med olika typer av störningar i det planerade 
trafikutbudet, men också utifrån ett säkerhetsperspektiv både för kunder och för 
personal. Inom ramen för utvecklingen av realtidssystemet ska systemfunktioner 
tillföras som möjliggör förbättrad information och stöd till föraren i form av 
textmeddelanden och kartstöd för att hantera störningar och samordning mellan 
trafikslag. 
 

11. Uppföljning och lärande 
I en årlig rapport ska programmet utvärderas med avseende på måluppfyllnad. 
Erfarenheterna från uppföljningen ska löpande implementeras i arbetet med att 
genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Vid behov kan 
kollektivtrafikmyndigheten besluta att uppdatera trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Utvärdering och erfarenheter ska delas med länets kommuner i syfte att bygga en 
gemensam bild av kollektivtrafiken och föra dialog om hur utveckling av den kan 
förankras i det lokala perspektivet. 
 
Kollektivtrafikmyndigheten ska också utveckla sin kompetens genom aktiv 
omvärldsbevakning, samverka med akademi, branschorganisationer och 
resenärsorganisationer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen.  

11.1 Indikatorer för uppföljning av programmet 
Kärnindikatorer – relaterar till hur i hög grad kollektivtrafiken förmår att utvecklas för 
att nå målen som satts upp, dessa följs upp årligen. 
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Tabell 4. Kärnidikatorer som följs upp årligen 

 
 
Övriga indikatorer – relaterar i stor utsträckning till produktionsegenskaper som 
indirekt har påverkan på kollektivtrafikens konkurrenskraft. Här finns också indikatorer 
som det inte är möjligt att frambringa kvartalsvärden på. Följs upp årligen. 
 
Tabell 5. Övriga indikatorer som följs upp årligen 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung 2021-12-08 Dnr: 21RS3674 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan Region 
Örebro län och Svealandstrafiken 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att   lägga utvärderingen till handlingarna samt 
 
att   uppdra till kollektivtrafikchefen att tillsammans med Svealandstrafiken 
arbeta med de rekommendationer som finns i utvärderingen samt 
 
att   skicka utvärderingen vidare till Regionstyrelsen för hantering av de delar 
av utvärderingen som berör Region Örebro län som ägare av Svealandstrafiken. 

Sammanfattning 
Under 2018 bildades det med Region Västmanland ägda bolaget 
Svealandstrafiken och ett avtal skrevs mellan Region Örebro län och 
Svealandstrafiken. Avtalet säger att vartefter trafikavtalen med övriga 
trafikoperatörer går ut kommer Svealandstrafiken att ta över trafiken. Sedan 
augusti 2019 kör Svealandstrafiken delar av den allmänna kollektivtrafiken. 
I 2021 års verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden vid Region Örebro 
län framgår att förvaltningen har fått uppdraget ”Genomföra en utvärdering av 
upplägget att köra bussar inom den allmänna kollektivtrafiken i egen regi”. 
Syftet med utvärderingen är att bedöma hur samarbetet fungerar och är 
uppdelat i två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. 
Genom denna utvärdering rapporterar förvaltningen sitt uppdrag tillbaka till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Detta beslut har inga konsekvenser för dessa perspektiv. 

1088 (1163)



 

 
2 (2) 

Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung 2021-12-08 Dnr: 21RS3674 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till samhällsbyggnadsnämnd 8 december 2021. 

Rapport ”Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och 
Svealandstrafiken” 

 

 

Johan Ljung  
Områdeschef trafik och samhällsplanering 

Skickas till: 
Regionstyrelsen 
Svealandstrafiken 
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Sammanfattning
I kapitlet presenteras en kort sammanfattning 
av utvärderingens resultat. 1
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PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och 
Svealandstrafiken

●Bakgrund Syfte Mål

Syftet med utvärderingen är att bedöma 
hur samarbetet fungerar. 

Målet är att identifiera nyttor som 
skapats av avtalet samt 
utvecklingsområden i samverkan 
mellan Region Örebro län och 
Svealandstrafiken.

Sedan augusti 2019 kör Region Örebro 
län delar av den allmänna 
kollektivtrafiken i egen regi genom det 
med Region Västmanland ägda bolaget 
Svealandstrafiken. 

Avtalet trädde i kraft september 2018 
och ska utvärderas till halvårsskiftet 
2022.

Uppstartsmöte 
Analys av 

dokumentation 
och statistik

Intervjuer med 
nyckelpersoner AvrapporteringAnalys och 

rapportskrivning

Metod

<< INNEHÅLL
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Resultat

● I stort ses marginella förändringar i kundnöjdheten i Region Örebro län mellan åren 2017-2020 avseende service, kvalitet och 
enkelhet. Vi kan dock konstatera att Region Örebro län får ett sämre resultat än Region Västmanland i 6 av 7 jämförelser som ingår 
i denna rapport. Svealandstrafiken ägs av både Region Västmanland och Region Örebro Län, men trots detta skiljer sig 
kundnöjdheten åt. 

● Dagens kostnadsfördelningsmodell baseras i huvudsak på bolagets direkta och fördelade kostnader för regionen, med tillägg för 
del av bolagets vinstkrav. Parterna upplever att modellen i stort fungerar bra idag. Ägarna har inte efterfrågat att Svealandstrafiken 
ska summera alla intäkter och kostnader till respektive ägare vid bokslut varpå någon sådan särredovisning inte tagits fram av 
bolaget. 

● Svealandstrafiken uppnådde sitt resultatmål för 2020. I sammanhanget bör nämnas att bolaget fick ett tillfälligt driftsbidrag om 11 
mkr under 2020.

● År 2017-2019 hade Region Örebro län en kostnad per utbudskilometer (antal körda kilometer med buss) samt 
skattefinansieringsgrad i nivå med riket samt färre påstigande per utbudskilometer än riket. 

● Den nya driftsformen har i stort bidragit till en bättre arbetssituation samt anställningstrygghet för bussförarna som blivit anställda 
av Svealandstrafiken. Bolaget anlitar även externa leverantörer genom egna ramavtal. Bolaget har gjort korta avrop vilket lett till 
att vissa bussförare som är anställda på upphandlade bolag har blivit timanställda.

● Den formella roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig och fungerar i stort. Däremot framkommer att det inte fungerar 
lika bra i praktiken inom särskilt tre områden: kundservice vid upphandlad trafik, operativ och strategisk trafikplanering samt 
tekniska stödsystem. 

● En av de främsta nyttorna som identifieras är den flexibilitet i utformningen av kollektivtrafiken som kommer av att driva bolaget i 
egen regi. Båda parter framhåller att den trafikomställning som gjorts och planeras att genomföras inte hade varit möjlig till samma 
kostnad om bolaget inte hade bedrivits i egen regi. 

Sammanfattning
<< INNEHÅLL

5

Slutsatser

● Det finns behov av ökad transparens mellan ägarna, exempelvis vad gäller redovisning av intäkter och kostnader. 
● Det finns behov av att se över den organisatoriska placering för de funktioner/enheter där placeringen idag upplevs som 

inkonsekvent eller ineffektiv.
● I sammanhanget ska nämnas att det har gått cirka två år sedan Region Örebro län började köra delar av den allmänna 

kollektivtrafiken i egen regi genom Svealandstrafiken, varav 1,5 år har präglats av Covid-19-pandemin. Förändringsarbete kräver 
uthållighet och tar tid vilket behöver beaktas i denna utvärdering. 
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Bakgrund och metod
I kapitlet presenteras uppdragets bakgrund och syfte samt 
metod och urval av jämförelseobjekt.2

<< INNEHÅLL

1095 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Sedan augusti 2019 kör Region Örebro län delar av den allmänna kollektivtrafiken i 
egen regi genom det med Region Västmanland ägda bolaget Svealandstrafiken. 
Vartefter trafikavtalen med övriga trafikoperatörer går ut kommer Svealandstrafiken 
att ta över mer och mer av trafiken. 2025 har samtliga trafikavtal med övriga 
trafikoperatörer gått ut. 

Avtalet trädde i kraft september 2018 och ska utvärderas till halvårsskiftet 2022. I 
2021 års verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden vid Region Örebro län 
framgår att förvaltningen har fått uppdraget ”Genomföra en utvärdering av upplägget 
att köra bussar inom den allmänna kollektivtrafiken i egen regi”.

Syftet med utvärderingen är att bedöma hur samarbetet fungerar. 

Uppdraget är uppdelat i två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del.

Bakgrund och syfte med uppdraget

<< INNEHÅLL

Utvärdering av avtal om allmän trafik mellan
Region Örebro län och Svealandstrafiken

7
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● Har det blivit bättre för resenärerna avseende service, kvalitet 
och enkelhet?

● Har bolagets resultatmål avseende ekonomiska avkastning 
på insatt eget kapital med motsvarande 10% uppnåtts?

● Har modellen för fördelningen av kostnader och intäkter 
mellan parterna fungerat tillfredsställande?

● Är kostnaderna är jämförbara med liknande regioner där 
kollektivtrafiken körs i egen regi eller genom 
konkurrensutsättning?

● Är skattefinansieringsgraden höger/lägre än genomsnittet i 
riket?

● Är antalet turer högt/lågt i förhållande till beräknat 
passagerarantal?

Del 1

<< INNEHÅLL

Uppdragets frågeställningar

8

● Har det blivit bättre för personalen avseende 
anställningstrygghet och arbetsmiljön?

● Upplevs respektive parts ansvar och roll tillräckligt tydlig när 
det gäller kollektivtrafiken i Region Örebro län?

● Finns det nyttor i den nuvarande driftsformen som har 
skapats genom gemensamt ägda bolaget som inte hade 
kunnat skapas annars? Vilka?

● Anser parterna att genom det gemensamt ägda trafikbolaget 
skapats bättre förutsättningar för kollektivtrafiken i Region 
Örebro län?

● Vilka faktorer är avgörande för utfallet?

● Hur skulle den nuvarande driftformen i egen regi kunna 
förbättras för att bli mer rationell och effektiv? Upplevda risker 
och utvecklingsområden.

Del 2
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Utvärderingen utfördes genom dokumentstudier av Region Örebro 
län och Svealandstrafikens egen dokumentation, intervjuer med 
nyckelpersoner från parterna samt analys av statistik från följande 
informationskällor:

• Statistik från Kollektivtrafikbarometern 2017-2020 som är en 
branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs 
och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. Antalet intervjuer är 
runt 80 000 och genomförs löpande under hela året via webb 
och telefon varav runt 39 000 med kunder (de som reser minst 
en gång i månaden). De som intervjuas i undersökningen är ett 
representativt urval av svenska folket mellan 15-85 år, både de 
som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det. 

I denna rapport har vi använt oss av sju frågor och svar från 
Kollektivtrafikbarometern 2017-2020. Svaren är filtrerat på de 
respondenter som åker minst en gång per månad (och 
klassificeras som kund i Kollektivtrafikbarometern) och som 
angivit att det vanligaste färdmedlet är buss. I undersökningen 
fanns fem svarsalternativ (Tar helt avstånd, tar delvis avstånd, 
varken eller, instämmer delvis, instämmer helt). Dessa har 
summerats till tre svarsalternativ (Tar avstånd, varken eller och 
instämmer) för att skapa en tydligare jämförelse i denna 
rapport.

• Statistik om busstrafik och resvanor för åren 2017-2020 
från myndigheten Trafikanalys. För den 
samhällssubventionerade trafiken tillfrågas regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) i samtliga län en gång 
om året om deras utbud, resande och ekonomi, indelat 
efter trafikeringsform. 

• Svensk Kollektivtrafiks temarapport 2020 som fokuserar 
på utvecklingen av resande under coronapandemin. 
Undersökningen har baserats på ett urval om 79 000 
slumpmässigt utvalda respondenter. 

I den första delen av utvärderingen jämförs Region Örebro län 
med följande jämförelseobjekt:

• Riket (nationellt snitt)
• Region Jönköpings län
• Region Västmanland
• Region Östergötland

Urvalet av jämförelseobjekt har valts ut i samråd med 
uppdragsgivaren.

Metod och urval

9

<< INNEHÅLL
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Resultat del 1
I kapitlet presenteras resultatet av den kvantitativa 
utvärderingen.3

<< INNEHÅLL
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Svensk Kollektivtrafik har tagit fram en temarapport om 
Covid-19-pandemins påverkan på människors resvanor och 
inställning till kollektivtrafiken 2020 i Sverige. I rapporten framgår 
att ungefär en tredjedel av resenärerna, någon gång under året, 
valde att avstå från resor med kollektivtrafik helt och hållet. 
Åtgärden var vanligast i april och minskade fram till och oktober då 
andelen som valde att avstå från resor ökade igen i takt med att 
smittspridningen i samhället ökade samtidigt som de allmänna 
råden skärptes. Vidare visar rapporten att det finns ett samband 
mellan ålder och valet att avstå från resor där andelen som avstår 
resor ökar gradvis med ålder från 19% i gruppen 15-29 år till 55% i 
gruppen 65-85 år. 

I Region Örebro län valde 24% av resenärerna att helt och hållet 
avstå från resor med kollektivtrafik under 2020. 7% valde att 
undvika resor under rusningstrafik, 25% valde att avstå från icke 
nödvändiga resor och 19% valde att resa som vanligt men höll 
extra avstånd till förare och andra passagerare. 3% ändrade sina 
resvanor på annat sätt och 22% valde att resa som vanligt. 

Coronapandemin har påverkat 
människors resvanor 

11

<< INNEHÅLL

Del 1

1100 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Liknande tendenser återfinns 
i andra regioner

12

<< INNEHÅLL

Svensk Kollektivtrafiks temarapport visar också att utvecklingen av 
människors resvanor under 2020 generellt sett har följt 
utvecklingen av pandemin. Vidare framgår att liknande mönster 
återfinns inom samtliga kommungrupper. 

Resenärernas resvanor varierar mellan årets månader och 
skillnaderna är störst i storstadskommunerna, där man generellt 
sett reser mer med kollektivtrafik. Även i landsbygdskommuner 
med besöksnäring tenderar det att variera mer mellan månaderna 
jämfört med övriga kommungrupper.

Eftersom liknande tendenser återfinns inom samtliga 
kommungrupper över hela landet anser vi att det fortfarande är 
möjligt att genomföra relevanta analyser av kundernas uppfattning 
om kollektivtrafiken mellan regioner. 

Del 1

1101 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Temarapporten 2020 visar att en av grundsatserna för 
kollektivtrafikplanering – att sambandet mellan nöjdhet och 
resefrekvens är mycket låg – fortfarande håller, även i en period av 
stora förändringar. Resenärernas nöjdhet påverkades negativt i 
pandemins initiala skede, men återhämtade sig sedan till fjolårets 
nivåer. Det vill säga helt utan koppling till resandeutvecklingen under 
pandemin. Minskningen i nöjdhet gällde dessutom i högre grad 
kunder som oftast reser med tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn 
jämfört med övriga färdmedel. 

I rapporten fastslås att det framför allt är två faktorer som har starka 
samband med kundnöjdheten:

• Enkelheten att resa med kollektivtrafikbolaget
• Att kunden kan lita på att komma fram i tid vid resa med 

kollektivtrafikbolaget

I undersökningen syns inga särskilda förändringar under året i vilka 
faktorer som driver kundnöjdheten.

Resenärernas nöjdhet 
påverkades initialt under 
pandemin men återgick sedan 

13

<< INNEHÅLL
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Service, kvalitet och 
enkelhet
På kommande sidor presenteras statistik från 
Kollektivtrafikbarometern. Dels en jämförelse av 
kundnöjdheten över tid i Region Örebro län 
(2017-2020), dels en jämförelse mellan regionen 
och andra jämförbara regioner samt riket (2020).3a

<< INNEHÅLL
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Regionens kunder upplever mindre 
tillräcklig information ombord i 
jämförelse med andra regioner

I Region Örebro län har kundernas inställning till påståendet “Jag får den 
information jag behöver ombord” förändrats marginellt mellan åren 2017 
till 2020. Andelen kunder som instämmer med påståendet under 2020 är 
65%. Ansvaret för att informationen ombord är tillräcklig och korrekt delas 
mellan Svealandstrafiken och Region Örebro län. Regionen ansvar för 
systemet och den information som läggs in i systemet medan bolaget till 
viss del ansvarar för att systemet används på korrekt sätt så att 
informationen blir tillgänglig för kunderna. 

Andelen kunder som instämmer med påståendet i Region Örebro län 
2020 är mindre än det nationella snittet (71%) och mindre än andelen 
som instämmer med påståendet i de andra regionerna som ingår i denna 
jämförelse. Region Västmanland är den region som har störst andel 
kunder som instämmer med påståendet (74%) och minst andel kunder 
som aktivt tar avstånd från påståendet (8%). Svelandstrafiken ägs av 
både Region Örebro län och Region Västmanland, men trots detta skiljer 
sig resultatet mellan regionerna. 

<< INNEHÅLL
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Kunderna upplever att fordonen är 
renare och snyggare i Region 
Örebro län

Andelen kunder i Region Örebro län som instämmer med påståendet 
“Det är rent och snyggt i fordonen” har ökat med 10% sedan 2017 till 
77% 2020, samtidigt som andelen som tar avstånd från påståendet har 
minskat med 11% till 7% 2020. 

Jämförelsen visar att andelen som instämmer med påståendet i Region 
Örebro län är större än andelen i Region Västmanland (71%), Region 
Jönköping (69%) samt det nationella snittet (74%) 2020. 

I jämförelsen är det Region Östergötland som har störst andel kunder 
som instämmer med påståendet (79%) 2020 medan Region Örebro län 
har minst andel kunder som aktivt tar avstånd från påståendet (7%). 

Ett minskat resande på grund av pandemin kan ha bidragit till kunderna 
upplever att fordonen blivit renare och snyggare under 2020. 
Förändringen i kundernas resvanor har dock skett över hela landet 
vilket gör att jämförelsen mellan regionerna 2020 ändå är relevant. 

<< INNEHÅLL
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I Region Örebro län upplever 
kunderna ett något sämre 
bemötande än kunder i andra 
regioner och riket

Andelen kunder i Region Örebro län som instämmer med påståendet 
“Förarna och ombordpersonalen har ett trevligt bemötande” har förändrats 
marginellt mellan åren 2017 till 2020. Andelen kunder som instämmer 
med påståendet under 2020 är 69%. 

Av jämförelsen framgår att Region Örebro län (69%) och Region 
Jönköpings län (64%) har minst andel kunder som instämmer med 
påståendet. Båda regionerna ligger under det nationella snittet 2020 som 
är 72%. Region Västmanland är den region som har störst andel kunder 
som instämmer med påståendet (76%) 2020. Svealandstrafiken ägs av 
både Region Örebro län och Region Västmanland, men trots detta skiljer 
sig resultatet mellan regionerna. 

I Region Örebro län, liksom i övriga landet, har förrardörrarna varit 
stängda under delar av pandemin, vilket kan ha påverkat 
undersökningens resultat 2020.  

<< INNEHÅLL
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Bekvämligheten ombord uppfattas 
lägre i Region Örebro län jämfört 
med andra regioner och riket

I Region Örebro län har kundernas inställning till påståendet “Det är 
bekvämt ombord” förändrats marginellt mellan åren 2017 till 2020. 
Andelen kunder som instämmer med påståendet under 2020 är 60% 
och andelen som tar avstånd från påståendet är 17%.

Av jämförelsen framgår att Region Örebro län har minst andel kunder 
som instämmer med påståendet (60%) och ligger under det nationella 
snittet 2020 som är 69%. Region Östergötland har störst andel kunder 
som är nöjda med bekvämligheten ombord. 71% instämmer med 
påståendet. Region Västmanland har minst andel kunder som tar 
avstånd från påståendet (11%). 

Utöver bussens utformning (säten, ledstänger m.m) kan även trängsel 
på bussen påverka kundernas upplevelse av bekvämligheten ombord. 
Enligt uppgift har stadsbussarna i Örebro kommun haft problem med 
trängsel både innan och under pandemin. Utöver trängsel och 
utformning kan nöjdheten också påverkas av hur stor andelen av 
trafiken som är spårbunden, då bekvämligheten kan uppfattas högre i 
spårtrafik. 

<< INNEHÅLL
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Kundernas tilltro till punktligheten 
i Region Örebro län är högre än det 
nationella snittet 

Kundernas tilltro till bolagets punktlighet i Region Örebro län har 
förändrats marginellt mellan åren 2017 till 2020. Andelen som 
instämmer med påståendet “Jag kan lita på att jag kommer fram i tid 
när jag reser med bolaget” är 57% under 2020. 

Andelen som instämmer med påståendet i Region Örebro län 2020 
är större än andelen i Region Jönköpings län (51%) och det 
nationella snittet (52%). 

Region Västmanland och Region Östergötland har störst andel 
kunder som instämmer med påståendet med 61% vardera. Region 
Västmanland (21%) har något större andel kunder som aktivt tar 
avstånd från påståendet jämfört med Region Östergötland (18%).

<< INNEHÅLL
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Kundernas upplevelse av 
enkelheten att resa med bolaget är 
oförändrad över tid

I Region Örebro län har kundernas inställning till påståendet “Det är 
enkelt att resa med bolaget” förändrats marginellt mellan åren 2017 
till 2020. Andelen kunder som instämmer med påståendet under 
2020 är 74%, vilket är i nivå med genomsnittet i riket. Andelen kunder 
som tar avstånd från påståendet är 12%.

Av jämförelsen framgår att samtliga fyra regioner ligger i nivå med 
det nationella snittet 2020 vad gäller andelen kunder som instämmer 
med påståendet och andelen kunden som aktivt tar avstånd från 
påståendet. Region Västmanland (78%) och Region Östergötland 
(77%) har störst andel kunder som instämmer med påståendet, och 
Region Jönköpings län (72%) är den region som har minst andel 
kunder som instämmer med påståendet 2020.

 

<< INNEHÅLL
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Information vid förseningar och 
stopp är ett utvecklingsområde

Sett över en fyraårsperiod (2017-2020) har kundernas inställning till 
påståendet “Informationen vid förseningar och stopp är bra” försämrats 
något i Region Örebro län. Andelen kunder som instämmer med 
påståendet har minskat från 36% år 2017 till år 32% 2020. Andelen 
kunder som aktivt tar avstånd från påståendet har under samma period 
ökat med 4%. Ansvaret för realtidssystemet delas mellan Region Örebro 
län och Svealandstrafiken. Regionen ansvarar för systemet och den 
information som läggs in i systemet medan bolaget ansvarar för att 
systemet används på korrekt sätt så att informationen blir tillgänglig för 
kunderna Realtidssystemet finns dock inte i regionbussarna. 

Jämfört med de andra regionerna som ingår i denna jämförelse har 
kunderna i Region Örebro län (2020) sämst inställning till påståendet och 
ligger även under det nationella snittet (44%) 2020. Region Örebro län har 
också störst andel kunder som aktivt tar avstånd från påståendet (46%). 

Region Östergötland är den region som har störst andel kunder som 
instämmer med påståendet (53%) och minst andel kunder som tar 
avstånd från påståendet (24%).

<< INNEHÅLL
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Service, kvalitet och enkelhet
<< INNEHÅLL
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● Svealandstrafiken ägs av både Region Västmanland och Region Örebro Län, men trots detta skiljer sig 
kundnöjdheten åt vad gäller service, kvalitet och enkelhet enligt statistik från myndigheten Trafikanalys. 

● Hanteringen av information vid förseningar och stopp är ett utvecklingsområde för samtliga regioner. Region 
Örebro län hade dock sämst resultat i denna jämförelse och fick sämre resultat än Region Västmanland. 

● I 6 av 7 jämförelser som ingår i denna rapport får Region Örebro län ett sämre resultat är Region Västmanland. 

● Det finns flera faktorer som kan ha påverkat utfallet 2020, men eftersom samma mönster avseende kundernas 
beteende och attityder återfinns i samtliga kommungrupper är det ändå intressant med jämförelsen mellan 
regionerna. 

● I sammanhanget ska nämnas att för åren 2017, 2018 samt för merparten av 2019 var inte Svealandstrafiken 
trafikeringsmässigt verksamma i Örebro län. Under år 2020 hade Svealandstrafiken trafikeringsansvaret för 
Örebro och Odensbacken (samt nordöstra länsdelen från augusti). Vad gäller nordvästra länsdelen, södra 
länsdelen samt västra länsdelen är det fortfarande trafik som utförts med andra trafikföretag i avtal direkt med 
Regionen. Det innebär att det första helår i jämförelseperioden (2017-2020) där Svealandstrafikens uppdrag kan 
ha haft någon inverkan på resultaten år 2020. Därtill har de senaste 1,5 åren präglats av Covid-19-pandemin. 
Förändringsarbete av kultur och arbetssätt tar tid vilket behöver beaktas i jämförelserna av service, kvalitet och 
enkelhet. Med anledning av den korta tid som förflutit sedan avtalet slöts kan det vara för tidigt att se en effekt 
redan under år 2020.

●

Sammanfattning 
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Kostnadsfördelning och 
ekonomiskt utfall
På kommande sidor beskrivs kostnadsfördelnings- 
modellen, redovisningskrav samt statistik från 
Trafikanalys rörande skattefinansieringsgrad och 
påstigningar per utbudskilometer (antal körda 
kilometer med buss).3b
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I Avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken framgår att 
ersättningen för den utförda trafiken årligen ska fastställas i rambudget mellan regionen 
och Svealandstrafiken. Ersättningen ska baseras på Svealandstrafikens direkta och 
fördelade kostnader för regionen, med tillägg för del av bolagets vinstkrav. 

På ägarmöte under februari till juni varje år lämnar Svealandstrafiken förslag till 
rambudget per ägare för nästkommande år. Rambudget innehåller även modell för 
fördelning av gemensamma intäkter och kostnader. Regionen och Svealandstrafiken 
arbetar därefter gemensamt i avsikt att säkerställa ekonomiska konsekvenser av kända 
och bedömda förändringar. Innan utgången av juni månad ska parterna vara överens 
om rambudget för nästkommande år.

Utvärderingen visar att modellen i stort fungerar tillfredsställande. Det är positivt att 
justeringar kan genomföras årligen. Däremot framkommer att det i vissa fall varit svårt 
att prognostisera kostnader och intäkter vid utveckling av trafik. Detta resulterade bland 
annat i att trafikstarten i Örebro kommun 2020 blev dyrare än planerat. Med anledning 
av detta beslutade Regionstyrelsen den 22 mars 2021 att godkänna att 11 miljoner 
kronor tas ur planeringsreserven för att täcka tillfälligt driftsbidrag till Svealandstrafiken 
AB för uppstartsskedet med trafiken i Örebro län. 

Enligt uppgift från Svealandstrafiken har parametrarna som låg till grund för felet i 
beräkningarna justerats vilket förhindrar att felet uppstår igen. Man har även beslutat att 
lägga in kostnaden som ett permanent påslag. 

Ersättning och kostnadsfördelning

24
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I avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken 
framgår att internredovisningen i Svealandstrafiken ska präglas av en 
korrekt redovisning av intäkter och kostnader mellan ägarna. I de fall 
som fördelning av intäkter eller kostnader krävs ska fördelningen vara 
dokumenterad och godkänd av ägarna. Vid bokslut ska alla intäkter och 
kostnader kunna summeras till någon av ägarna. Internredovisningen 
ska vara transparent och redovisas för ägarna vid ägarmöten under 
februari/april, juni och oktober varje år.

Enligt uppgift har inte ägarna efterfrågat att Svealandstrafiken ska 
summera alla intäkter och kostnader till respektive ägare vid bokslut 
varpå någon sådan särredovisning inte tagits fram av bolaget. 

25
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Svealandstrafiken uppnådde resultatmålet 2020

26

<< INNEHÅLL

Ekonomiska mål
I ägardirektivet framgår att bolaget ska ha som 
inriktningsmål att nå ett resultat i verksamheten som 
medger avkastning på insatt kapital motsvarande 10%. 
Den närmare nivån ska beslutas på ägarråd årligen. 

År 2020 var resultatmålet 10 800 tkr, vilket innebär att 
Svealandstrafiken uppnådde målet 2020. Som tidigare 
nämnts beslutade Regionstyrelsen om ett tillfälligt 
driftsbidrag om 11 mkr den 22 mars 2021 med anledning 
av att trafikstarten i Örebro blev dyrare än planerat. 

Under år 2019 pausades avkastningskravet bland annat 
på grund av investeringsvolymen i samband med Region 
Örebro läns inträde i bolaget i september 2018.

Vidare framgår av ägardirektivet att bolaget vid varje 
tillfälle ska eftersträva att ha en soliditet på minst 15%. 
Målet har inte uppnåtts de senaste två åren.

2016 2017 2018 2019 2020

14 890 565 342 162 11 028

2016 2017 2018 2019 2020

27,52 28,6 28,55 12,34 13,08

Resultat efter finansnetto (tkr)

Soliditet (%)
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Jämförelsen visar att Region Örebro län över tid har haft en 
kostnad per utbudskilometer (antal körda kilometer med buss) 
som är i nivå med riket och Region Jönköpings län. 

Region Västmanland är den region som har högst kostnad per 
utbudskilometer över tid och ligger över genomsnittet i riket. 

Diagrammet visar även att kostnaden per utbudskilometer ökade 
både i Region Örebro län och Region Västmanland år 2019. 
Samma tendens syns inte för de andra jämförelseobjekten under 
samma år. Detta kan bero på att kostnaderna har ökat i Region 
Örebro län och Region Västmanland eller att antal körda 
kilometer med buss har minskat, men att kostnaderna inte har 
minskat med lika mycket.

Region Örebro län har lägre 
kostnad per utbudskilometer än 
Region Västmanland och i nivå 
med riket

27
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*Observera att redovisade uppgifter för riket baseras på en summering av länsuppgifterna. Då vissa 
uppgifter saknas för enskilda variabler på länsnivå blir totalerna en underskattning av de faktiska värdena.
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Jämförelsen visar att Region Örebro län under 2017, 2018 och 
2019 hade färre påstigningar per utbudskilometer än de andra 
regionerna och genomsnittet i riket. Det lägre antal påstigande 
indikerar att antalet turer är högt i förhållande till beräknat 
passagerarantal. Detta skulle kunna bero på en lägre andel 
stadstrafik än de andra länen, eller en mindre balanserad tidabell.  

I intervjuer framkommer att regionen har beslutat att genomföra 
större trafikförändringar med start i december 2021. Förändringarna 
innebär bland annat att vissa turer dras in vilket gör att det totala 
antalet turer minskar. 

I samtliga intervjuer framhålls att den typen av omställning som har 
genomförts med anledning av pandemin samt den omställning som 
kommer att genomföras inte hade varit möjlig till samma kostnad 
om bolaget inte hade drivits i egen regi. Detta talar för att 
nuvarande avtal ger ägarna en ökad flexibilitet vid utformningen av 
kollektivtrafiken i regionen. 

Antalet påstigningar per 
utbudskilometer är lägre i 
Region Örebro län jämfört med
riket och liknande regioner

28
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*Observera att redovisade uppgifter för riket baseras på en summering av länsuppgifterna. Då vissa 
uppgifter saknas för enskilda variabler på länsnivå blir totalerna en underskattning av de faktiska värdena.
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Region Örebro län har över tid (2017-2020) haft en något 
lägre skattefinansieringsgrad än Region Västmanland, men i 
nivå med eller något över andra jämförelsegrupper. Region 
Västmanland är den region som över tid (2017-2020) haft 
högst skattefinansieringsgrad. 

Skattefinansieringsgraden har påverkats av de minskade 
biljettintäkterna under 2020 på grund av Covid-19-pandemi. 

Jämförelser av skattefinansieringsgrad är intressant eftersom 
det säger något om ägarnas ambitionsnivå, direkt eller 
indirekt, men behöver inte säga något om den faktiska 
effektiviteten. Vid hög skattefinansiering krävs en analys kring 
orsakerna till utfallet. Beror utfallet på en hög ambitionsnivå 
eller ett ineffektivt arbetssätt. Om skattefinansieringsgraden är 
hög med anledning av en hög ambitionsnivå bör detta även 
avspeglas i verksamhetens kvalitet. 

Region Örebro län har en 
skattefinansieringsgrad i nivå 
med genomsnittet i riket

29

<< INNEHÅLL

Del 1

Skattefinansieringsgrad (2017-2020)

1118 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Kostnadsfördelning och ekonomiskt utfall
<< INNEHÅLL
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● Dagens kostnadsfördelningsmodell baseras i huvudsak på bolagets direkta och fördelade kostnader för regionen, 
med tillägg för del av bolagets vinstkrav. Parterna upplever att modellen i stort fungerar bra idag.

● Region Örebro län har lägre kostnad per utbudskilometer än Region Västmanland och i nivå med riket. År 2019 
ökade kostnaderna per utbudskilometer i Region Örebro län och Region Västmanland men inte i de övriga 
jämförelseobjekt. 

● Region Örebro län har en något lägre skattefinansieringsgrad än Region Västmanland, men i nivå eller något över 
andra jämförelsegrupper. Samtidigt har Region Örebro län väsentligt lägre antal påstigande per utbudskilometer 
inom busstrafiken jämfört andra. Orsaken till detta kan självklart vara många, men då skattefinansieringsgraden 
inte väsentlig avviker från t.ex. Region Östergötland eller Region Jönköping indikerar detta att regionen har fler 
busslinjer eller fler turer med få påstigande personer än övriga regioner. I intervjuerna har det framkommit att det 
pågår justeringar inom ett antal busslinjer vilket skulle kunna påverka denna statistik. Även om måttet i sig är 
trubbigt bör detta vara ett relevant mått att följa framåt och analysera avvikelserna inom.

● Svealandstrafiken uppnådde sitt resultatmål för 2020. I sammanhanget bör nämnas att bolaget fick ett tillfälligt 
driftsbidrag om 11 mkr under 2020.

● Nuvarande driftsform och avtal ger ägarna en ökad flexibilitet vid utformningen av kollektivtrafiken i regionen. Den 
typen av omställning som har genomförts med anledning av pandemin samt den omställning som kommer att 
genomföras inte hade varit möjlig till samma kostnad om bolaget inte hade drivits i egen regi. 

Sammanfattning 
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Resultat del 2
I kapitlet presenteras resultatet av den kvalitativa 
utvärderingen.4
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Roll- och 
ansvarsfördelning
På kommande sidor beskrivs hur parterna uppfattar 
roll- och ansvarsfördelningen. 4a
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Den formella roll- och ansvarsfördelningen 
mellan parterna är tydlig

I utvärderingen framkommer att företrädare från både Svealandstrafiken och Region Örebro län 
anser att den formella roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna är tillräckligt tydliggjord i 
avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken. Det är tydligt att 
Svealandstrafiken erhåller sitt uppdrag via tilldelning från Kollektivtrafikmyndigheterna i Region 
Västmanland och Region Örebro län. Under nuvarande mandatperiod är det 
samhällsbyggnadsnämnden som ska fullgöra rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i 
Region Örebro län. Det är också tydligt att Svealandstrafiken får, efter överenskommelse med 
regionen, lägga ut trafiken på entreprenad alternativt bedriva den i egen regi.

Inför övertag av verksamhet upprättades tre så kallade gränsdragningslistor som skulle 
tydliggöra parternas ansvar i det praktiska utförandet av respektive uppdrag:

• Gränsdragningslista mellan Svealandstrafiken och förvaltningen rörande tekniska 
stödsystem såsom ”Print4Webb”, ”anslagsprogrammet”, ”Reseplaneraren”, ”Elmer”, 
”Länstrafikens App”, ”lanstrafiken.se” m.fl

• Gränsdragningslista mellan Regional utveckling och Svealandstrafiken AB rörande 
hållplatser och väderskydd 

• Gränsdragningslista mellan Regional utveckling och Svealandstrafiken AB rörande 
trafikavtal med andra län. 

33
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Kundsupport vid upphandlad trafik

 
Operativ och strategisk trafikplanering

Tekniska stödsystem

I praktiken behöver vissa roller och 
ansvarsområden förtydligas

<< INNEHÅLL

Kundsupport vid 
upphandlad trafik

Operativ och strategisk 
trafikplanering

Tekniska 
stödsystem

Utvecklingsområden: 
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I utvärderingen framkommer att arbetssättet mellan Svealandstrafiken och 
regionens kundservice liknar det arbetssätt som regionen hade med tidigare 
entreprenörer. Samtidigt beskrivs samarbetet med Svealandstrafiken som 
tätare och kommunikationsvägarna som kortare. Som exempel nämns att 
verksamheterna bjuder in varandra till samtal på ett annat sätt jämfört med 
tidigare samt att samarbetet gynnas av att Svealandstrafiken och regionen 
har en samsyn kring målet med verksamheten. 

I stort fungerar hanteringen av kundärenden bra. Däremot framkommer att 
hanteringen brister i de fall ärendet berör underentreprenörer som utför trafik 
på uppdrag av Svealandstrafiken. I dagsläget är det inte tydligt hur den här 
typen av ärenden ska hanteras och processen beskrivs som ineffektiv. Som 
exempel framkommer att systemet Elmer inte uppdateras med tillräcklig 
information om underentreprenörerna. Detta påverkar både regionens 
kundservicepersonal och Svealandstrafikens trafikplanerare negativt 
eftersom deras förutsättningar att göra ett bra jobb försämras. Det påverkar 
även kunderna negativt eftersom regionens återkoppling till dem dröjer. 
Dagens hantering riskerar på så sätt att påverka varumärket negativt. 

För att utveckla samverkan planerar verksamheterna att införa operativa 
veckomöten där personal från Svealandstrafiken och regionens kundservice 
träffas för att skapa samsyn kring arbetsprocessen samt diskutera aktuella 
händelser och utvecklingsområden.

Kundsupport vid upphandlad trafik
<< INNEHÅLL

Utvecklingsområden: 

Kundsupport vid 
upphandlad trafik

Operativ och strategisk 
trafikplanering

Tekniska 
stödsystem

Del 2
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Gränsdragningen mellan trafikplanerarna på Svealandstrafiken och 
regionens kollektivtrafikstrateger är i teorin tydlig. Trafikplanerarna ansvarar 
för det korta perspektivet år 1-3, parterna har ett gemensamt ansvar för år 
3-5 och regionens strateger ansvarar för det långsiktiga perspektivet (>5år).

I praktiken fungerar inte gränsdragningen. Det beskrivs att mandat och 
rollfördelningen mellan det operativa och det strategiska arbetet inte är 
tillräckligt tydligt. Trafikplanerare på Svealandstrafiken upplever att 
regionens strateger är inne och arbetar med det korta perspektivet. 
Samtidigt beskriver regionens strateger att verksamheterna har ett tätare 
samarbete idag, vilket bland annat tar sig i uttryck i att strategerna bistår 
trafikplanerarna i arbetet med det korta perspektivet.
 
Företrädare från båda parter anser att dagens situation riskerar att leda till 
dubbelarbete, ineffektiva arbetsprocesser samt frustration i verksamheterna. 
Det framkommer i utvärderingen att det inte är är tydligt vem som ska fatta 
beslut i olika frågor eller hur prioriteringar ska genomföras. Som exempel 
nämns att det dessa otydligheter framträder när Svealandstrafikens 
trafikplanerare företräder regionen som kollektivtrafikmyndighet i dialog med 
kommunerna. Det är dock tydligt att det är regionens kollektivtrafikchef som 
beslutar om de förändringar i trafiken som Svealandstrafikens 
trafikplanerare tar fram. 

Operativ och strategisk trafikplanering
<< INNEHÅLL

Kundsupport vid 
upphandlad trafik

Operativ och strategisk 
trafikplanering

Tekniska 
stödsystem

Utvecklingsområden: 

Del 2
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Det beskrivs att en ambition när Länstrafiken år 2012 flyttade över från 
bolagsform till förvaltning, var att bland annat få en tydligare politisk 
styrning. Att besluta om nästa års tidtabell anser 
kollektivtrafikförvaltningens företrädare inte vara en politisk fråga, men att 
planera för vad som kommer om tre år kan i många fall vara politiskt. 
Enligt kollektrafikförvaltningens företrädare finns trots allt en tydligare 
politisk styrning om tjänstepersonerna är anställda inom regionen. 

I utvärderingen framkommer att trafikplanerare på Svealandstrafiken 
upplever att större planeringsuppdrag lämnas över för sent från regionen till 
trafikplaneringen. Det råder delade meningar mellan 
kollektivtrafikförvaltningen och bolaget om när underlag till större projekt 
ska lämnas över. Enligt trafikplanerarna har det förekommit att underlagen 
har lämnats över endast 1,5 år innan tilltänkt genomförande vilket påverkar 
implementeringsprocessen negativt. 

I sammanhanget bör nämnas att arbetsprocessen kan påverkas av beslut 
från ägarna. Som exempel beslutade Regionstyrelsen om ett projekt vid 
namn Budget i balans som skulle genomföras omgående.  

forts. Operativ och strategisk 
trafikplanering

<< INNEHÅLL

Kundsupport vid 
upphandlad trafik

Operativ och strategisk 
trafikplanering

Tekniska 
stödsystem

Utvecklingsområden: 

Del 2
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Det har sedan 2004 funnits så kallade fokusgrupper i olika 
konstellationer där kommunernas kollektivtrafikplanerare träffat 
kollektivtrafikmyndighetens trafikplanerare för att diskutera 
utvecklingsfrågor. 

I utvärderingen framkommer att trafikplanerarnas samarbete med 
Örebro kommun har försämrats sedan övergången till 
Svealandstrafiken. Som exempel deltar inte längre trafikplanerarna i 
de regionala fokusgrupperna vilket har försämrat dialogen. 

Enligt uppgift har företrädarna från Örebro kommun endast en dialog 
med regionens strateger som representerar 
kollektivtrafikmyndigheten. Trafikplanerarna anser att 
tidtabellsplaneringen har påverkats negativt av den uteblivna 
dialogen eftersom deras kunskaper och erfarenheter inte inkluderas i 
den initiala delen av processen.

forts. Operativ och strategisk 
trafikplanering

<< INNEHÅLL
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I utvärderingen framkommer att gränsdragningen som togs fram inte 
fungerar fullt ut i praktiken. Det framkommer att det gemensamma 
arbetssättet behöver utvecklas och att parterna behöver få samsyn kring 
gränsdragningen. Det beskrivs att rollerna inte är tydliga vilket riskerar 
att frågor hamnar mellan stolarna, exempelvis vad gäller systemet 
Rebus. 

Andra system där arbetet inte fungerar helt tillfredsställande är Elmer 
samt Respons, ärendehanteringssystemet. Det pågår nu diskussioner 
om att byta ut Respons eftersom systemet i sig inte anses tillräckligt bra 
för ändamålet. 

Andra utvecklingsområden som lyfts kopplat till tekniska stödsystem är 
Svealandstrafikens korta avrop på ramavtal. Vid varje byte av utförare 
ska verksamheten tekniska stödsystem byta samtliga system på 
bussarna. Många byten på kort tid kräver mer arbete från tekniska 
stödsystem och bidrar till en ökad kostnad för Kollektivtrafikmyndigheten. 

Tekniska stödsystem
<< INNEHÅLL

Kundsupport vid 
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Sammanfattning: Roll- och ansvarsfördelning
<< INNEHÅLL

40

● Den formella roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig och fungerar i stort. 

○ Det är tydligt att Svealandstrafiken erhåller sitt uppdrag via tilldelning från 
Kollektivtrafikmyndigheterna i Region Västmanland och Region Örebro län. 

○ Samhällsbyggnadsnämnden fullgör rollen som regional kollektivtrafikmyndighet i Region Örebro 
län. 

○ Det är tydligt att Svealandstrafiken, efter överenskommelse med regionen, får lägga ut trafiken på 
entreprenad alternativt bedriva den i egen regi.

● Roll- och ansvarsfördelningen fungerar inte fullt ut i praktiken inom särskilt tre områden: 

○ Kundsupport vid upphandlad trafik
○ Operativ och strategisk trafikplanering
○ Tekniska stödsystem

Sammanfattning 
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Anställningstrygghet och 
arbetsmiljö
På efterkommande sidor beskrivs hur 
medarbetarnas anställningstrygghet och arbetsmiljö 
har förändrats med anledning av att delar av den 
allmänna kollektivtrafiken drivs i egen regi. 4b

<< INNEHÅLL
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För att kunna mäta hur medarbetarnas anställningstrygghet och arbetsmiljö 
har utvecklats över tid krävs att det finns en referenspunkt att jämföra nuläget 
med. Det har inom ramen för denna utvärdering inte varit möjligt att få fram 
några adekvata referenspunkter för dessa frågor. Svealandstrafiken har inte 
genomfört någon medarbetarundersökning med fokus arbetsmiljö sedan 
regionens inträde i bolaget. Svealandstrafiken har däremot genomfört en 
varumärkesundersökning under 2021 som ger vissa indikationer om 
medarbetarnas uppfattning om bolaget och vi har därför valt att inkludera 
denna i rapporten även om svarsfrekvensen var låg (37%). 

Med anledning av ovanstående kommer vi på följande sidor att beskriva hur 
anställningstryggheten och arbetsmiljön har utvecklats utifrån den information 
som framkommit i intervjuer med företrädare från Svealandstrafiken, Region 
Örebro län samt fackförbundet Kommunal. 

Utvecklingen av anställningstrygghet 
och arbetsmiljö

42

Del 2
<< INNEHÅLL
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Fördelar som den nya driftsformen fört med sig för 
bussförarna

43

<< INNEHÅLL

Del 2

● Stabilitet i förarkollektivet
Bussförarna behöver inte byta arbetsgivare lika ofta 
med nuvarande avtal, vilket skapar bättre 
förutsättningar att på sikt kunna utveckla förarnas roll 
och servicegrad. Att utveckla kultur, kvalitet och 
servicegrad är ett långsiktigt arbete som ännu inte gett 
mätbar effekt och lyfts även som ett 
utvecklingsområde i flertalet intervjuer.

● Kortare arbetspass för vissa
Vissa långa tjänster har förhandlats bort vilket är 
positivt. Faktum kvarstår dock att många bussförare 
fortfarande har långa arbetsdagar. Exempelvis kan ett 
arbetspass sträcka sig från klockan 04:00-15:00.

● Start och stopp på samma plats
Bussförarna startar och avslutar sina arbetspass på 
samma plats. Detta genererar en något högre kostnad 
jämfört med tidigare avtal, men leder till en bättre 
arbetssituation för bussförarna. 

● Lokal trafikledning
Svealandstrafiken har inrättat en lokal trafikledning. 
Dels på depån i Örebro och dels yttre trafikledning 
som kan stötta och hjälpa förarna i det dagliga arbetet.

● Trygg anställning
Att arbeta på ett regionalt bolag skapar en trygghet för 
förarna. I sammanhanget bör nämnas att det är brist 
på bussförare i Sverige idag vilket gör att det är en 
eftertraktad yrkesgrupp oavsett avtalsform.
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Utvecklingsområden som kvarstår

44

<< INNEHÅLL

Del 2

● Korta avrop från ramavtal
Svealandstrafiken får, efter överenskommelse med 
regionen, lägga ut delar av trafiken på entreprenad. 
Norr om Örebro har Svealandstrafiken gjort korta 
avrop från ramavtal och har använt tre olika bolag 
inom ett års tid. Detta har resulterat i att delar av 
personalen har blivit timanställda.

● Brist på kompetensutveckling
Majoriteten av avtalstiden har präglats av att 
Svealandstrafiken behövt hantera 
Covid-19-pandemin (höga sjukskrivningstal, 
omplaneringar av trafiken m.m.). Bolaget har även 
fokuserat på att få till stånd bra trafikstarter. Nu 
efterfrågas kompetensutveckling för produktionen 
(bussförare, verkstadspersonal, enhetschefer) för 
att bygga en långsiktig positiv utveckling. Det krävs 
förståelse för affärsmodellen, den trafik som ska 
produceras samt vad det innebär att vara ett 
regionalt bolag. 

● Olika kulturer och arbetssätt
Det förekommer olika kulturer och arbetssätt inom 
bolaget, exempelvis på de olika depåerna. Vidare 
beskrivs att roller, ansvar och mandat behöver 
förtydligas på enhetsnivå, samt vilket stöd som finns 
att tillgå som enhetschef. 

● Viss information når inte rätt
Det har förekommit att beslut som påverkar den 
operativa nivån inte har kommunicerats på ett 
tillräckligt sätt, vilket bidragit till ovisshet och 
merarbete. Exempelvis beslut om hur 
övervakningskameror får användas på bussarna. 
Kommunikationskanalerna behöver ses över så att 
korrekt och tillräcklig information når rätt del av 
verksamheten.

● Strukturkapitalet behöver ses över
Personal på Svealandstrafiken efterfrågar tydliga 
riktlinjer, rutiner och processbeskrivningar som sedan 
omsätts i praktiken. Bland annat för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Det efterfrågas även bättre digitala 
system för bussförarna.
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I mars 2021 genomförde Svealandstrafiken en intern 
varumärkesundersökning med syfte att få en bild av 
medarbetarnas syn på varumärket ‘Svealandstrafiken’. I 
undersökningen fick medarbetarna ta ställning till ett antal frågor 
och påståenden rörande företaget. Svarsfrekvensen var 37 
procent.

Ett urval av påståendena ses i diagrammet till höger. 

• Påståendet “Svealandstrafiken är ett företag där alla är 
välkomna” är det som faller bäst ut i undersökningen.

• Påståendet “Svealandstrafiken är ett öppet och 
transparent bolag” är det som faller sämst ut i 
undersökningen. 

Några andra typer av medarbetarundersökningar eller mätningar 
av medarbetarnas arbetsmiljö och trivsel har inte genomförts 
sedan Region Örebro län blev en del av Svealandstrafiken i 
september 2018.

Varumärkesundersökning

45

Del 1
<< INNEHÅLL

Del 2
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Sammanfattning: Anställningstrygghet och arbetsmiljö
<< INNEHÅLL

46

● Den nya driftsformen har till viss del bidragit till en bättre arbetssituation för bussförarna som blivit 
anställda av Svealandstrafiken. Bussförarna får daglig stöttning av den lokala trafikledningen (inre och 
yttre), och deras arbetspass startar och slutar på samma plats. 

● Det finns möjlighet att på sikt utveckla förarnas roll och servicegrad. Arbetet har initierats, men det tar tid 
att utveckla kultur, kvalitet och servicegrad. Det är ett långsiktigt arbete som ännu inte gett mätbar effekt.

● Anställningstryggheten har ökat för bussförarna som har fått anställning på Svealandstrafiken. 
Svealandstrafiken har dock genomfört korta avrop från sina ramavtal vilket lett till sämre 
anställningstrygghet för de bussförare som har sin anställning på de upphandlade bolagen då vissa av 
dem fått en timanställning. 

● Det har endast gått lite mer än två år sedan Region Örebro län började köra delar av den allmänna 
kollektivtrafiken i egen regi genom bolaget Svealandstrafiken, varav 1,5 år har präglats av 
Covid-19-pandemin. Stort fokus har även lagts på att få till stånd bra trafikstarter runt om i regionen. 
Svealandstrafiken bör nu lägga fokus på att utveckla både sitt strukturkapital och sitt humankapital.

Sammanfattning 

1135 (1163)



Nyttor med driftsformen, 
utvecklingsmöjligheter 
och avgörande faktorer
På kommande sidor beskrivs de främsta nyttorna 
den nya driftsformen, utvecklingsmöjligheter samt 
faktorer som varit avgörande i utfallet. 4c

<< INNEHÅLL

1136 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Nyttorna med nuvarande driftform

48

<< INNEHÅLL

Del 2

● Ökad närhet mellan beställare och utförare
Närheten mellan strategisk planering, trafikplanering och 
utförare har ökat.

● Bättre upphandlingskompetens
Båda parter konstaterar att Svealandstrafiken har bättre 
upphandlingskompetens än regionen tidigare hade.

● Löpande uppföljning
Regionala kollektivtrafikmyndigheten får en redovisning av 
Svealandstrafiken var sjätte vecka, exempelvis rörande 
kundsynpunkter och status på fordonsflottan. Ordförande 
för samhällsbyggnadsnämnden träffar även ordförande i 
bolagsstyrelsen med jämna mellanrum vilket gör att 
politiken har mer insyn jämfört med tidigare. Den här typen 
av uppföljning och återkoppling förekom inte tidigare. 
Uppföljningen hade kunnat efterfrågas, men hade troligtvis 
inte rymts inom befintliga avtal med tidigare entreprenörer.

● Ökad och bättre styrförmåga
Ägarna kan påverka bolagets mål och prioriteringar, samt 
har en bättre uppföljning och insyn i verksamheten. 

● Enklare att samarbeta
Regionen har ett närmare samarbete med 
Svealandstrafiken jämfört med tidigare entreprenörer. 
Kommunikationsvägar beskrivs som kortare samtidigt som 
kontaktnätet är bättre och mer konstant över tid. Det är 
också enklare att föra ett öppet samtal om större och 
mindre utvecklingsprojekt med en part som är en del av 
samma koncern.

● Ökad flexibilitet 
Nuvarande driftsform möjliggör en snabbhet i 
utvecklingsfrågor, exempelvis förändringar av turer, byte av 
bränsle och fordon under löpande avtalsperiod. Om ägarna 
vill ha nya bussar vart fjärde år är det en prioritering som 
kan genomföras jämfört med tidigare avtalsform där man 
hade varit upplåst med en fordonsflotta i 10 år. 

● Hybrid-modell
Nuvarande driftsform möjliggör att Svealandstrafiken kan 
utföra trafiken i egen regi eller handla upp entreprenörer, 
utifrån vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt och skapar 
mest nytta för kunderna. Svealandstrafiken har även som 
mål att möjliggöra för de lokala trafikbolagen att finnas kvar 
på marknaden.
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Utvecklingsmöjligheter för samarbetet

49

<< INNEHÅLL

Del 2

● Möjliga stordriftsfördelar kan kvarstå enligt bolaget
Inom Svealandstrafiken finns en stark vilja och 
organisatorisk kapacitet för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för kollektivtrafiken i regionen. Detta 
förutsätter dock att regionen ser över möjligheten att 
delegera vissa delar av verksamheten som av bolaget 
anses vara “givna boxar” till Svealandstrafiken sett 
utifrån bolagets operativa uppdrag. Bolaget kan utifrån 
sin tekniska kompetens bidra med sitt 
verksamhetsperspektiv och verka för synergieffekter 
inom den operativ verksamheten.

○ Samma biljettsystem i Region Örebro län och 
Region Västmanland.

○ Samma utförande på bussarna i de båda 
regionerna för att lättare kunna använda 
bussarna över länsgränserna.

○ Flytta över regionens Kundservice till 
Svealandstrafiken. Bussförarna skulle kunna 
användas som biljettkontrollanter, försäljare av 
biljetter mm. 

● Ökad transparens mellan parterna
I intervjuerna framkommer att flertalet hade en 
förhoppning om att driftsformen skulle leda till en ännu 
starkare Vi-känsla mellan beställare och utförare av 
trafiken. Flertalet upplever dock att det kvarstår problem 
vad gäller transparens. Som exempel har förvaltningen 
efterfrågat underlag som de initialt inte fått ta del av.  

● Enhetlig kommunikation
Svealandstrafiken ansvarar för information om planerade 
störningar samtidigt bär regionen huvudansvaret 
gentemot kund. Det är av vikt för regionen att 
informationen är i linje med regionens policy och 
riktlinjer. Gränsdragningen är idag inte tydlig vad gäller 
vilken information som ska gå till kund, när och hur. 
Dagens hantering riskerar att dubbla eller 
motsägelsefulla budskap når kund.

● Upphandling av andra utförare
Det framkommer att Svealandstrafiken upphandlat 
ramavtal med externa utförare utan att ställa krav på 
exempelvis utformning och färg på bussarna. Dessa 
frågor är av vikt för regionen. 
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Avgörande faktorer för utfallet av nyttorna med avtalet

50

<< INNEHÅLL

Del 2

Gemensamma mål - en gemensam riktning

Samarbetsvilja

En intern motpart

Gemensamma mål - en gemensam riktning

● Samarbetet gynnas av samsyn kring mål och riktning.
● Samsyn skapas genom att båda parter har varit med i framtagandet av det nya 

Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är numera ett viktigt styrdokument för 
båda parterna. 

● Verksamheten arbetar mer kontinuerligt med målen jämfört med tidigare, 
exempelvis i utvecklingsprojekt.

● Gemensamma mål skapar en garanti att parterna gemensamt ska leverera den 
produkt som var planerad när den utvecklades.

Samarbetsvilja

● Förändringsvilja och initiativförmåga finns hos båda parter. Parterna vill och 
arbetar för att samarbetet ska bli så bra som möjligt. 

● Nya kommunikationsvägar och forum har skapats:
○ Operativa gruppen
○ Infrastrukturgruppen

En intern motpart

● Att motparten är en del av den egna koncernen underlättar samarbetet, ökar 
möjligheterna till en öppen dialog och ses som en framgångsfaktor av båda 
parter. Samtidigt framkommer i flertalet intervjuer att transparensen och 
förståelsen mellan parterna behöver utvecklas för att driftsformen ska nå sin fulla 
potential. 
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● I utvärderingen framkommer flertalet nyttor som driftsformen fört med sig

○ Enklare att samarbeta
○ Ökad flexibilitet
○ Hybrid-modell
○ Ökad närhet mellan beställare och utförare
○ Bättre upphandlingskompetens
○ Löpande uppföljning
○ Ökad och bättre styrförmåga

● I utvärderingen framkommer att det fortfarande finns utvecklingsområden i samarbetet mellan 
parterna, bland annat vad gäller transparens och kommunikation/information till kunderna.

● Gemensamma mål och en gemensam riktning, parternas samarbetsvilja samt att Svealandstrafiken 
ses som en “intern motpart” har bidragit till de positiva utfallen av samarbetsavtalet. 

Sammanfattning: Nyttor med avtalet och avgörande 
faktorer

<< INNEHÅLL
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Sammanfattning 
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Diskussion och slutsatser
I kapitlet presenteras PwC:s slutsatser och möjliga 
förbättringsåtgärder.5

<< INNEHÅLL

1141 (1163)



PwC - Utvärdering av avtal om allmän trafik

Diskussion och slutsatser

53

Region Örebro län ansvarar för den långsiktiga strategiska inriktningen 
för kollektivtrafikens utveckling. Regionen växer och får allt fler invånare. 
Det är regionens uppgift att se till att kollektivtrafiken följer med 
utvecklingen och möter resenärernas behov. 

Parterna har ett gemensamt, men delat ansvar för utvecklingen av 
kollektivtrafiken i regionen. Regionen och Svealandstrafiken har olika 
mandat och resurser till sina förfoganden. Beslutanderätten gällande 
service och servicenivåer, verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
eller kvalitet ska fastställas på politisk nivå. 

För att skapa ännu bättre förutsättningar för kollektivtrafiken i Region 
Örebro län måste samarbetet genomsyras av kontinuerlig dialog, 
delaktighet, transparens och gemensamma mötesplatser. Utvecklingen 
av samarbetet ska utgå från aktuell kunskap om och analys av 
regionens utveckling samt utmaningar och styrkor i en föränderlig 
omvärld.

<< INNEHÅLL
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<< INNEHÅLL

På nästkommande sidor besvarar vi utvärderingens frågeställningar samt presenterar 
våra rekommendationer. 

I utvärderingen framkommer att företrädare från både Svealandstrafiken och Region 
Örebro län anser att den formella roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna är 
tillräckligt tydliggjord i avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och 
Svealandstrafiken. I praktiken behöver dock vissa roller och ansvarsområden 
förtydligas bl a avseende strategisk och operativ trafikplanering. Tydlighet i 
arbetsuppgifter och gränsdragning är en förutsättning för ett effektivt samarbete mellan 
två parter.

I sammanhanget ska nämnas att det har gått cirka två år sedan Region Örebro län 
började köra delar av den allmänna kollektivtrafiken i egen regi genom 
Svealandstrafiken, varav 1,5 år har präglats av Covid-19-pandemin. Förändringsarbete 
kräver uthållighet och tar tid vilket behöver beaktas i denna utvärdering.
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Har det blivit bättre för resenärerna avseende 
service, kvalitet och enkelhet?

I stort ses marginella förändringar i kundnöjdheten i Region Örebro län mellan åren 
2017-2020 avseende avseende service, kvalitet och enkelhet. Vi kan dock konstatera att 
Region Örebro län får ett sämre resultat än Region Västmanland i 6 av 7 jämförelser 
som ingår i denna rapport. Svealandstrafiken ägs av både Region Västmanland och 
Region Örebro Län, men trots detta skiljer sig kundnöjdheten åt. 

I sammanhanget ska nämnas att det har gått cirka två år sedan Region Örebro län 
började köra delar av den allmänna kollektivtrafiken i egen regi genom 
Svealandstrafiken, varav 1,5 år har präglats av Covid-19-pandemin. Förändringsarbete 
kräver uthållighet och tar tid vilket behöver beaktas i dessa jämförelser.

Har bolagets resultatmål avseende ekonomiska 
avkastning på insatt eget kapital med 
motsvarande 10% uppnåtts?

Svealandstrafiken uppnådde sitt resultatmål för 2020. I sammanhanget bör nämnas att 
bolaget fick ett tillfälligt driftsbidrag om 11 mkr under 2020.

Har modellen för fördelningen av kostnader och 
intäkter mellan parterna fungerat tillfredsställande?

Dagens kostnadsfördelningsmodell baseras i huvudsak på bolagets direkta och 
fördelade kostnader för regionen, med tillägg för del av bolagets vinstkrav. Det är 
positivt att justeringar kan genomföras årligen vid förändringar. Parterna upplever att 
modellen i stort fungerar bra idag. Ägarna har inte efterfrågat att Svealandstrafiken ska 
summera alla intäkter och kostnader till respektive ägare vid bokslut varpå någon 
sådan särredovisning inte tagits fram av bolaget. 

Vår syn på frågeställningarna
Del 1
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Är kostnaderna jämförbara med liknande regioner 
där kollektivtrafiken körs i egen regi eller genom 
konkurrensutsättning?

År 2017-2019 hade Region Örebro län en kostnad per utbudskilometer (antal körda 
kilometer med buss) i nivå med riket och Region Jönköpings län. Region 
Västmanland är den region i jämförelsen som har högst kostnad per utbudskilometer 
och ligger över genomsnittet i riket. Kostnaden per utbudskilometer ökade både i 
Region Örebro län och Region Västmanland år 2019 med inte i de andra regionerna. 

Är antalet turer högt/lågt i förhållande till beräknat 
passagerarantal?

Region Örebro län har under 2017-2019 färre påstigningar per utbudskilometer än de 
andra regionerna och genomsnittet i riket, vilket kan tyda på att antalet turer är högt i 
förhållande till beräknat passagerarantal eller att regionen har fler busslinjer.

Är skattefinansieringsgraden höger/lägre än 
genomsnittet i riket?

Region Örebro län har över tid (2017-2020) haft en något lägre 
skattefinansieringsgrad än Region Västmanland, men i nivå med eller något över 
andra jämförelsegrupper. Region Västmanland är den region som över tid 
(2017-2020) haft högst skattefinansieringsgrad. Jämförelser av 
skattefinansieringsgrad är intressant eftersom det säger något om ägarnas 
ambitionsnivå, direkt eller indirekt, men behöver inte säga något om den faktiska 
effektiviteten. Vid hög skattefinansiering krävs en analys kring orsakerna till utfallet för 
att ta reda på om det beror på en hög ambitionsnivå eller ett ineffektivt arbetssätt. Om 
skattefinansieringsgraden är hög med anledning av en hög ambitionsnivå bör detta 
även avspeglas i verksamhetens kvalitet. 
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Har det blivit bättre för personalen avseende 
anställningstrygghet och arbetsmiljön?

Den nya driftsformen har i stort bidragit till en bättre arbetssituation samt 
anställningstrygghet för bussförarna som blivit anställda av Svealandstrafiken. 
Däremot har bolaget gjort korta avrop på ramavtal vilket lett till att vissa bussförare 
som är anställda på upphandlade bolag har blivit timanställda.

Upplevs respektive parts ansvar och roll tillräckligt 
tydlig när det gäller kollektivtrafiken i Region Örebro 
län?

Den formella roll- och ansvarsfördelningen mellan parterna är tydlig och fungerar i 
stort. Däremot framkommer att det inte fungerar lika bra i praktiken inom särskilt tre 
områden: kundservice vid upphandlad trafik, operativ och strategisk trafikplanering 
samt tekniska stödsystem. 

Anser parterna att genom det gemensamt ägda 
trafikbolaget skapats bättre förutsättningar för 
kollektivtrafiken i Region Örebro län?

I stort anser parterna att man genom det gemensamt ägda trafikbolaget har skapat 
bättre förutsättningar för kollektivtrafiken i Region Örebro län. Bland annat vad gäller 
samverkan och flexibilitet i utförandet av kollektivtrafiken. 

Finns det nyttor i den nuvarande driftsformen som 
har skapats genom gemensamt ägda bolaget som 
inte hade kunnat skapas annars? Vilka?

Det finns inget uttömmande svar huruvida de nyttor som har skapats inom ramen för 
driftsformen hade kunnat skapas med en annan driftsform. Vissa nyttor hade kunnat 
uppnås med andra entreprenörer, men det hade krävt ex. utökad kunskap vid 
upphandling något som båda parter anser saknades på regionen. En av de främsta 
nyttorna som identifieras är den flexibilitet i utformningen av kollektivtrafiken som 
kommer av att driva bolaget i egen regi. Båda parter framhåller att den 
trafikomställning som gjorts och planeras att genomföras troligtvis inte hade varit 
möjlig till samma kostnad om bolaget inte hade bedrivits i egen regi. 
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Vilka faktorer är avgörande för utfallet? Gemensamma mål och en gemensam riktning, parternas samarbetsvilja samt 
att Svealandstrafiken ses som en “intern motpart” har bidragit till de positiva 
utfallen av samarbetsavtalet. 

Hur skulle den nuvarande driftformen i egen regi 
kunna förbättras för att bli mer rationell och 
effektiv? Upplevda risker och 
utvecklingsområden.

Förslag till hur driftformen i egen regi kan förbättras för att bli mer rationell 
och effektiv presenteras på kommande sidor. 
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Rekommendation 1 - Vikten av ökad 
transparens mellan regionen och 
Svealandstrafiken

<< INNEHÅLL

I avtal om allmän trafik mellan Region Örebro län och Svealandstrafiken framgår att 
internredovisningen i Svealandstrafiken ska präglas av en korrekt redovisning av intäkter 
och kostnader mellan ägarna. I de fall som fördelning av intäkter eller kostnader krävs ska 
fördelningen vara dokumenterad och godkänd av ägarna. Vid bokslut ska alla intäkter och 
kostnader kunna summeras till någon av ägarna. I utvärderingen framkommer att ägarna 
inte har efterfrågat att Svealandstrafiken ska summera alla intäkter och kostnader till 
respektive ägare vid bokslut varpå någon sådan särredovisning inte tagits fram av bolaget. 

För att öka transparensen mellan ägarna och för att på sikt bibehålla förtroendet mellan 
parterna rekommenderar vi att alla intäkter och kostnader årligen summeras till vardera 
ägare i samband med bokslut. Genom att ha en transparent uppföljning minskar risken att 
någon part känner sig förfördelad samt risken för att tilliten mellan parterna är 
personberoende. 
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Rekommendation 2 - Vikten av tydlig roll- 
och ansvarsfördelning  

<< INNEHÅLL

Parterna behöver se över gränsdragningen mellan det operativa och strategiska arbetet för att undvika risk 
för dubbelarbete, ineffektiva processer och frustration inom verksamheterna. Vi rekommenderar att 
regionen ser över den organisatoriska placering för de funktioner/enheter där placeringen idag upplevs som 
inkonsekvent eller ineffektiv. Vi ser följande tre alternativ:

1) Flytta ytterligare operativ verksamhet till Svealandstrafiken

2) Flytta enhet Trafikplanering från Svealandstrafiken till regionen

3) Bibehåll nuvarande organisation

Organisationsmodeller och val har alltid för- och nackdelar. PwC anser därmed att det inte finns ett optimalt 
sätt att organisera sig. Däremot behöver organiseringen stämma överens organisationens mål och 
uppdrag. Inför beslut av lämplig organisering bör motiven och konsekvenserna av eventuell flytt av 
verksamhet utredas grundligt. Oavsett val av organisering är det av stor vikt att parterna löpande har en 
dialog kring gränsdragningsfrågor.

På kommande sidor förs ett resonemang kring ovanstående tre alternativ. 
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Rekommendation 2 - Vikten av tydlig roll- 
och ansvarsfördelning  

<< INNEHÅLL

1) Flytta ytterligare operativ verksamhet till Svealandstrafiken

I utvärderingen framkommer att det inom Svealandstrafiken finns en stark vilja och organisatorisk kapacitet 
för att skapa ännu bättre förutsättningar för kollektivtrafiken i regionen. Detta förutsätter dock att regionen ser 
över möjligheten att delegera vissa delar av verksamheten som anses vara “givna boxar” till 
Svealandstrafiken sett utifrån bolagets operativa uppdrag. Bolaget skulle utifrån sin tekniska kompetens 
kunna bidra med sitt verksamhetsperspektiv och verka för synergieffekter inom den operativ verksamheten. 

Regionen bär dock fortfarande huvudansvaret för leveransen mot kund och att flytta över ytterligare operativ 
verksamhet medför att resurser och ansvar särkopplas mer än idag. I sammanhanget ska nämnas att den 
politiska styrningen år 2012, med den ansvarsfördelning som gällde då, upplevdes som svag och inte 
ändamålsenlig.

Utifrån ägarens intention att Svealandstrafiken ska utgöra busskompetensbolag bör bolaget ansvara för den 
operativa trafikplaneringen såsom tidtabells- och omloppsplanering av busstrafiken. Tidtabells- och 
omloppsplanering är nära kopplat till bolagets produktion av busstrafik och kan ses som en del av det 
operativa arbetet. Bolaget bör ses som en del i regionen, kunskapen om den operativa trafikplaneringen 
stannar inom regionen och kan delas med kollektivtrafikmyndigheten. Ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv 
anser vi att det inte önskvärt att bygga upp två parallella trafikplaneringensenheter, en inom 
kollektivtrafikförvaltningen och en inom Svelandstrafiken.
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<< INNEHÅLL

Forts. Rekommendation 2 - Vikten av tydlig 
roll- och ansvarsfördelning  

2) Flytta enhet Trafikplanering från Svealandstrafiken till regionen
I utvärderingen framkommer att roll- och ansvarsfördelningen mellan den operativa och strategiska 
trafikplaneringen inte fungerar i praktiken. Genom att flytta tillbaka enheten Trafikplanering till 
regionen stärks länken mellan det strategiska och operativa samtidigt som den politiska styrningen 
kan bli tydligare. Däremot blir kopplingen mellan bolagets produktion av busstrafik och 
trafikplaneringen längre, vilket kan få konsekvenser för att få till en bra och effektiv trafikplanering. 

3) Bibehåll nuvarande organisation

PwC:s bedömning är att det går att särskilja den operativa och strategiska trafikplaneringen men det 
förutsätter ett nära samarbete mellan kollektivtrafikmyndigheten och bolaget samt krav på transparens, 
samråd och rapportering mellan kollektivtrafikmyndigheten och Svealandstrafiken. PwC:s bedömning 
är att kollektivtrafikmyndigheten behöver vidta åtgärder för att säkerställa att kollektivtrafiken sköts så 
effektivt som möjligt och att alla delar drar åt samma håll, samt att kompetenser nyttjas effektivt oavsett 
placering. Om nuvarande organisation bibehålls bör kollektivtrafikmyndigheten rikta åtgärder för att 
stärka samverkan och samordningen mellan parterna utifrån de roller och ansvar respektive part har. 
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<< INNEHÅLL

Övriga rekommendationer

• Svealandstrafiken bör arbeta för att utveckla sitt strukturkapital (rutiner, metoder, 
processer och digitala system) och sitt humankapital (kompetensutveckla 
produktionssidan).

• Samverkan mellan trafikplanerarna på Svealandstrafiken och Örebro kommun behöver 
utvecklas. Genom att strategiskt och systematiskt arbeta tillsammans över 
organisatoriska gränser skapas möjligheten att gemensamt nå längre än vad varje part 
kan göra enskilt.

• Vi rekommenderar att regionen ser över och utreder orsakerna till regionens 
skattefinansieringsgrad samt det låga antalet påstigande per utbudskilometer i 
förhållande till andra regioner för att optimera trafiken.
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung 2021-12-08 Dnr: 20RS12534 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Organ 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Ramverk Krishantering för allmän och särskild 
kollektivtrafik inom Region Örebro län 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att   redovisat ”Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik 
inom Region Örebro län” fastställs samt 
 
att   ge områdeschef Trafik och samhällsplanering i uppdrag att ta fram en 
krishanteringsplan med ramverket som grund. 

Sammanfattning 
För den allmänna och särskilda kollektivtrafiken behövs tydliga riktlinjer för 
hur en kris ska hanteras. Några riktlinjer eller någon krishanteringsplan finns 
inte idag. I 2021 års verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden vid 
Region Örebro län framgår att förvaltningen har fått uppdraget ”Ta fram en 
krishanteringsplan för allmän och särskild kollektivtrafik som berör händelser i 
trafiken. Planen ska beslutas av nämnden under 2021.” 
Under arbetets gång har det konstaterats att en krishanteringsplan är ett 
dokument som med jämna mellanrum kommer att behöva förändras och det är 
därför lämpligare att nämnden fastställer ett ramverk och ger områdeschefen i 
uppdrag att ta fram en krishanteringsplan. Arbetet med att ta fram en 
krishanteringsplan har skett parallellt med framtagandet av ramverket och är 
planerad att fastställas i närtid efter att ramverket fastställts. 

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven 
Beslutet berör inga av dessa perspektiv. 
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Tjänsteställe, handläggare Sammanträdesdatum FöredragningsPM 
Trafik och samhällsplanering, Johan Ljung 2021-12-08 Dnr: 20RS12534 

www.regionorebrolan.se 

Postadress 
Region Örebro län 

Box 1613, 701 16 Örebro 
E-post: regionen@regionorebrolan.se 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att fastställa ramverket medför inga kostnader. Den efterföljande 
krishanteringsplanen kommer att medföra ökade personalkostnader kopplade 
till beredskapstjänstgöring. 

Beslutsunderlag 
FöredragningsPM till samhällsbyggnadsnämnd 8 december 2021. 

Ramverk Krishantering för allmän och särskild kollektivtrafik inom Region 
Örebro län. 

 

 

Johan Ljung 
Omårdeschef Trafik och samhällsplanering 

Skickas till: 
Region Örebro läns Beredskaps- och säkerhetschef 
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Ramverk Krishantering för allmän och särskild 
kollektivtrafik inom Region Örebro län 
Rapport 

Datum: 2021-10-26 

1. KRISHANTERING  
I Sverige har alla myndigheter suveränitet, vilket innebär att ingen kan gå in i och utöva annat 
myndighetsuppdrag och ansvar. Beroende på det ansvar som myndigheten (och samhällsviktiga 
aktörer) har, ställs därmed olika krav på vad som ska klaras av i händelse av svår ansträngning och 
kris. I ett försök att trots olika uppdrag och ansvarsområden ändå vägleda myndigheternas arbete 
med krisberedskap och krishantering har ett antal principer formulerats som tillsammans utgör ”Det 
Svenska krishanteringssystemet”. Principerna är mycket viktiga att förstå och beakta för att 
säkerställa att den myndighet eller förvaltning som avses faktiskt bygger sin organisation och 
hantering på rätt sätt. Följande tre principer ingår i svenska krishanteringssystemet: 

Ansvarsprincipen 

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden också har ett ansvar för att 
verksamheten fungerar under en kris.  

Detta är inte bara en viktig princip att beakta mellan Regionen och Trafikföretagen, utan även inom 
verksamheten! En avdelning kan till exempel inte överta annat ansvar och uppdrag annat än om det 
beslutas i av ledningen. På samma sätt, inom en krisorganisation, är det viktigt med tydliga roller, 
mandat och ansvarsområden för att skapa effektivitet i arbetet.  

Likhetsprincipen 

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det 
är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala 
förhållanden. 

Det är viktigt att tänka på att ju mer förändringar som görs, oavsett skäl, desto längre är vägen 
tillbaka till ordinarie arbetssätt och kommunikationsvägar igen. Det är även utmanande för 
kommunikativa insatser att nå effekt om de kräver förändrat beteende – t.ex. att resenärer ska söka 
information på annat sätt än via vanliga hemsidan eller att samverkan ska ske via nya forum.  

Närhetsprincipen 

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Först om 
Trafikföretagens resurser inte räcker till, eller att händelsen utvecklas på ett sådant sätt att resenärer 
drabbas samt att händelsen uppmärksammas utanför trafikföretagens kontroll, blir det aktuellt med 
regionala insatser i olika omfattning. 

Principen styr bland annat hur eskalerings- och rapporteringskedjor ska beaktas inom organisationen 
och mot andra viktiga aktörer. Det är viktigt att som organisation besluta i vilken utsträckning som till 
exempel utförande verksamheter ska kunna utstå och hantera ansträngning och kriser. Lika viktigt är 
det att identifiera kriterier för att den utförande verksamheten inte längre klarar av att ta sitt 
tilldelade ansvar eller uppnår den kvalitetsnivå som beslutats och vilken överordnad organisation som 
då kan stärka upp hanteringen.  
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Observera att Ansvarsprincipen fortfarande gäller – bara för att händelsen medför en eskalering till 
och stöd uppifrån, är varje del av verksamheten fortfarande skyldig att fortsätta arbeta för att 
hantera situationen utifrån sitt ansvarsområde!  

2. VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM SKA KRISHANTERAS?  
Principerna ska ses som ett ramverk för hur krisorganisation och krishantering ska byggas upp och 
användas inom verksamheten. Men för att kunna applicera dem behöver man förstå vilka krav som 
ställs på verksamheten – med andra ord vad det är som krisorganisationen och krishanteringen ska 
klara av att utföra.  

Målsättningen är att så långt som möjligt säkerställa säker leverans av kollektivtrafik, där människors 
liv och hälsa och förtroendet för Länstrafiken prioriteras högst.   

De övergripande målen för Trafik och Samhällsplanerings krisberedskapsarbete är: 

 Värna säkerhet, liv och hälsa för personal och resenärer. 
 Minska risken att händelser medför, eller kan komma att medföra, allvarlig påverkan på 

uppdraget att bedriva Allmän liksom Särskild kollektivtrafik. 
 Vara en del i Region Örebros läns, och de i länet ingående kommunernas, leverans av 

samhällsfunktion till medborgare i form av tillgänglighet och transport. 

2.1 Definition kris 
En kris för Länstrafiken definieras av en sådan händelse som kraftigt avviker från det normala, 
innebär en allvarlig påverkan på eller överhängande risk för påverkan i uppdraget att bedriva 
kollektivtrafik (Allmän liksom särskild) och kräver skyndsamma insatser och beslut av Region Örebro 
Läns område Trafik och samhällsplanering.  

Följande bedömningsgrunder har tagits fram för att stödja verksamheten att göra bedömningen att 
en inträffad händelse utgör, eller riskerar att utgöra, en krissituation: 

Bedömningsgrund – utgör händelsen en krissituation?  JA NEJ 

Avviker händelsen kraftigt från vad som är normalt och/eller planerat för aktuell 
trafiksituation och årstid?  ◻  ◻  

Har händelsen medfört, eller riskerar den att medföra, konsekvenser för människors 
säkerhet, liv och hälsa? (Avser både resenärer och personal)  ◻  ◻  

Medför händelsen, eller riskerar den att medföra, utmaningar för Region Örebro län 
att utföra sitt uppdrag att köra kollektivtrafik på ett säkert sätt? (Avser både Allmän 
och Särskild kollektivtrafik) 

◻  ◻  

Har händelsen medfört, eller kan den medföra, behov av prioritering och förändrade 
arbetssätt inom kollektivtrafikens verksamhet (Allmän liksom Särskild)?  ◻  ◻  

Krävs ökad bemanning eller skyndsamma insatser och beslut för att kunna bemöta 
händelsens konsekvenser? ◻  ◻  

Finns risk för omfattande negativ massmedial uppmärksamhet och/eller att 
förtroendet för Länstrafiken påverkas? ◻  ◻  
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För att utgöra en krissituation, och därmed föranleda aktivering av krisorganisationen, behöver minst 
två (2) av ovanstående frågor besvaras med JA.  

3. KRISORGANISATION 
En händelse som bedöms som en kris har potentiell påverkan på samhället och kräver inblandning av 
flera aktörer för att kunna hanteras. I ett försök att beskriva ansvarsfördelning och samverkansytor 
delas hanteringen, och aktörerna in i Verkställande, Samordnande och Inriktande. Beroende på 
allvarlighetsgrad krävs olika omfattande hantering, och därmed eskaleras händelsen olika långt.  

Nivå Lokal händelse som berör 
endast 1 trafikföretag, 
begränsad påverkan på 
samhället i form av enskild 
rutt  

Lokal händelse som 
påverkar flera trafikföretag 
eller rutter/geografiska 
områden, påverkan på 
samhället 

Regional händelse som 
påverkar flera trafikföretag 
och flera geografiska 
områden, kraftig påverkan 
på samhället  

Inriktande   Regionens centrala 
krisledning 

Samordnande   Lokal krisledning – 
Allmän och Särskild 
kollektivtrafik 

Lokal krisledning – 
Allmän och Särskild 
kollektivtrafik 

Verkställande  Trafikföretagen Trafikföretagen Trafikföretagen  
 

Det är hela tiden den överordnade nivån som avgör allvarlighetsgrad, information om en händelse 
ska alltid eskaleras för bedömning.  

3.1 Aktivering av Allmän och Särskild kollektivtrafiks krisorganisation  
En inträffad händelse inom kollektivtrafiken, den Allmänna liksom Särskilda, eskaleras av 
Trafikföretagen, Polisen eller Räddningstjänsten till Allmänna och Särskilda kollektivtrafikens 
krisgrupp på ett av två följande sätt: 

Händelse inträffar   Mottagare av larm   Bedömning och aktivering  
 Kundservice  
- Under ordinarie öppettider 

Krisjour Allmänna och 
Särskilda kollektivtrafiken 

 Beställningscentralen  
- Under ordinarie öppettider 

Trafikföretag, Polis, 
Räddningstjänst 
kontaktar Allmänna och 
Särskilda kollektivtrafiken  Regional TIB – Under den tid som 

kundservice/beställnings-centralen inte 
är öppen, alternativt inte går att nå. 

 

 

Krisjour Allmänna och Särskilda kollektivtrafiken gör utifrån bedömningskriterierna för kris en 
bedömning över händelsens allvarlighetsgrad, samt fattar beslut om aktivering av Allmänna och 
Särskilda kollektivtrafikens krisgrupp.  

Krisgruppen aktiveras genom inledande SMS och därefter uppföljande telefonsamtal till alla ordinarie 
funktioner i krisgruppen.  
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Krisgruppen består av följande funktioner:  

Funktion Ansvar  Tillsättning 
Krisjour Allmän och 
Särskild kollektivtrafik.  

 Mottagare av eskaleringsinformation kring 
inträffad händelse. 

 Bedömning allvarlighetsgrad 
 Aktivering krisgrupp 
 Uppstart krisarbete, initial Beslutsfattare 

och Krisstabschef 

Personer i ledningsgrupp 
för Allmänna och 
Särskilda kollektivtrafiken  

Krisgrupp – obligatoriska funktioner  
Funktion Ansvar  Tillsättning 
Beslutsfattare och 
Krisstabschef 

 Leder krisgruppens arbete 
 Fattar beslut 
 Rapporterar till centrala funktioner Region 

Örebro Län 
 Information politiken 

Områdeschef  

Logg och Lägesbild 
 

 Dokumentation över händelsen och dess 
hantering 

Samverkan/Drift 
Allmänna 

 Konsekvens för samt hantering av leverans 
Allmän kollektivtrafik 

 Samverkan Trafikföretag 
Samverkan/Drift 
Särskilda  

 Konsekvens för samt hantering av leverans 
Särskild kollektivtrafik 

 Samverkan Trafikföretag 
Kommunikation  Säkerställa information och budskap till 

anställda och resenärer via lämpliga 
kanaler 

 Samverka med Trafikföretags och/eller 
övriga Region Örebro läns 
kommunikationsverksamheter 

 Omvärldsbevakning, inklusive sociala 
medier 

Utses av Områdeschef 

Krisgrupp – funktioner som kallas in vid behov  
Funktion Ansvar  Tillsättning 

Analys  Underlag för beslut genom analys av olika 
händelseutvecklingar och konsekvenser 

HR  Personalfrågor, arbetsmiljö och arbetsrätt 
Ekonomi  Ekonomiska konsekvenser 
IT (Serviceresor liksom 
Allmänna) 

 Stöd i och konsekvens för tekniska system 
och kommunikationskanaler 

Utses av Områdeschef 

 

Krisgruppen ska kunna aktiveras dygnet runt årets alla dagar via Jour Trafik och Samhällsplanering. 
Målsättningen är att första möte ska kunna genomföras inom 120 minuter i digitalt format. Vid 
behov kan krisgruppens samlas fysiskt. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTIV KRISLEDNING 

 

Förutsättningarna för att leda effektivt i kris kan sammanfattas i nedan beskrivna delförmågor:  

4.1 Förmågan att förstå  
Att som krisorganisation, och beslutsfattare i en krisledning, förstå och tolka information och 
händelseutveckling är helt avgörande för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Den gamla 
devisen om att inga beslut är bättre än det underlag de bygger på är sann – i allt från att förstå att en 
händelse faktiskt är, eller kan komma att bli, så allvarlig att en krisledning behöver aktiveras för att 
komplettera den ordinarie ledningen, till hur hanteringen ska fortskrida genom aktiva beslut om 
åtgärder och prioriteringar, till att även kunna förstå att krisen faktiskt är över. Krisgruppens förmåga 
att förstå handlar om att klara av att belysa händelsen ur flera perspektiv och göra avväganden och 
prognoser för konsekvens av beslut liksom händelseutveckling framåt.  

Det är viktigt att komma ihåg att alla kriser är dynamiska – och ständigt behöver belysas och tolkas 
på nytt! Likt ett frö som över tid blir ett träd, behöver vi ständigt uppdatera vår bild av händelsen för 
att förstå hur den utvecklas – och vara beredda på att omvärdera våra beslut vid behov!  

4.2 Förmågan att organisera sig  
Utifrån det vi förstår att vi står inför, behöver vi kunna samla en effektiv organisation för att hantera 
den. Inledningsvis behöver vi ha förmåga att snabbt kunna aktivera krisgruppen för att möta en akut 
händelse. Under själva hanteringen behöver vi ständigt utvärdera om individerna som tillsätter 
krisgruppen är rätt både ur kompetens och lämplighet. Vi behöver även förhålla oss till organisa-
tioner utanför vår egen – samverkan med Trafikföretagen samt Regionens centrala funktioner 
behöver belysas och hanteras för att skapa en effektivitet i hanteringen. I vissa händelser behöver 
även uthållighetsperspektivet beaktas. Och för att kunna avveckla krisgruppen och återgå till normal 
organisation behöver både den avslutade hanteringen och eventuella kringkonsekvenser återlämnas 
till en tydlig mottagare i den vanliga verksamheten. 

Vilka kompetenser (interna liksom externa) som behövs i krisgruppen för att förstå situationen, fatta 
bra beslut och kunna verkställa åtgärder, är avgörande av den verksamhet som bedrivs!  

4.3 Förmågan att leda 
Att leda i vardagen är utmanande. I svåra lägen ännu mer så. För att förenkla förklaringen av 
delförmågan kan den beskrivas som förmågan att fatta beslut och kommunicera ut dem till de som 
berörs. För att detta ska bli effektivt är det viktigt att definiera en tydlig inriktning för hanteringen 
och ständigt utvärdera beslutade åtgärder mot den – så att hanteringen följer en tydlig linje. Vi 
behöver även ständigt analysera hur vi ska nå ut med besluten, följa upp hur de verkställs och vilken 
effekt de får, och vara beredda på att fatta nya beslut. 
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När det gäller förmågan att leda är det viktigt att komma ihåg VAD och VEM det är man faktiskt 
leder – alltså vilket ansvar som krisgruppen ska uppfylla och vilka resurser man förfogar över.  

4.4 Summering 
Utifrån det vi förstår kring händelsens krav och förutsättningar säkerställer vi att krisorganisationen 
har rätt kompetens och mandat att kunna fatta beslut om och verkställa det som behöver göras.  

Vi utvärderar effekten av åtgärderna genom att på nytt analysera situationen för att förstå den 
bättre, säkerställer att organisationen är mandatmässig och kompetensmässigt korrekts samt 
uthållig, och fattar därefter nya beslut som vi kommunicerar ut och därefter på nytt följer upp. Och 
så håller vi på till dess händelsen är hanterad, behovet av särskild ledning är över och mandat och 
resurser är återlämnade till den ordinarie verksamheten.  

 

5. KRISPLAN SOM STÖDJER KRISGRUPPENS ARBETE 
Varje organisation är unik, liksom är varje krishändelse. Det är därför viktigt att krisplanen fokuserar på 
att stödja krisorganisationens arbetssätt och INTE på att lösa krisen. Genom att låta krisplanen utgå 
från ett symtombaserat förhållningssätt till kris – alltså utgå ifrån de konsekvenser och den påverkan 
som en kris har på verksamheten – kan man skapa en krisplan som är användbar för alla typer av 
händelser som drabbar verksamheten. Genom ett sådant förhållningssätt skapas även en tydlighet i 
hur förvaltningen förväntas arbeta vid svår ansträngning eller kris – oavsett vad det är som skett. 

Det symtombaserade förhållningssättet och effekten av att använda sig av samma arbetssätt oavsett 
händelse är förenligt med Likhetsprincipen.  
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6. Kompetensutveckling – utbildning och övning  
De som ingår i krisgruppen för den Allmänna och Särskilda kollektivtrafiken ska årligen delta i minst 
en utbildning med praktiska inslag för att säkerställa att alla medlemmar har god kunskap om 
krishanteringsarbetet. Utbildningarna syftar till att skapa samsyn kring och erfarenhet av att arbeta 
enligt krisplanens metodik samt öka förståelse för den egna rollen i krishanteringsarbetet, och på så 
sätt skapa trygghet och effektivitet om en händelse skulle uppstå.  

Regelbundet bör krisorganisationen även övas, med fördel i samverkan med Trafikföretag och/eller 
regionens centrala krisledning, för att ytterligare utveckla krishanteringsförmåga samt ge viktig input 
till fortsatt utveckling av krisplan och krisorganisation.  

Inträffade händelser som uppnår nivån kris, eller som i efterhand bedöms ha fått en krisartad 
påverkan på verksamheten, bör utvärderas och erfarenhetsåterkopplas i ett lärande syfte. 
Områdeschefen ansvarar för att initiera utvärdering, som genomförs under ledning av krisgruppens 
Analysfunktion och presenteras för Allmänna och Särskilda kollektivtrafikens krisgrupp.  

 

7. Uppföljning och revidering  
Ramverket ska uppdateras vid behov. Områdeschefen ansvarar för att uppdatera ramverket. 
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