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Tid: Måndagen den 4 november 2019, kl. 19.00 

Plats: Bergaholm, kommunhuset 

Ärenden : 
1 Anmälningsärenden 

2 Delegationsbeslut 

3 Mål och budget 2020 med ekonomisk plan för 2021-2022 

4 Svar på remiss - Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för 
Stockholms län 

5 Svar på remiss - Samråd om viktiga vattenfrågor 

6 Svar på remiss - Cykelplan 2019 Södertälje kommun 

7 Svar på remiss - Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel 
och elfordon i Stockholms län 

8 Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt Kolbotten-Nynäshamn 

9 Samråd avseende nätkoncession befintlig ledning Kolbotten - Tullinge 

10 Samråd avseende kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs 

11 Avvaktan med inrättande av Ersboda naturreservat 

12 Taxa för plan, bygglov och geografisk information i Salems kommun 

13 Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2020 

14 Planbesked för del av fastigheten Storskogen 5, Storskogsvägen 

15 Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
trafikanordningsplaner, schakttillstånd och transportdispens 

16 Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (R) 

17 Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia Franzén (L) 

18 Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Stockholms län 

19 Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

20 Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej verkställts, 2:a 
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 Kommunstyrelsen 

kvartalet 2019 

21 Remiss av fordonspolicy för Salems kommun 

22 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 

23 Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2019 

24 Risk- och sårbarhetsanalys för Salems kommun 

 Lennart Kalderén (M) Linnea Edström 
Ordförande Sekreterare 
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Gruppmöten 

Borgerliga gruppen 

Måndag 2019-11-04 kl 18.00
Konferensrum Bergaholm 

Socialdemokraterna 

Måndag 2019-11-04 kl 17.30 
Konferensrum Lideby 

Kaffe och smörgås serveras från klockan 17.00 i lunchrummet.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:318, KS/2019:322

Anmälningsärenden

Södertörns överförmyndarnämnds delårsrapport 2019-09-26

SN § 89 Beslut om upphandling av gruppbostad enligt LSS, Söderby Gärde

Resor och transporter på Södertörn, presentation bifogas handlingarna

KSAU minnesanteckningar 2019-09-30, 2019-10-21

Protokoll KSTU 2019-10-02, 2019-10-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX

Delegationsbeslut

Brådskande beslut, Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande  
Gåva till Rönninge Show Chorus, KS/2019:68, 2019-10-14

Tilldelningsbeslut i upphandlingar, Jan Lorichs, planeringsstrateg
Flytt & Magasinerings tjänster, Dnr: TI 2019-1062 

E-läromedel,  Dnr: TI 2017-1197

Färskt bröd-matbröd och konditorivaror, Dnr: TI2019-1098

Pumpar samt service och underhåll av pumpar, Telge Nät AB, Södertälje,Salems-
& Nykvarns kommun, Dnr: TI2017-1016

Bevaknings Tjänster, Dnr: TI2019- 1048

Upphandling av samordnad varudistribution, Dnr: SUN 2019/050

Städ- och hygienprodukter, Dnr: TI2018-2103

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:232 - 000

Svar på remiss - Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–
2045 för Stockholms län

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna 
och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom 
ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen 
ska länsstyrelserna i dialog med andra aktörer ta fram nya långsiktiga regionala energi- och 
klimatstrategier. 

Länsstyrelsen har genomfört dialogmöten med länets kommuner för att få kunskap om vilka 
förutsättningar och utmaningar som finns hos kommunerna för att nå klimatmålen. 
Länsstyrelsen har också genomfört workshops inom områdena transporter, 
energiförsörjning, bostäder och konsumtion. Vidare har Länsstyrelsen samverkat med Region 
Stockholm, StorSthlm, Energikontoret och Trafikverket och har på så vis samordnat strategins 
framtagande med exempelvis Region Stockholms klimatfärdplan.   

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 105. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 20 septembe 2019 som sitt svar på 
remissen “Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län”.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 105 KS/2019:232

Svar på remiss, Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–
2045 för Stockholms län

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna 
och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan. Inom 
ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen 
ska länsstyrelserna i dialog med andra aktörer ta fram nya långsiktiga regionala energi- och 
klimatstrategier. 

Länsstyrelsen har genomfört dialogmöten med länets kommuner för att få kunskap om vilka 
förutsättningar och utmaningar som finns hos kommunerna för att nå klimatmålen. 
Länsstyrelsen har också genomfört workshops inom områdena transporter, 
energiförsörjning, bostäder och konsumtion. Vidare har Länsstyrelsen samverkat med Region 
Stockholm, StorSthlm, Energikontoret och Trafikverket och har på så vis samordnat strategins 
framtagande med exempelvis Region Stockholms klimatfärdplan.   

Den 15 oktober 2019 vill länsstyrelsen ha remissvar, planen är att kommunstyrelsens 
tekniska utskott behandlar remissvaret den 2 oktober och att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret den 14 oktober. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-20.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-20 som sitt svar på remissen Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–
2045 för Stockholms län.

Yrkanden och proposition

Petter Liljebladh (L) yrkar bifall till ordförandens förslag. Ordföranden ställer ordförandens 
förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott 
beslutar i enlighet med det.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-20 som sitt svar på remissen Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–
2045 för Stockholms län.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Remissvar Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 
för Stockholms län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-20 som sitt svar på remissen Reviderad Klimat- och energistrategi 
2020–2045 för Stockholms län. 

Sammanfattning 

Salems kommun har mottagit Klimat- och energistrategin för Stockholms län på remiss 
från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med långsiktigt perspektiv 
främja, samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. Som ett led i det har Länsstyrelsen genom ett strategidokument lyft fram 
områden med strategiska utmaningar, identifierat aktörer som arbetar med klimat- och 
energifrågor samt föreslår bildande av ett forum för bättre samverkan och samordning av 
dessa frågor aktörerna emellan. 

Kommunen ställer sig positiv till att länet antar en vision och strategi i dessa frågor och 
att Länsstyrelsen tar en ledande roll. Kommunen efterlyser också tydlighet i respektive 
aktörs roll och ansvar. Ytterst är det konkreta aktiviteter som leder till verklig förändring 

Ärendet 
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, 
samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. Inom ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- 
och klimatpolitiska målen ska länsstyrelserna i dialog med andra aktörer ta fram nya 
långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier. 

Syftet med klimat- och energistrategin för Stockholms län är att peka ut en riktning för 
det gemensamma arbetet i länet snarare än att vara en handlingsplan eller ett dokument 
som preciserar specifika mål eller åtgärder.  

Länsstyrelsen har genomfört dialogmöten med länets kommuner för att få kunskap om 
vilka förutsättningar och utmaningar som finns hos kommunerna för att nå klimatmålen. 
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Vidare har Länsstyrelsen samverkat med Region Stockholm, StorSthlm, Energikontoret 
och Trafikverket och har på så vis samordnat strategins framtagande med exempelvis 
Region Stockholms klimatfärdplan.  

Genom dessa samverkansmöten har Länsstyrelsen identifierat fyra områden varandes 
särskilt viktiga att arbeta med för att länet väsentligen ska förbättra utsläppssituationen: 
Transporter och resande, Energiförsörjning, Samhällsplanering och bebyggelse samt 
konsumtion. Strategidokumentet problematiserar respektive områden samt lyfter fram 
dess strategiska utmaningarna.  Strategin understryker framför allt vikten aktiv 
samverkan och som ett verktyg för detta föreslås bildande av en samverkansorganisation 
“Klimatsamverkan Stockholm” där arbetet gemensamt leds av Länsstyrelsen, Region 
Stockholm, Kommunförbundet StorStockholm och Trafikverket Region Stockholm. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 

Förvaltningen finner det lovvärt att länet tar en övergripande vision och strategisk 
inriktning i dessa frågor. Arbetet med dessa frågeställningar sker i en mängd 
organisationer och en stor mängd strategier och planer produceras tillika. Det är viktigt 
att tydliggöra hur dessa ansträngningar på bästa sätt ska samverka i gemensam riktning 
för att skapa reella åtgärder och undvika dubbelarbete.  

I det fortsatta arbetet vore det bra att kommunernas konkreta reella 
påverkansmöjligheter på energi- och klimatfrågor tydliggörs men också att övriga 
intressenters roller och ansvar lyfts fram på ett tydligare sätt. Som ett exempel kan 
nämnas: Salems kommun har väg E4/E20 som en av de faktorer som har allra mest 
påverkan på utsläpp inom kommunens geografiska gränser. Dess utformning och 
nyttjande ligger dock i all huvudsak utom kommunens kontroll och kommunen kan 
knappast medtaga dess energi-och klimatpåverkan i kommunens miljömål.  För oss är det 
viktigt att det tydliggörs vad övriga aktörer kan göra  och avser att bidra med för att 
förbättra E4:ans påverkan på klimatet  - men samtidigt vidmakthålla goda transporter för 
kommunens medborgare. 

Strategin betonar samverkan och samordning - på temat samordning är det till exempel 
önskvärt att framledes: a) tydliggöra hur RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050 och Klimat- och 
energistrategi 2020-2045 ska ses tillsammans och hur strategisk styrning ska ske utifrån 
dessa dokument. b) tydligt klargöra roller och avgränsningar mellan den föreslagna 
samverkansorganisationen Klimatsamverkan Stockholm och övriga intressenter i arbetet 
med klimat- och energifrågor för ett effektivt och riktat arbete. 

Dokumentet beskriver på ett bra sätt länets problematiska situation avseende 
elförsörjning. Länet planerar för tillväxt och hållbarhet - elförsörjningen är i det 
sammanhanget en nyckelfråga. Kommunen vill understryka vikten av att ansvarsfrågan 
avseende produktion och distribution av el tydliggörs och hanteras. 

Strategidokumentet beskriver nuläge, trender, statistik och vetenskap som grund för de 
strategiska analysen och slutsatserna. Detta är en styrka då dokumentet pekar på en 
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framtidsinriktning som innefattar stora förändringar i medborgarnas vardag. Detta skulle 
kunna underbyggas än mer genom att utöver den referenslista som finns i slutet på 
dokumentet också lägga in mer av källhänvisningar i den löpande texten. Detta så att 
läsaren lättare kan värdera den situation som beskrivs och den inriktning strategin 
föreslår. Legitimitet genom vetenskaplig grund är viktigt för att nå verklig förändring. 

Sammanfattningsvis anser kommunen att framtagande av en länsgemensam strategi är 
av godo - därefter återstår att än mer tydliggöra roller, ansvar och aktiviteter - för att 
åstadkomma reella resultat. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Remiss Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län, sammanfattning

2. Remiss Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län

Delges 

Arkiv 
Södertörnskommunerna 
Länsstyrelsen, Stockholm@lansstyrelsen.se . Ange diarienummer 425-15542-2018 i ämnesraden 

mailto:Stockholm@lansstyrelsen.se


Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Enheten för samhällsplanering 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl) stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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Enheten för samhällsplanering 

Datum 

2019-06-19 
Beteckning 

425-15542-2018

Enligt sändlista 

Remiss: Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 
för Stockholms län  

Här kommer ”Reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län” till er för 

yttrande. 

Remisstiden är 19 juni till den 15 oktober 2019. 

Bakgrund 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och 

leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad klimatpåverkan.  

Inom ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen – 

som har beslutats av riksdagen – ska länsstyrelserna bland annat leda och samordna arbetet med att 

i dialog med andra aktörer, som regionen i respektive län samt ta fram nya långsiktiga regionala 

energi- och klimatstrategier.  

I Klimat- och energistrategin hanteras klimat- och energifrågorna ur ett utsläppsperspektiv. 

Klimatanpassningsperspektivet ingår inte och behandlas i särskild ordning.   

Skicka ert svar senast den 15 oktober 2019 till Stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 

425-15542-2018 i ämnesraden.

Har du frågor om remissen kontakta: 

Anna-Lena Lövkvist Andersen, anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se, 

Suzanna Andersson Schwarz, suzanna.andersson.schwarz@lanssyrelsen.se,  

Samuel Karlström, samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se  

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit utvecklingsledare. Anna-Lena Lövkvist, 

Suzanna Andersson Schwarz, Samuel Karlström, Lisa Rehnström, Lovisa Larsson, föredragande.  

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Patrik Åhnberg 

Observera att den information som ni skickar till oss blir allmän handling. Det innebär att om 

någon begär ut informationen så måste vi lämna ut den om det inte är så att informationen helt 

eller delvis omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslag-

stiftningen. Om det inte behövs för redovisningen till oss bör ni därför inte skicka in sådana 

uppgifter som ni bedömer som känsliga ur sekretessynpunkt. 

mailto:Stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:anna-lena.lovkvist.andersen@lansstyrelsen.se
mailto:suzanna.andersson.schwarz@lanssyrelsen.se
mailto:samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se
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Datum 

2019-06-19 
Beteckning 

Sändlista 

Alternativ stad 

Boo Energi 

Botkyrka kommun 

Danderyd kommun 

EFS Energi 

Ekerö kommun 

Ellevio 

Energimarknadsinspektionen 

Energimyndigheten 

Energimyndigheten 

Eon 

Fastighetsägarna Stockholm 

Fortum 

Fores 

Fossilfritt Sverige 

Företagarna Stockholm 

FridaysForFuture 

Global utmaning 

Greenpeace 

Gröna bilister 

Hagainitiativet 

Hallstaviks el 

Handelskammaren 

Haninge kommun 

Handelshögskolan 

HSB 

Huddinge kommun 

Ingenjörsvetenskapsakademien  

Jordbruksverket 

Järfälla kommun 

Karolinska Institutet 

Kungl. tekniska högskolan 

Käppalaförbundet 

Lidingö stad 

LRF. Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen 

Länsstyrelsen Uppsala 

Länsstyrelsen i Sörmlands län 

Länsstyrelsen i Västmanland 

Länsstyrelsen i Örebro 

Motormännen, lokalklubb Stockholm 

Nacka Energi 

Nacka kommun 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Norrenergi 

Norrtälje energi 

Norrtälje kommun 

Norrvatten 

Nykvarns kommun 

Nynäshamns kommun 

PUSH Sverige 

Region Stockholm 

Salems kommun 

Sigtuna kommun 

Sollentuna energi och miljö 

Sollentuna kommun 

Solna stad 

Stockholm Resilience Centre 

Stockholm Exergi 

Stockholms stad 

Stockholms universitet 

Stockholmshem 

StorSthlm 

Storstockholms lokaltrafik, SL 

Sundbybergs stad 

Swedavia 

Sveriges Byggindustrier 

Svensk Handel 

Svenska kraftnät 

Svenska petroleum och biodrivmedel 

institutet 

Svenskt näringsliv Stockholm 

Sveriges Byggindustrier 

SYVAB 

Södertälje kommun 

Södertörns högskola 

Södertörns fjärrvärme AB 

Söderenergi 

Taxi Stockholm 

Telge Energi 

Telge Nät 

Tillväxtverket 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Tyresö kommun 

Täby kommun 

Upplands-Bro kommun 

Vattenfall 

Vaxholm stad 

Värmevärden 

WWF 
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1 januari

2045
Vi har nått klimatmålen! 

Det finns anledning att fira. Som första län i Sverige har Stockholm nått klimatmålen! 
Vi har inte längre några utsläpp av växthusgaser.

Vi är stolta över att ligga i topp globalt vad gäller förnybara bränslen och sam
ordnade transporter. Vårt kollektivresande har ökat kraftigt och fungerar så bra att 
det numera är ett föredöme för omvärlden. Det går snabbt och enkelt att ta sig till 
Europa med tåg  och det fossilfria flyget är ett givet alternativ för den som flyger. Vi 
kan blicka tillbaka på en tid då buller, stress och dålig luftkvalitet var utmärkande 
drag för stadsmiljön – idag är staden betydligt tystare. Stockholms läns alla vägar 
trafikeras idag av el fordon, fotgängare och cyklister. Idag producerar länet en 
betydande del av sitt eget elbehov. Vi använder energin resurseffektivt med ny teknik 
och smarta utvecklade  elnät.

Vi vill säga tack till alla framsynta beslutsfattare inom såväl det offentliga som 
inom näringslivet och civilsamhället. Ni har haft modet att gå före och visa på 
handlingskraft genom att fatta ibland svåra beslut, bryta beteendemönster och 
visa på verkligt ledarskap. Tack till länets kommuner som har bedrivit ett aktivt 
klimatarbete och tack till länets invånare som har ställt om till ett mer klimatvänligt 
sätt att leva. 

De positiva effekterna av omställningen är märkbara på flera områden. De mentala 
avstånden mellan människor har minskat tack vare exempelvis smidiga transport
lösningar, delningskulturen och den ökade graden av samarbete, som märks på 
flera samhällsarenor. Med det har också graden av tillit ökat. Digitalisering och nya 
arbetssätt har gett oss möjligheter att leva mer hållbart och flexibelt. Exempelvis bor 
och arbetar vi i många fall på samma plats i former som möjliggör för såväl yttre som 
inre hållbarhet. Landsbygden är levande och i staden har lugnet spridit sig. Grönska är 
ett naturligt inslag i våra städer och vi konsumerar tjänster och smarta produkter från 
vårt närområde. Vi kan konstatera att folkhälsan har förbättrats markant de senaste 
25 åren. Dessutom har de klimatsmarta lösningarna bidragit till social mobilitet och 
främjat jämlikheten i vårt län. 

Tjänsteutvecklingen har exploderat och slit och slängmentaliteten är borta. Kvalitet 
och hållbarhet och återanvändning präglar istället vår konsumtion. Med det har 
tillväxt har fått en helt ny betydelse.  

Det är bland annat tack vare det goda samarbetet mellan kommuner, 
Region  Stockholm, Länsstyrelsen och näringslivet och akademin som målet 
har kunnat uppnås. Länets aktörer har gått hand i hand. Det regionala forumet 
Klimatsamverkan startade 2020 och har varit en viktig pusselbit i denna resa. 
Innovations kraften och flexibiliteten i det svenska näringslivet har stärkt en hållbar 
tillväxt i länet. Det svenska kunnandet om hållbar produktion har positionerat Sverige 
som en av världens främsta nationer inom hållbar tillväxt.

1 januari 2045

Klimatsamverkan i Stockholms län
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Sammanfattning

Stockholms län, tillsammans med andra regioner i världen, behöver 
begränsa utsläppen för att undvika att de klimatförändringar som redan 
pågår blir större – med omfattande och kostsamma konsekvenser för 
samhället. Utsläppen av växthusgaser har redan lett till 1,7 graders 
temperaturökning i Sverige de senaste hundra åren. 

Den här strategin utgår från Sveriges nationella klimat- och energimål. 
2017 beslutade riksdagen att införa ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige med målet att senast 2045 nå netto-noll utsläpp av växthusgaser, 
för att därefter nå negativa utsläpp. Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, syftar också till att nå de nationella 
klimatmålen till 2045. Utöver dessa mål finns ett konsumtionsmål i 
RUFS  2050. 

Kärnan i strategin är en aktiv samverkan. Strategin ska också fungera 
som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella 
klimat- och energipolitiska målen. Den beskriver nuläget och visar vilka 
utmaningar som länet behöver hantera för att uppnå netto-noll utsläpp 
av växthusgaser till senast 2045. Strategin vänder sig huvudsakligen till 
länets offentliga aktörer. 

Samverkan 

För att hantera den stora utmaning som klimatfrågan innebär kommer det 
att krävas omfattande och samordnade ansträngningar. För att lyckas med 
detta behövs en bild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Det behövs 
en gemensam vision om det fossilfria länet 2045. 

Länsstyrelsen föreslår bildandet av Klimatsamverkan Stockholm, där 
arbetet leds gemensamt av Länsstyrelsen, Region Stockholm, Kommun-
förbundet StorSthlm och Trafikverket Region Stockholm. Klimat
samverkan bör ske på strategisk nivå inom ramen för den befintliga 
Miljö- och samhällsbyggnadsdialogen. 

Strategiska utmaningar

I Stockholms län är utsläppen störst inom sektorerna transporter 
samt el- och fjärrvärme. Konsumtion har också en stor inverkan och 
genererar framför allt utsläpp i andra länder. Även om länets utsläpp har 
sjunkit stadigt sedan 1990-talet så behöver minskningen ske i betydligt 
snabbare  takt. 

Följande fyra områden är särskilt viktiga att arbeta med för att länet 
ska nå netto-noll utsläpp: Transporter och resande, Energiförsörjning, 
Samhällsplanering och bebyggelse samt Konsumtion. 
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TRANSPORTER OCH RESANDE

I Stockholms län står transportersektorn för hälften av de klimat-
påverkande utsläpp som genereras i länet och här står personbilar för de 
största utsläppen. Utmaningen är stor då utsläppen från transport sektorn 
behöver minska med 70 procent redan till 2030. Samtidigt växer länets 
befolkning och efterfrågan på transporter ökar. För att nå målet krävs att 
omställningen av transportsystemet sker parallellt inom tre områden: 

 y ökad transporteffektivitet 
 y öka andelen energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
 y öka andelen förnybara drivmedel.

ENERGIFÖRSÖRJNING

Efterfrågan på energi i Stockholms län växer. Ett elsystem med hög 
leveranssäkerhet är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Den 
el som används i länet är i huvudsak producerad i andra delar av landet. 
Det innebär att länet är beroende av omvärlden för sin elförsörjning. För 
att klara det framtida behovet och kunna uppnå en eleffektreserv, behöver 
bland annat elproduktionen inom länet öka. 

För att uppnå ett 100 procent förnybart elsystem, en fossilfri uppvärm-
ning och ett robust leveranssystem behöver förståelsen öka om våra 
utmaningar hos länets olika aktörer.

I länet behövs en gemensam bild av systemet som helhet och dess 
utveckling för att inte riskera suboptimerade lösningar. Det finns idag 
osäkerheter när det gäller situationen för elförsörjningen av Stockholms 
län. Det gäller exempelvis kapacitet, leveranssäkerhet och utbyggnads-
planer med tillhörande tillstånd. Kapacitetsbristen i stamnätet de 
kommande åren riskerar ge omfattande brister i regionnätens förmåga att 
leverera el till lokalnäten. 

Ett förstärkt ledarskap behövs i elförsörjningen. Behovet av samverkan 
är stort mellan myndigheter, elproducenter, elnätsbolag och kommunerna 
som tillhandahåller mark för utbyggnad. 

SAMHÄLLSPLANERING OCH BEBYGGELSE 

Långsiktighet är viktigt när det gäller samhällsplanering. Med en 
växande befolkning följer behov av fler bostäder och arbetsplatser. Var 
bostäder och arbetsplatser byggs har stor påverkan på tillgänglighet, 
färdmedelsval, klimatutsläpp och markanvändning. Planeringen av nya 
och omvandling av befintliga bostadsområden har stor potential att bidra 
till att begränsa klimatpåverkan och effektivisera energianvändning. 

I sin planering behöver kommunerna säkerställa att klimatpåverkan 
minimeras och går mot negativa utsläpp. Transportbehovet minskar i 
täta bebyggelsestrukturer där det finns en blandning av funktioner som 
bostäder, arbetsplatser, handel, skolor, förskolor och annan offentlig och 
privat service. Bebyggelse och infrastruktur behöver planeras med gång-, 
cykel och kollektivtrafik som standard.
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Ett stort antal nya byggnader, bland annat en halv miljon nya bostäder, 
behöver byggas fram till år 2050. De nya energieffektiva byggnader 
som byggs idag släpper ut mer växthusgaser under byggskedet än under 
driftsfasen. Om idag tillgängliga byggtekniker som reducerar klimat-
utsläppen skulle användas i det framtida bostadsbyggandet skulle 
utsläppen reduceras till hälften. 

KONSUMTION

Genom konsumtionen genererar länets invånare och företag stora utsläpp 
utanför länets och Sveriges gränser, genom bland annat import av varor 
samt flyg och sjötransporter. En annan typ av konsumtionsmönster 
behövs om utsläppen ska minska. Hållbar konsumtion av varor och 
tjänster är ett prioriterat område på både nationell och regional nivå för 
att nå de klimat- och energipolitiska målen. 

Offentliga aktörer har stora möjligheter att styra mot minskade klimat
påverkande utsläpp. Kommuner och regioner köper årligen in varor och 
tjänster för miljardbelopp och genom samarbeten kan upphandling bli 
ett effektivt verktyg för att främja en mer hållbar konsumtion. Genom att 
ställa energi- och klimatkrav vid upphandling kan kommunerna stimulera 
utvecklingen och införandet av miljöanpassad teknik och minska den 
klimatbelastning som konsumtionen i länet ger upphov till.
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Inledning 

Minskade utsläpp av växthusgaser har stor betydelse för länets framtid. 
Vi i Stockholms län, tillsammans med andra regioner i världen, behöver 
begränsa utsläppen för att undvika att de klimatförändringar som redan 
pågår blir ännu större – med omfattande och kostsamma konsekvenser för 
samhället, ekosystemtjänster och människors hälsa och säkerhet.

Utsläppen av växthusgaser har redan lett till 1,7 graders temperaturökning 
i Sverige de senaste hundra åren. Det visar att klimat- och energifrågan 
är mycket angelägen och den behöver hanteras på bred front inom alla 
politikområden. 

Det är ingen nyhet att mänskligheten står inför en stor utmaning när det 
gäller klimatförändringarna. Den vetenskapliga grunden är väl etablerad 
och klimatförändringarna är en realitet. Världen fortsätter att släppa ut 
klimatgaser i en allt för hög takt. Alla behöver bidra för att stoppa den 
pågående klimatutmaningen. I Stockholms län behöver aktörer i länet 
omgående ta till omfattande åtgärder och det finns flera nyttor att hämta 
hem om vi lyckas. 

I Stockholms län, med hela sin bredd av organisationer och verksamheter 
behövs ett samarbete. Samarbetet är en avgörande framgångsfaktor; vi 
blir starkare om vi är fler, vi kan bli mer effektiva om vi samarbetar på 
ett smart sätt och vi kan lära av varandra. Klimatarbetet är en komplex 
utmaning där ingen vet allt och där vi tillsammans behöver hitta 
lösningarna. 

Hur strategin ska förstås

Den här strategins kärna är ökad samverkan. Dokumentet ska fungera 
som ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella 
klimat- och energipolitiska målen. Den visar vilka utmaningar som länet 
behöver hantera för att uppnå netto-noll utsläpp av växthusgaser till 
senast år 2045.

Strategin pekar ut en riktning för det gemensamma arbetet i länet, snarare 
än att vara en handlingsplan eller ett dokument som preciserar specifika 
mål eller åtgärder. 

I samverkan med länets kommuner och regionala aktörer har 
Länsstyrelsen identifierat fyra områden där utsläppen främst behöver 
minska: transporter och resande, energiförsörjning, samhällsplanering och 
bebyggelse samt konsumtion. För varje område beskrivs vilka svårigheter 
och hinder som finns och sätt att hantera dessa. Strategin omfattar inte 
klimatanpassning1. 

1 Klimatarbete handlar både om att hindra klimatförändringar genom att minska utsläppen av växthusgaser och att lindra 
effekter av ett förändrat klimat genom klimatanpassning. För att minska sårbarheten för pågående klimatförändringar är 
det även viktigt att arbeta med anpassning till ett förändrat klimat.

LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG I 
KLIMAT- OCH ENERGIFRÅGAN 

Länsstyrelserna har regeringens 
uppdrag att med ett långsiktigt 
perspektiv främja, samordna och 
leda det regionala arbetet kring 
energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. Begränsad 
klimatpåverkan är också ett av 
Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 

Inom ramen för uppdraget och 
mot bakgrund av de långsik-
tiga energi- och klimatpolitiska 
målen – som har beslutats av 
riksdagen – ska länsstyrelserna 
bland annat leda och samordna 
arbetet med att i dialog med 
andra aktörer, som regionen 
i respektive län, ta fram nya 
långsiktiga regionala energi- och 
klimatstrategier. 

Mot bakgrund av det nationella 
målet om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040 ska läns-
styrelserna också verka för att 
öka andelen förnybar energi i 
länet, särskilt avseende insatser 
för att uppnå planmässiga förut-
sättningar för en utbyggnad av 
vindkraft.

Ur Länsstyrelsernas regleringsbrev 



10

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045

REM
ISS

REM
ISS

Offentlig sektor främsta samarbetspartners

Alla samhällets aktörer behöver medverka i omställningen och samverkan 
är en viktig del för att kunna genomföra rätt insatser och med tillräckliga 
resurser. I nuläget är kommuner, Region Stockholm och myndigheter 
inom länet Länsstyrelsens främsta samarbetspartners, varför strategin 
riktar sig till dem. Samtidigt bör det noteras att näringslivet gått före på 
många håll vad gäller omställningen och offentlig sektor har mycket att 
vinna på en ökad samverkan med näringslivet samt med civilsamhället. 

Klimat- och energistrategin och Region  Stockholms 
klimatfärdplan 

Stockholms län ska nå netto-noll utsläpp till senast år 2045. Det är 
målsättningen i såväl klimat- och energistrategin som i klimatfärdplanen. 
Klimat- och energistrategin utgår från den nationella politiken, som 
gäller för hela landet. Den här strategin ska betraktas som ett paraply 
för länets klimatarbete. Klimatfärdplanen vägleder stockholmsregionen 
i omställningen mot netto-noll utsläpp och bidrar till att stärka genom-
förandet av RUFS 2050 på klimatområdet.

”Alla samhällets 
aktörer behöver 

medverka i 
omställningen och 
samverkan är en 
viktig del för att 
kunna genomföra 

rätt insatser och med 
tillräckliga resurser.”
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Stockholms läns förutsättningar 
och utmaningar 

Stockholms län har stor potential för att ställa om och att bli först med att 
nå netto-noll utsläpp i landet. Samtidigt är det en utmaning att kraftsamla 
det stora antalet aktörer som verkar i länet. 

Stockholm är ett till ytan ganska litet, sammanflätat län där kommunerna 
påverkar varandra i hög grad och där många lösningar behöver ske 
över gränser, såväl geografiska som organisatoriska. Det är ett län med 
både tät bebyggelse och stora glesa områden med landets tredje största 
landsbygds befolkning. De 26 kommunerna representerar en bredd som 
spänner mellan skärgård, förortsbebyggelse och innerstad.

Befolkningen är stor och ökar – 23 procent av landets befolkning är 
bosatta här och 2050 beräknas länets invånarantal vara 3,4 miljoner, 
en ökning med nära 50 procent i jämförelse med dagens 2,3 miljoner. 
Denna befolkningsökning leder till ett ökat behov av bostäder, transporter 
och teknisk infrastruktur som elnät, vatten och avlopp, bredband och 
transportinfrastruktur. Samtidigt står många av dessa system inför 
ett renoveringsbehov. Det är avgörande att tillväxten och påföljande 
byggnation och renovering sker på ett hållbart sätt såväl ekologiskt, 
socialt som ekonomiskt. 

Arbetsmarknaden är expansiv och präglas av innovation och global 
räckvidd. Länet har en växande och köpstark befolkning, som är 
välutbildad och här finns landets starkaste konsumentmarknad. Med en 
stark tillväxt följer i regel också fler resor och mer transporter, vilket är en 
klimatutmaning som behöver hanteras. Samtidigt är kollektivtrafiken på 
land idag helt fossilfri, men kapaciteten behöver byggas ut.  
 
Näringslivet i länet domineras av en stor tjänstesektor och en 
förhållandevis liten industrisektor med få energiintensiva industri-
anläggningar. Tjänstesektorn visar på bredd både vad gäller storlek och 
branscher och flera av företagen har en global räckvidd. Det regionala 
fokuset konkurrerar ständigt med det nationella och globala, vilket ger 
effekter på regionala samarbeten och initiativ.

 

”Stockholms län har 
stor potential för 

att ställa om och att 
bli först med att nå 

noll  utsläpp.”
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Samverkan och genomförande

Behovet av en vision att samlas kring
För att hantera den stora utmaning som klimatfrågan innebär kommer det 
att krävas omfattande och samordnade ansträngningar. Det krävs stora 
förändringar i samhället och stora förändringar i samverkan (se faktaruta 
om förändringsledning.) För att lyckas med detta förändringsarbete 
behövs en bild av hur vi vill att det ska se ut i framtiden, vilket samhälle 
vi vill bygga. Vi behöver en gemensam vision om det fossilfria länet 
2045. Förutom en samsyn om vart vi ska behöver aktörer i länet 
samverka mer effektivt.

Stärkt samarbete och förståelse för komplexa samband
Även om aktörerna i länet redan idag samarbetar, behöver vi bli bättre. 
För att hantera klimatutmaningen måste åtgärder vidtas inom i stort sett 
alla områden och klimat och energikompetens behöver finnas på alla 
nivåer. Klimatfrågan är ett komplext område där vi behöver förstå hur 
olika delar av samhället påverkas och hänger ihop, ett systemanalytiskt2 

angreppssätt.

Vi kan inte analysera enskilda åtgärder utan att relatera till helheten. 
För att kunna identifiera hur och var åtgärder ger mest effekt behöver 
utmaningen analyseras med en systemsyn. Vad ger mest effekt? Vilka är 
de stora stegen vi måste ta tillsammans?

Skapa synergier genom strategisk samverkan
Vi behöver samverka i klimatfrågan på grund av utmaningens storlek och 
komplexitet både för att undvika suboptimeringar, konfliktytor och för att 
skapa synergier. Samverkan behöver framför allt ske på den strategiska 
nivån för att bidra till en ökad dialog mellan olika aktörer. Denna 
dialog bör ske kontinuerligt för att behålla fokus på frågan. Samverkan 
ska fungera som en plattform som också kan berätta om allt bra som 
genomförs. 

Förslag på Klimatsamverkan Stockholm
Länsstyrelsen föreslår att bilda Klimatsamverkan Stockholm. 
Klimatsamverkan ska ledas gemensamt av Länsstyrelsen, Region 
Stockholm, kommunförbundet Storsthlm samt Trafikverket Region 
Stockholm.

Klimatsamverkan Stockholm ska fungera som ett forum för strategiska 
frågor om vägval, skapa samsyn, främja kunskapsutbyte för ökad 
effektivitet samt öka takten och stärka angelägenheten i åtgärdsarbetet. 
Dessutom ska Klimatsamverkan verka för en gemensam opinionsbildning 
kring klimatfrågan – så att länet talar med en gemensam röst. 

2 Systemanalys handlar om att förstå vilka faktorer som är centrala för en frågeställning och hur dessa faktorer påverkar 
varandra. Systemavgränsning är en viktig del i analysen.

MILJÖMÅLSARBETET I 
STOCKHOLMS LÄN

Miljömålsarbetet i 
Stockholms län drivs inom 
ramen för den så kallade 
miljö- och samhällsbygg-
nadsdialogen som är en 
arena för länets offentliga 
aktörer att samverka kring 
och förankra de miljö- 
och samhällsbyggnads-
frågor som är strategiska 
och långsiktigt viktiga i 
Stockholms län.

Inom miljö- och samhälls-
byggnadsdialogen finns 
ett råd som består av 
representanter för Läns-
styrelsen, Trafik verket, 
StorSthlm, Region Stock-
holm, Stockholms stad och 
StorsSthlms. 

Länets aktörer har gemen-
samt prioriterat sex miljö-
mål, där begränsad klimat-
påverkan är ett av dem. 
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miljö- och samhällsbyggnadsdialogen och dess råd. Klimatsamverkan 
Stockholm ska ha en nära kontakt med länets kommuner och med de 
nätverk och forum som redan finns i länet. I förlängningen behöver 
samverkan utökas med såväl akademi, näringsliv som civilsamhället. 

Tydliga, gemensamma överenskommelser 
Behovet av omställning är omfattande och behöver genomföras på kort 
tid. Då krävs ett systematiskt och uthålligt arbete. Det kommer behövas 
gemensamma överenskommelser om vad som behöver genomföras och 
planer för detta. Klimatsamverkan ska ta initiativ till förändringar som 
leder till minskade utsläpp, utifrån strategins utpekade åtgärdsområden. 
Klimatsamverkan ska hjälpa till att sprida goda exempel och vid 
kunskapsöverföring mellan aktörer. Klimatsamverkan ska möjliggöra för 
länets aktörer att gemensamt påverka i såväl det lilla som det stora.

Regelbunden uppföljning och utvärdering i länet
Det behövs en gemensam regelbunden uppföljning av klimatarbetet, 
särskilt gällande länets huvudsakliga utmaningar kring transporter 
och energiförsörjning. Dels behövs uppföljning för att se hur snabbt 
omställningen sker och om takten är tillräckligt hög, dels för att utvärdera 
om valda åtgärder ger den förväntade effekten. Uppföljningen ska 
presenteras årligen och tydligt visa vad aktörerna har åstadkommit och 
vad som återstår för att nå målen. Vid regelbundna konferenser och 
seminarier ska goda exempel lyftas fram och spridas. 

VIKTIGA PRINCIPER FÖR 
ETT FRAMGÅNGSRIKT 
FÖRÄNDRINGSARBETE

För att driva ett föränd-
ringsarbete som klimatom-
ställningen behöver länets 
aktörer ha en känsla av 
allvar och angelägenhet. 
Det behöver finnas en 
förståelse för att en föränd-
ring är nödvändig. 

För att länets aktörer ska 
ha en gemensam uppfatt-
ning kring utmaningen be-
hövs en gemensam vision 
och strategi så att vi arbetar 
mot samma mål.

En samordnad styrning är 
en förutsättning för att 
arbetet ska kunna bedrivas 
effektivt och det ger 
tyngd i besluten till den 
gemensamma visionen 
och strategin. Det behöver 
finnas utrymme för alla 
aktörer i länet att agera 
utifrån sina förutsättningar 
och intressen. 

För att sprida motivation är 
det viktigt att fira fram
gång. Det är viktigt att få 
känna att det går framåt. 
Firande handlar om att 
visa att nu har vi kommit 
så här långt och nu är det 
dags att bredda arbetet 
och på så sätt tillvarata 
och utnyttja de positiva 
erfarenheterna. 

De nya inriktningarna 
måste förankras så att 
processen blir en del av 
den kontinuerliga verk-
samheten och inte enbart 
ett resultat av enskilda 
individers engagemang.

Accelerate! J Kotter, (2014) 

Foto: Mostphotos



14

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045

REM
ISS

REM
ISS

Områden som kräver åtgärder

Utsläpp av växthusgaser i Stockholms län
Stockholms län har minskat sina utsläpp med 26 procent sedan 
1990-talet. Dock behöver länet minska utsläppen med mellan åtta och tio 
procent årligen till 2045 för att nå netto-noll enligt Klimatpolitiska rådet. 
Ur ett territoriellt perspektiv är utsläppen som genereras i länet störst 
inom sektorerna transporter och el- samt fjärrvärme. Även produktionen, 
exempelvis konstruktion av byggnader och infrastruktur genererar 
stora utsläpp, liksom konsumtionen. Både produktion och konsumtion 
genererar även utsläpp i andra länder.

Figur: Växthusgasutsläpp inom olika sektorer i Stockholms län, 1990–2016. Källa, nationella emis-
sionsdatabasen. Läs mer där för mer detaljerad beskrivning av vad som ingår i respektive sektor.

”I Stockholms län 
är utsläppen störst 
inom sektorerna 
transporter och  

el- samt 
fjärrvärme.”
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TRANSPORTER OCH RESANDE ENERGIFÖRSÖRJNING

SAMHÄLLSPLANERING OCH BEBYGGELSE KONSUMTION

I kommande avsnitt beskrivs fyra områden som är särskilt viktiga att 
fokusera på för att länet ska nå netto-noll utsläpp. Dessa val baseras på 
såväl utsläppsstatistik som på dialoger med länets aktörer. Det är inom 
dessa områden som det finns störst potential att minska utsläppen.

 y Transporter och resande
 y Energiförsörjning 
 y Samhällsplanering och bebyggelse
 y Konsumtion 

”I Stockholms län  
står transport sektorn 
för den största delen 

av växthusgas-
utsläppen och det 
är här vi snabbast 

behöver minska 
utsläppen.”
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TRANSPORTER OCH RESANDE
I Stockholms län står transportsektorn för den största andelen av 
växthusgasutsläppen och det är här länet snabbast behöver minska. 
Regeringen har fattat beslut om att transportsektorn ska minska utsläppen 
med 70 procent till 2030, vilket är en stor utmaning för Stockholms län. 

För att nå målet krävs att omställningen av transportsystemet sker 
parallellt inom tre områden: 

 y ökad transporteffektivitet 
 y öka andelen energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster 
 y öka andelen förnybara drivmedel.

Omfattande satsningar krävs för att stärka och utveckla den fossilfria 
kollektivtrafiken samt möjligheterna att cykla och gå. Person och 
godstransporterna behöver bli mer effektiva och vi behöver byta ut fossila 
bränslen till förnyelsebara i form av el och biodrivmedel. För att klara 
målen behöver vi förändra våra beteenden och livsstil genom att flyga 
mindre och använda fossilfria bränslen i betydligt högre utsträckning. 

Enligt Trafikverket är det svårt att minska med 70 procent till 2030 om 
inte det totala trafikarbetet också minskar med 10–20 procent. Det sker 
tekniska förbättringar hela tiden men det kommer inte räcka att förlita sig 
enbart på dessa. Det är lika viktigt att parallellt arbeta med ekonomiska 
styrmedel och inte minst omfattande attityd- och beteendeförändringar 
hos såväl företag och organisationer som individer.

”En omställning av 
fordonsflottan är 

också avgörande för 
länets möjlighet att 
klara klimatmålen, 

liksom att en 
högre andel av 

resandet sker med 
kollektivtrafik, 
gång och cykel.”

Foto: Christina Fagergren
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Den tekniska utvecklingen kan inte ensam kompensera för trafik
ökningen, bland annat då stora delar av nuvarande fordonspark med 
största sannolikhet kommer att finnas kvar år 2030. Med hänsyn till 
miljöprestandan i befintlig fordonspark och fordonens livslängd, blir 
det nödvändigt att minska trafikmängden samt flytta resande och 
godstransporter till järnväg och nyttja sjövägen bättre. 

Nuläge och trend

Transportsektorn står i dag för hälften av de klimatpåverkande utsläpp 
som genereras i länet. Inom sektorn är det personbilar som står för de 
största utsläppen. 

Figur 1: Växthusgasutsläpp inom transportsektorn i Stockholms län, 1990–2016. Källa, nationella 
emissionsdatabasen. 
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”Transportsektorn 
står i dag för 
hälften av de 

klimatpåverkande 
utsläpp som 

genereras i länet. 
Inom sektorn är 

det personbilar som 
står för de största 

utsläppen.”
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Teknik kan inte ensamt kompensera för 
transportökningen

Utsläppen från transporter har minskat sedan 1990, främst på grund av 
mer klimatvänliga drivmedel, men 2018 bröts den positiva trenden då de 
nationella utsläppen från vägtransporter ökade med 0,5 procent3.

Transportarbetet4 ökar varje år, delvis på grund av den intensifierade 
godstrafiken där exempelvis ehandel och justintimelogik bidrar 
till fler fordon på vägarna. Nyttan av klimatvänliga drivmedel och 
klimatvänligare fordon äts till stor del upp av ökade transportvolymer. 

Kollektivresande har stor betydelse för möjligheterna till omställning och 
länets invånare nyttjar i stor utsträckning kollektivtrafik, cykel och gång. 
Dessa färdsätt stod 2016 för 39 procent av länets resande, jämfört med 
det nationella snittet på 22 procent. 

Kollektivtrafiken används mest till vardagsresande medan de som har 
tillgång till bil oftast använder den på fritid och helg. Flera utredningar 
visar att kollektivtrafikens konkurrenskraft behöver förbättras genom ett 
ökat utbud. 

Förutom vägtransporter spelar flygandet en stor roll för att länet ska 
nå klimatmålen. Antalet flygresor och godstransporter med flyg ökar 
stadigt och därmed utsläppen. Utrikesresorna står för den största delen av 
utsläppen inom flygsektorn. 

Stora förväntningar finns på nya tekniker för flyget, exempelvis testas 
förnybara drivmedel, men denna utveckling kommer att ta tid. Det 
finns även andra utmaningar kopplade till flyget, som att även förnybart 
bränsle ger höga utsläpp när flyget befinner sig på hög höjd, som vid 
långdistansflygningar. 

3 Det finns inga aktuella siffror för Stockholms län.
4 Transportarbete avser den förflyttning av passagerare eller gods en transporttjänst utfört och förväxlas lätt med 

trafikarbete. Trafikarbete är den totala omfattningen av trafik inom ett visst område och under en viss tid. Det avser 
förflyttningar av själva fordonen. Storheten trafikarbete används vid analyser av transporter och infrastruktur. Trafik
arbetet anges i enheten fordonskilometer och utgör antalet fordon multiplicerat med den sträcka i kilometer varje 
fordon  förflyttas.

Figur 2: Antal personbilar i Stockholms län. Källa: SCB
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När man vid sidan av utsläppen 
som produceras i länet också 
tar hänsyn till de utsläpp som 
våra utlandsresor med flyg 
och fartyg ger upphov till i 
andra delar av världen står 
transporter inom och till och 
från länet för cirka 90 procent 
av de totala utsläppen. Läs 
mer om detta i den regionala 
Koldioxidbudgeten.

”Nyttan av 
klimatvänliga 
drivmedel och 

klimatvänligare 
fordon äts till stor 
del upp av ökade 

transportvolymer.” 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2fbfd5001683832bf3f7735/1548249984725/Koldioxidbudget%202020–2040%20Stockholms%20län%20Del%20I.pdf
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Det finns skillnader mellan 
grupper när det gäller val av 
färdsätt: statistik visar att män 
reser längre sträckor och i högre 
grad med bil. Orsakerna kan röra 
individuella värderingar, hur 
hushållen fattar beslut om resor 
samt ekonomiska och yrkesvals-
relaterade förutsättningar. 

Strategiska utmaningar

Utöka utbudet och förändra resmönstren
För att nå netto-noll utsläpp behöver vi möta ett ökat behov av 
transporter med välfungerande kollektivtrafik i såväl stadsmiljön som på 
landsbygden. Detta behöver genomföras i takt med befolkningsökningen 
och med att fler väljer att resa kollektivt. För resenärer är kort restid 
viktigast vid långa resor, medan turtäthet har stor betydelse för pendlings-
resor. För att fler ska cykla behöver det regionala cykelnätet byggas ut 
och hänga ihop, så att framkomligheten ökar. Mobility management5 är ett 
verktyg som kommuner kan använda för att främja ökad användning av 
kollektiv trafik och cykel. 

Samhällsplanering för minskad trafik
Hur vi planerar samhället har stor betydelse för utvecklingen inom 
transportområdet. Samhällsplanering på regional och lokal nivå har 
möjlighet att bidra både till minskad och ökad trafik. Forskning visar att 
ny vägtransportinfrastruktur leder till ökad biltrafik. 

Möjliggör för fossilfriatransporter
För att öka andelen elfordon behöver infrastrukturen för laddning byggas 
ut. Det är oklart om den nuvarande el-infrastrukturen är tillräcklig för 
att klara de ökade behoven av el i länet. Även infrastrukturen för att öka 
andelen biodrivmedel behöver förstärkas. Det handlar framför allt om 
produktion och distribution av biogas samt att behålla infrastrukturen för 
etanol. Bedömningen är att de publika tankställen som redan finns för 
biodiesel är tillräckliga, eftersom merparten av biodieseln kommer att 
blandas in i de fossila drivmedlen i och med reduktionsplikten6.

Både infrastruktur för elfordon och biodrivmedel behöver byggas 
ut betydligt för att minska de klimatpåverkande utsläppen från 
transportsektorn.7

Effektivare samordning av godstransporter
För att öka effektiviteten i det ökade godsflödet behöver just-in-time-
logiken inom transport utmanas och samlastningen öka inom både 
offentlig och privat sektor. Det handlar om att samordna godstransporter 
och effektivisera logistiken för att undvika onödiga transporter, 
exempelvis returresor med tomma lastbilar, vilket också skulle sänka 
näringslivets transportkostnader. 

5 Mobility management rör beteendepåverkan inom transportområdet med syfte att påverka resan innan den har börjat. 
Utgångspunkten är att använda mjuka åtgärder exempelvis information och kommunikation, organisation av tjänster 
och koordination av olika parters verksamheter. Man kan säga att det handlar om att på olika sätt effektivisera använ
dandet av transporter och infrastruktur.

6 Reduktionsplikten styr hur drivmedelsleverantörer ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom 
att blanda in biodrivmedel.

7 Läs mer om detta i Plan för infrastrukturför för förnybara drivmedel och elfordon, som beslutas i januari 2020.

Färre tunga transporter och 
fossil drivna bilar i stads-
miljö för bättrar luftkvalitén, 
framkomlig heten och minskar 
bullernivån. Det är positivt för 
människors hälsa; främst för 
barn, sjuka och  äldre. 
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Möjlig biodrivmedelsbrist kräver ökat samarbete
Utifrån beräkningar av de volymer drivmedel som vi har behov av idag 
och i framtiden är det en stor utmaning att öka den egna produktionen av 
biodrivmedel i länet. Det finns dock en outnyttjad potential att använda 
exempelvis matavfall för att öka produktionen. Bland annat krävs mer 
kunskap inom området och samverkan mellan offentliga aktörer och 
privata företag. I ett nationellt perspektiv importerar Sverige cirka 90 
procent av det biodrivmedel som används och i Europa ökar efterfrågan, 
vilket med stor sannolikhet kommer att höja priset på biodrivmedel. 

Hantera ökade utsläpp i samband med utbyggnaden av Arlanda
Arbete pågår för att möjliggöra en utbyggnad av Arlanda flygplats. 
Utbyggnaden av Arlanda ska ge förutsättningar för att skapa kapacitet 
att ta över flygtrafiken från Bromma flygplats och ge utrymme för ett 
bedömt ökat flygande. Ambitionen är att Arlanda ska bli Nordens största 
flygplats. Detta är i vissa avseenden i linje med nationella tillväxtmål, 
men utbyggnaden står samtidigt i stark konflikt med de klimat och 
energipolitiska målen, exempelvis att utsläppen inom transportsektorn ska 
minskas till noll. Denna målkonflikt behöver hanteras på nationell nivå.

”Utbyggnaden 
av Arlanda står i 
stark konflikt med 

de klimat- och 
energipolitiska 

målen.”
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”Energisektorn har 
en avgörande roll 

för att vi ska klara 
omställningen till 
ett klimatneutralt 

samhälle.”

Foto: Mostphotos

ENERGIFÖRSÖRJNING
Idag tar många energi för given – idén om att behöva ransonera energi 
ter sig främmande för de flesta. Men faktum är att vi behöver bli bättre 
på att förstå aspekter som tillgången på el och värme, hur de kan 
effektiviseras, liksom nätets kapacitet att leverera. För att uppnå ett 100 
procent förnybart elsystem, en fossilfri uppvärmning och ett robust 
leveranssystem behöver förståelsen öka om länets utmaningar hos länets 
olika aktörer.

Med ökad digitalisering, omställningen av transportsektorn och ett stort 
exploateringstryck för bostäder, ökar efterfrågan på elenergi. I takt med 
att samhället blir mer beroende av energi för att fungera växer därför 
utmaningen att tillhandahålla förnybar, leveranssäker och tillräcklig 
energi under årets alla timmar. Energisektorn har en avgörande roll för att 
vi ska klara omställningen.

Berörda aktörer i Stockholms län behöver samarbeta mer än tidigare för 
att kunna möta energibehovet, men också för att bättre utnyttja den energi 
som vi redan har. Det behövs också ett stärkt samarbete med närliggande 
län. Vi behöver ta tillvara energins värde i alla steg, såväl produktion, 
distribution som användning. 

Det finns idag osäkerheter när det gäller situationen för elförsörjningen 
av Stockholms län. Det gäller exempelvis kapacitet, leveranssäkerhet, 
tillståndsprocesser och utbyggnadsplaner. Vi behöver en gemensam 
bild av systemet som helhet och dess utveckling för att inte riskera 
suboptimerade lösningar. 
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och användes inom olika sektorer i länet år 2015. Totalt användes cirka 
48 TWh energi, varav 23 procent kom från förnybara energikällor och 32 
procent från fossila. De resterande 45 procenten bestod av importerad el. 

Elen användes främst inom bostads- och servicesektorn, följt av 
industrisektorn. Länets användning av oljeprodukter gick nästan 
uteslutande till transportsektorn. 

Nuläge och trender

Efterfrågan på energi i Stockholms län växer. Den el vi använder är i 
huvudsak producerad utanför länet. Det innebär att länet är beroende av 
omvärlden för sin elförsörjning vilket är en sårbarhet. Gällande utsläpp 
innebär det att dessa varierar starkt utifrån elmixens8 sammansättning av 
fossil och förnybar el. 

Elproduktion 
Stockholms läns produktion av el kommer främst från kraftvärme-
anläggningar, som också genererar fjärrvärme. Det finns stor potential 
att bygga ut kraftvärmen, men förutsättningarna för det begränsas bland 

8 El ger inte upphov till några utsläpp lokalt där den används, men däremot kan koldioxid och andra miljö och hälsos
kadliga ämnen uppkomma vid produktionen av el. Hur mycket beror på hur elen produceras. I Sverige har elen låga 
växthusgasutsläpp men internationellt sett produceras el ofta med fossila bränslen i till exempel kolkraftverk.

Figur 3: Energibalans Stockholms län 2015. På vänster sida redovisas tillförd energi i form av el och 
olika bränsletyper som omvandlas till energi. På höger sida visas användningsområden.

”Den el vi använder 
är i huvud sak 

importerad till länet. 
Det innebär att 

länet är beroende av 
om världen för sin 

elförsörjning vilket är 
en sårbarhet.”
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annat av nuvarande låga elpriser. En trend är att avfallsbehandlings-
anläggningar och reningsverk får ökad betydelse för produktion av 
förnybar och återvunnen energi. 

Vindkraft har liten betydelse i länet idag. Även om det finns potential 
är det praktiska genomförandet begränsat på grund av, till exempel 
konkurrens om mark och i vissa fall avsaknad av planeringsberedskap 
på kommunal nivå. De största potentiella områdena för vindkrafts-
lokalisering finns till havs. Länets vattenområden omfattas till stor del 
av olika riksintressen och strandskyddsintressen som kan stå i vägen för 
utbyggnad av vindkraft. Vad gäller solceller så finns en stor potential för 
att öka elproduktionen. 

Uppvärmning
Fjärrvärmen, som i huvudsak förbränner biobränslen och avfall står för 
närmare 65 procent av uppvärmningsbehovet i länet. Cirka en fjärde-
del av uppvärmningsbehovet täcks av el. Fossila bränslen används i 
Värtaverket (kol) samt i länets spetslastanläggningar (olja) som används 
enbart när värmebehovet är stort. Det finns ett beslut från Stockholms 
stad om att inom ett par år ställa om Värtaverket från kol till biobränsle. 
Avfallet innehåller fossila delar, huvudsakligen plast. Detta innebär att de 
enda större klimat påverkande utsläppen från uppvärmningen kommer att 
komma från spetslast produktionen och från förbränning av fossil plast. 

Elnät
De kommande åren är det anslutningsstopp till stamnätet för regionnäten 
på grund av bristande kapacitet i stamnätet. Det sker en omfattande 
förnyelse i stamnätet9 som tar lång tid att genomföra. Detta begränsar 
möjligheten att under 2020-talet öka leveransen av el till länet. 
Kapacitetsbrist i samband med att Stockholms län växer är en stor risk. 
Trots detta betraktas inte stamnätet i nuläget som riksintresse10.

Energianvändning 
Vad gäller användningen av energi för bostäder och lokaler har den 
effektiviserats kraftigt de senaste 25 åren genom konvertering från olja 
till fjärrvärme eller el. Den totala energianvändningen har sjunkit trots 
fler människor och nya byggnader. Trenden är dock ett ökat elberoende. 
Energianvändningen behöver därför fortsätta effektiviseras, både i 
offentligt ägda lokaler och i det privatägda fastighetsbeståndet. 

Energianvändning handlar inte bara om att minska och effektivisera 
elanvändningen, utan också om att ta hänsyn till när energin används. 
Elnätet har fått en ny komponent i energilagring, något som tidigare inte 
har funnits. Genom att lagra energi från till exempel sol och vind kan 
energin användas mer resurseffektivt.

9 Elnätet är indelat i stamnät, regionnät och lokalnät. I Stockholm transporterar regionnäten el från stamnätet till lokalnä
ten som i sin tur levererar det till slutanvändaren.

10 Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en 
nationell synvinkel.

Om 7 procent av länets tak-
ytor täcks av solceller skulle vi 
producera 1  TWh. Det mot-
svarar 2  procent av länets totala 
energi användning.

Lagkraven på energi effek tivitet 
i ny- och ombygg nation blir 
allt högre. År 2018 skärptes 
kraven när regler för nära-noll-
energi byggnader infördes för 
offentliga byggnader. År 2020 
införs det för alla byggnader. 
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Strategiska utmaningar

Behov av ökad elproduktionen i länet
En stor utmaning i länet är att minska beroendet av elimporten. För att 
klara det framtida behovet och kunna uppnå en effektreserv, behöver 
bland annat elproduktionen inom länets gränser öka. Kraftvärme är 
en nyckel för att öka elproduktionen, liksom energi från sol och vind. 
Kommuner spelar en viktig roll i kedjan för produktion av el och har 
möjlighet att bidra till mer förnyelsebar elproduktion i länet i samarbete 
med energibolagen. 

Behov av att säkra tillgången 
Ett elsystem med hög leveranssäkerhet är en förutsättning för ett väl-
fungerande samhälle. Säker tillgång på el är en förutsättning i det allt 
mer digitaliserade samhället. Kapacitetsbrist i stamnätet de kommande 
åren riskerar ge omfattande brister i regionnätens förmåga att leverera 
el till lokalnäten. Tidsperioden då elsystemet är ansträngt kan förväntas 
öka från timmar till dagar eller veckor. Bristen på effekt i länet är en stor 
utmaning och riskerar att hindra Stockholms läns utveckling. 

För att möta effektbristen är det viktigt att utveckla förnybar energi
produktion och lagring av energi för att tillvarata överskottet från sol- och 
vindenergi.

Behov av samverkan i elförsörjning 
Det finns idag inga formella krav eller skyldigheter för elproducenter 
att producera el utan det sker utifrån rent marknadsmässiga drivkrafter 
och inom de regelverk som gäller för elmarknaden. Det finns därför inte 
heller någon enskild aktör som är direkt ansvarig för att det på längre sikt 
byggs tillräckligt med elproduktion för att möta ökade behov. Avsaknaden 
av detta gör att behovet av samverkan är stort mellan myndigheter, 
elproducenter, elnätsbolag och kommuner som tillhandahåller mark för 
utbyggnad. 

Smartare elanvändning
Vid sidan av fjärrvärme använder vi el för att värma upp våra lokaler och 
bostäder. För att frigöra el till andra sektor med ett ökat elbehov som till 
exempel transportsektorn behöver användningen av el i uppvärmnings-
sektorn minska. Det är en utmaning då dagens byggregler styr valet av 
uppvärmningsform mot eldriven uppvärmning.

Hantera markkonflikter
För att kunna bygga nya produktionsanläggningar för fjärrvärme och el 
och nya nät för distribution behövs det tillgång till mark. Konkurrensen 
om mark kan ge målkonflikter med andra samhällsintressen och 
system, som till exempel bostäder, vägar, järnvägar, livsmedels- och 
vattenförsörjning samt fiber.

Tillvaratagande av restvärme, 
byggnadsanknuten energi, 
lagring och flexibel använd-
ning av energi är viktiga 
om råden för att fortsätta effek-
tivisera och minska energi-
användningen. 
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Förenklade tillståndsprocesser
Tillstånds-, koncessions- och byggprocessen för nya ledningar och 
anläggningar är komplicerad och tar idag lång tid. Det gör det svårt att 
tillräckligt snabbt möta den ökade efterfrågan på effekt i samband med 
den höga exploateringen i länet. 

Skapa nya affärsmodeller
För att kunna öka produktionen behövs det ekonomiska incitament för 
producenter att tillhandahålla effekt och det behöver utvecklas andra typer 
av abonnemang och affärsmodeller. I det nuvarande elcertifikatsystemet11 
värderas inte effekt, vilket inte ger incitament för kraftvärme och leder till 
ett minskat toppeffektuttag12.

11 Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el. Det berör främst 
producenter av förnybar el, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.

12 Effekt motsvarar hur mycket el du använder på en och samma gång. En hög toppeffekt gör det möjligt att ha ett stort 
uttag vid en och samma tidpunkt.



26

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045

REM
ISS

REM
ISSSAMHÄLLSPLANERING OCH BEBYGGELSE 

Långsiktighet är viktigt när det gäller samhällsplanering. Var bostäder och 
arbetsplatser byggs har stor påverkan på tillgänglighet, färdmedelsval, 
klimatutsläpp och markanvändning. Det påverkar hur vi kommer att 
röra oss, var arbetsplatser lokaliseras, hur näringslivet utvecklas och 
vilka färdmedelsval som görs. Planeringen av nya och omvandling av 
befintliga bostadsområden har stor potential att bidra till att begränsa 
klimat påverkan och effektivisera energianvändningen.

Med en växande befolkning följer behov av fler bostäder och 
arbetsplatser, av privat och offentlig service samt tillgänglighet till dessa. 
Var vi lokaliserar ny bebyggelse är avgörande för hur energi effektiva de 
strukturer vi skapar blir. Transportbehovet minskar i täta bebyggelse-
strukturer där det finns en blandning av funktioner såsom bostäder, 
arbetsplatser, handel, skolor, förskolor och annan offentlig och privat 
service. I en tät bebyggelsestruktur finns goda förutsättningar för en 
hög tillgänglighet till kollektivtrafik och möjligheter att gå och cykla. 
Förtätandet blir dock inte långsiktigt hållbart om det sker på bekostnad av 
andra värden som andra miljömål eller människors hälsa. 

Kommunala verktyg
Kommunerna har genom översikts- och detaljplaneringen stort in-
flytande över utvecklingen i länet. Särskilt kommunens arbete med 
översikts planer, fördjupningar av och tillägg till översiktsplanen, 
samt större planprogram ger tillfällen att främja en energismart 
bebyggelseutveckling. 

”Långsiktighet är 
viktigt när det gäller 
samhällsplanering. 
Var bostäder och 

arbetsplatser byggs 
har stor påverkan 
på tillgänglighet, 
färdmedelsval, 

klimatutsläpp och 
markanvändning.”

Foto: Jocke Wulcan
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Den strategiska miljöbedömningen som ska göras i samband med att 
en ny översiktsplan tas fram, eller om en detaljplan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, är ett viktigt verktyg för att hantera frågor 
om klimat i samband med planering. I miljöbedömningen kan risker till 
följd av förändrat klimat identifieras, vilket ger ett bra utgångsläge för att 
analysera hur planförslaget bör utformas för att begränsa klimatpåverkan. 
De kommunala energiplanerna kan ge en helhetssyn på energiplaneringen 
som möjliggör en bedömning av hur miljön, hälsan och hushållningen av 
resurser kommer att påverkas av olika åtgärder eller energisystem. 

Regionala verktyg
I ett storstadslän som Stockholm finns ett stort behov av mellankommunal 
samordning kring frågor som rör exempelvis teknisk infrastruktur, 
terminaler, elnät, biogas och fjärrvärme, grönstrukturer och andra 
strukturer med regional utbredning och funktion. Den regionala 
utvecklings  planen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, är vägledande 
i dessa frågor. Region Stockholm arbetar också med planeringsunderlag 
som ska utgöra ett stöd för både regionala och kommunala aktörer. 
Region Stockholms klimat färdplan är exempel på ett sådant 
planeringsunderlag.

Arbetssätt och organisation
För att få in klimat- och energiaspekter i planeringen krävs en 
organisation, på såväl kommunal som regional nivå, som säkerställer att 
dessa frågor förs upp på dagordningen och att projektgruppen har tillgång 
till rätt sakkunskap för att hantera frågorna genom hela planerings-
processen. I den fysiska planeringen har organisation och samverkan 
stor betydelse för möjligheterna att minska utsläpp och få en effektiv 
energianvändning. 

Samverkan behöver ske dels inom kommunen mellan olika förvaltningar 
och dels mellan kommuner. På regional nivå krävs samverkan kring 
frågor som rör teknisk infrastruktur, terminaler, elnät, biogas och fjärr-
värme och andra system med regional utbredning och funktion. Större 
vikt behöver läggas vid kretsloppslösningar. Regionala aktörer som 
Länsstyrelsen och Region Stockholm är viktiga för att skapa plattformar 
för samverkan. 

Nuläge och trend

I kommunernas översiktsplaner läggs ofta fokus på en resurseffektiv 
markanvändning. Samma tendens syns också i den regionala utvecklings-
planen. När det gäller transporter så prioriteras kollektivtrafik, gång 
och cykel. Generellt sett så har de flesta översiktsplaner i länet höga 
ambitioner när det gäller hållbar utveckling och klimat. 

”Regionala 
aktörer som 

Länsstyrelsen och 
Region Stockholm 
är viktiga för att 
skapa plattformar 

för samverkan, 
bland annat mellan 

akademi och 
praktik.”
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En konsekvens av den stigande efterfrågan på byggbar mark och det 
ökade fokuset på hållbarhet och resurseffektivitet är ett ökat intresse för 
samplanering av bostäder och transportinfrastruktur. Parallellt görs stora 
investeringar i länet i projekt som kommer att leda till ökade utsläpp, som 
byggandet av Förbifart Stockholm och expansionen av Arlanda flygplats. 
Utbyggnaden av t-banan kommer att generera stora utsläpp under 
byggskedet.

Strategiska utmaningar

Behov av samverkan och långsiktighet
Länets förmåga att samlat hantera bebyggelseutveckling och lokalisering 
av ytkrävande verksamheter i goda lägen är beroende av flera aktörers 
medverkan. Den regionala utvecklingsplaneringen är i dag ensam om 
att systematiskt hantera det långsiktiga tidsperspektivet för samhällets 
utveckling. I länet är samordning mellan transportslagen särskilt viktig. 
Ett centralt inslag i samhällsplanering är att finna goda lösningar genom 
avvägningar mellan konkurrerande intressen. Samhällsplaneringen 
förväntas bidra till detta genom en mer transport och energieffektiv 
samhällsstruktur.

Synka transportsystemet med nybyggnationen
Stockholms läns transportsystem är idag hårt belastat i många delar. 
Transportinfrastrukturen behöver stärkas för att hantera befolknings-
ökningen, samtidigt som ny bebyggelse behöver planeras på ett sätt som 
möjliggör effektiva transporter och ett minskat transportbehov. I sin 
planering behöver kommunerna säkerställa att klimatpåverkan minimeras 
och går mot negativa utsläpp. Bebyggelse och infrastruktur behöver 
planeras med gång, cykel och kollektivtrafik som standard.

Ökat byggande parallellt med omställning till fossilfritt
Ett stort antal nya byggnader, bland annat en halv miljon nya bostäder, 
behöver byggas fram till år 2050 enligt RUFS. Detta ska ske samtidigt 
som samhället ska ställa om till fossilfrihet. De nya energieffektiva 
byggnader som byggs idag släpper ut mer växthusgaser under bygg-
skedet än under driftsfasen. Om vi idag skulle använda tillgängliga 
klimatvänliga byggtekniker skulle utsläppen från bostadsbyggandet 
reduceras till hälften13.

Klimatvänlig renovering av fastighetsbeståndet
Det befintliga fastighetsbeståndet är en utmaning. Stora renoveringar 
pågår och planeras, särskilt inom bestånden från 1960- och 70-talen 
som motsvarar cirka hälften av flerbostadshusytan i länet. Bostäder 
från denna period har ofta hög energiförbrukning. En stor del av denna 
bebyggelse tillhör allmännyttan och ägs av kommuner. Det är viktigt 

13 Enligt beräkning från IVL.

”Transportinfra-
strukturen 

behöver stärkas 
för att hantera 

befolknings-
ökningen, samtidigt 
som ny bebyggelse 
behöver planeras 
på ett sätt som 

möjliggör effektiva 
transporter och 

ett minskat 
transportbehov.”
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att dessa renoveringar sker med en hög grad av energieffektivitet 
och fossilfrihet. Samtidigt finns det risk för ökad segregering om 
renoveringarna ökar bostadskostnaderna. 

Markkonkurrens och behov av effektiv kollektivtrafik
När länets bebyggelse blir tätare och i första hand ska lokaliseras i goda 
kollektivtrafiklägen ökar konkurrensen om marken. Det leder till att 
ytkrävande verksamheter kan bli undanträngda.

Hälsoeffekter av tät bebyggelse
Bebyggelsestrukturer med hög täthet kan innebära utmaningar relaterade 
till hälsa. Exempelvis kan det finnas risker kopplade till liten andel 
grönytor, buller, luftkvalitet och dagsljus i bostäder.
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Genom konsumtionen genererar länets invånare och företag stora utsläpp 
utanför länets och Sveriges gränser genom bland annat import av varor 
samt flyg och sjötransporter. Länets konsumtion ligger idag på en nivå 
som inte är långsiktigt hållbar. Vi behöver en annan typ av konsumtion 
om utsläppen ska kunna minska. Hållbar konsumtion av varor och 
tjänster är ett prioriterat område på både nationell och regional nivå för 
att nå de klimat- och energipolitiska målen. 

Nuläge och trend

För att nå Parisavtalets mål behöver de globala utsläppen ner under 
ett ton per person och år till 2050. I Sverige bedöms utsläppen från 
konsumtionen vara cirka tio ton per person och år. Två tredje delar 
av dessa utsläpp sker i andra länder. Sverige kan bidra till utsläpps-
minskningen genom att exempelvis stödja andra länder i deras 
omställning till en produktion med lägre klimatpåverkan. 

Hushållens konsumtion av varor och tjänster står för cirka två tredjedelar 
av utsläppen. En tredjedel består av utsläpp från konsumtion inom det 
offentliga samt från investeringar, till exempel byggnation av bostäder 
och infrastruktur. 

Livsmedel, transporter och boende står för störst påverkan från hus-
hållens konsumtion. Naturvårdsverket konstaterar att det är speciellt 
angeläget att förändra konsumtionsbeteenden kopplade till resor med 
flyg och konsumtion av kött eftersom det är två stora källor till utsläpp av 
växthusgaser. 

Foto: Unsplash

Visste du att det finns ett mål 
för konsumtion? Region Stock-
holm har satt som mål att de 
direkta och de indirekta utsläp-
pen per invånare ska halveras 
till år 2030 jämfört med 2014.

I regeringens strategi för håll-
bar konsumtion ligger fokus på 
vilka livsmedel vi konsumerar, 
vilka transportsätt vi väljer och 
hur vi  bor.
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Figur 4: Totala konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp (inhemsk slutlig användning) per område 
2008–2016. Källa: Naturvårdsverket

När vi äter kött är det viktigt att 
äta svensk producerat. Svensk 
mjölk- och köttproduktion 
bidrar dessutom till miljö målet 
ett rikt odlingslandskap och är 
positivt för själv försörjnings-
graden.
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Utsläppen av växthusgaser från det svenska inrikesflyget har legat stabilt 
på ungefär samma nivå de senaste 30 åren. Utsläppen från internationellt 
flygande har fördubblats sedan 1990. 

Konsumtionen av vissa livsmedel ger också stor påverkan på klimatet. 
I genomsnitt orsakar svensk livsmedelskonsumtion utsläpp av cirka 
två ton koldioxidekvivalenter per person och år. Cirka hälften kommer 
från köttkonsumtion. Konsumtionen av kött har minskat något under de 
senaste åren men är ändå på en nivå som är ungefär 50 procent högre per 
person än på 1970-talet. 

Vi behöver äta mindre mängd kött, som är det som framförallt orsakar 
höga utsläpp, samt minska andelen importerat kött. Svenskproducerat 
naturbeteskött ger lägre klimatpåverkan samt bidrar till ett rikt 
odlingslandskap med positiva effekter för den biologiska mångfalden och 
ökad självförsörjningsgrad. 

De senaste åren har det uppmärksammats att en stor del av den mat som 
produceras slängs istället för att konsumeras. Det globala matsvinnet är 
världens tredje största utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA 
enligt FAO 2015. Produktionen av den mängd mat som slängs varje år 
i Sverige motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Det 
motsvarar cirka tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthus gaser. 
Matsvinnet uppstår framförallt i de senare leden i livsmedels kedjan hos 
detaljhandel, restauranger, storkök samt i hushållen. 

En svensk person flyger i 
genomsnitt fem gånger mer än 
det globala genomsnittet. 

”I genomsnitt orsakar 
svensk livsmedels-

konsumtion utsläpp 
av cirka två ton 

koldioxid ekvivalenter 
per person och år. 

Cirka hälften kommer 
från köttkonsumtion.”
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Strategiska utmaningar

Dagens konsumtionsmönster i Sverige orsakar stora utsläpp av växthus-
gaser globalt. Konsumtionen behöver ändras i riktning mot mindre klimat -
påverkande varor och tjänster. Länets kommuner, Region  Stockholm och 
andra offentliga aktörer har stora möjligheter att styra mot minskade 
klimat påverkande utsläpp. De kan också skapa förutsättningar för alla 
länets invånare att leva ett gott liv med låga klimatutsläpp. Det går också 
att stimulera ett klimatmedvetet entreprenörskap, nya innovationer och 
nya affärsmodeller för en koldioxidsnål ekonomi. 

Även kunskapen om och kommunikationen runt hållbar konsumtion 
behöver utvecklas, där till exempel affärsnytta, ökad livskvalitet och 
bättre hälsa kan lyftas fram som positiva synergieffekter.  

Ställ energi och klimatkrav vid inköp och upphandling
Kommuner och regioner köper årligen in varor och tjänster för miljard-
belopp och genom samarbeten kan upphandling bli ett effektivt verktyg 
för att främja mer hållbar konsumtion. Genom att ställa energi- och 
klimatkrav vid upphandling kan kommunerna stimulera utvecklingen 
av miljöanpassad teknik och minska den klimatbelastning som 
konsumtionen i länet ger upphov till. Kommunerna har också goda 
möjligheter att främja hållbara konsumtionsmönster hos invånare och 
lokala företag, inte minst genom sitt arbete med översiktsplanering som 
påverkar bebyggelse- och transportmönster. 

Ställ om till cirkulär ekonomi
En successiv övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig och bygger 
på att sluta kretslopp, resurseffektivitet och återanvändning. Stockholms 
län ligger långt fram men en fullständig övergång innebär ett omfattande 
systemskifte där avfall behöver betraktas som en resurs. Åtgärder krävs i 
alla sektorer och värdekedjor och behöver beakta både det som sker inom 
och utanför länet. 

Förenkla och möjliggör för innovation och entreprenörskap 
Innovation och entreprenörskap är centralt för omställningen. Företagen i 
länet har en viktig roll och driver utvecklingen i olika avseenden. Det är i 
samspelet mellan näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor 
som innovationskraft och en grön omställning av ekonomin skapas. Det 
offentliga har en viktig roll genom att förenkla sina regelverk och främja 
investeringar, testbäddar och offentlig upphandling för att underlätta 
utvecklingen. I detta arbete bör resurser ur olika EU-fonder bättre 
samordnas och utnyttjas. 

Omställning till en hållbar 
konsumtion och produktion av 
varor är en nödvändighet för att 
minska vår negativa påverkan 
på klimat, miljö och människors 
hälsa.

Det ger sociala och ekonomiska 
fördelar såsom ökad konkurrens-
kraft, tillväxt, sysselsättning, 
förbättrad hälsa och minskad 
fattigdom. 

Den offentliga sektorn har ett 
stort ansvar att vara föregång-
are och minska sin miljö- och 
klimatpåverkan. I den svenska 
regeringsformen står att det 
allmänna ska främja en hållbar 
utveckling som leder till en god 
miljö för nuvarande och kom-
mande generationer.
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”I takt med att 
klimat frågan blir 
alltmer akut blir 

det också tydligare 
att pragmatism 
och samarbete 
är viktigare än 

någonsin.”

Klimatarbete på regional  
och kommunal nivå 

Många aktörer i länet arbetar aktivt med klimatfrågan. Även om 
uppdrag, uppdragsgivare och arbetsmetoder skiljer sig åt är ambitionen 
densamma – att nå klimat och energimålen. Länets offentliga aktörer 
samverkar redan i dag i olika forum, nätverk, projekt och initiativ. I takt 
med att klimatfrågan blir alltmer akut blir det tydligt att pragmatism och 
intensifierat samarbete är viktigare än någonsin. Nedan beskrivs kort
fattat länets aktörer och vilka uppdrag de har inom klimatarbetet. I den 
nödvändiga strukturomvandlingen som behöver ske behövs självklart 
också näringsliv, civilsamhälle och akademi.

Länets kommuner

Länets 26 kommuner har en nyckelroll i omställningsarbetet med 
ansvar för betydande välfärds- och samhällsfunktioner. Närheten 
till medborgarna ger kommunen möjlighet att främja hållbara 
konsumtionsmönster inom egen verksamhet så som skolor och 
äldreboenden, samt bland hushåll, företag och övriga civilsamhället. 
Klimatarbetet bedrivs även genom ansvaret för översikts- och 
detaljplaneringen samt i egenskap av beställare och leverantör av olika 
varor, tjänster och verksamheter samt som arbetsgivare. 

På kommunal nivå tas översikts- och detaljplaner fram och det är här 
kommunen beskriver hur den fysiska planeringen ska ta hänsyn till 
hållbar utveckling. Regionala klimat- och energistrategier, länsplanen 
för transportinfrastruktur, de transportpolitiska målen, de nationella 
miljökvalitetsmålen och planer för kollektivtrafikförsörjning spelar 
också in. Kommunen ska visa vilka allmänna intressen som bedöms 
relevanta att ta hänsyn till, som miljö- och klimataspekter. Det kan handla 
om resurssnåla transporter, att minimera utsläpp av föroreningar och 
växthusgaser samt att minska energianvändningen.

Kommunerna utvecklar och genomför energieffektivisering av egna 
verksamheter, transporter och fastigheter samt väger in klimatpåverkan 
och energieffektivisering i upphandlingar. Många kommuner har egna 
klimat- och energistrategier med mål för kommunens verksamhet eller 
för det geografiska området. Kommunerna bedriver också energi 
och klimatrådgivning åt hushåll, små och medelstora företag samt 
organisationer och föreningar. Kommunerna utövar löpande tillsyn av 
verksamheter enligt miljöbalken. 
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StorSthlm

Kommunernas medlemsorganisation StorSthlm driver länets energikontor 
och stöttar länets energi- och klimatarbete. Energikontorets målgrupper 
är kommuner, medborgare, företag samt organisationer som vill bidra 
till implementering av hållbara transport- och energilösningar genom 
konkreta projekt och exempel. 

Civilsamhället

Civilsamhället spelar en avgörande roll för att driva klimatfrågan, 
och sätta den högst upp på dagordningen genom att hålla makthavare 
ansvariga. Det bildas ständigt nya organisationer, som arbetar aktivt med 
klimatutmaningen, exempelvis Fridatys for Future, Håll Sverige Rent, 
KlimatSverige med flera. 

Det senaste årets klimatmanifestationer från allmänheten har gett ett ökat 
fokus. Genom opinion och påverkan via sociala medier engageras fler och 
fler individer organisationer till att vidta åtgärder för att minska utsläppen.

Näringslivet

Näringslivet är mycket viktigt för länets klimatarbete och mycket arbete 
pågår redan. Ett exempel är Klimatpakten, där Stockholm stad och 
över 200 företag samarbetar för klimatet. Företagen har en avgörande 
roll i omställningen och för att vi ska kunna nå såväl klimat- och 
energimålen som Agenda 2030:s sociala, ekonomiska och miljömässiga 
hållbarhetsmål. Näringslivet driver på forskning och innovation, som 
är centralt för omställningen som ska göras. De små och medelstora 
företagen utgör en majoritet av Stockholms näringsliv och har höga 
ambitioner inom hållbarhetsområdet, två av tre småföretagare bedriver 
hållbarhetsarbete inom ramen för sitt företag, och över hälften har som 
ambition att minska sina utsläpp.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm och är regeringens företrädare 
i länet. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag, inom klimat- och 
energiområdet, att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och 
leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta sakområden avseende 
energiomställning och minskad klimatpåverkan. Här ingår bland annat 
att samordna åtgärder för fossilfria transporter, verka för effektiva klimat
investeringar i länet och verka för att öka andelen förnybar energi i länet 
för att bidra till målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. 

Länsstyrelsen arbetar även för ett ökat genomslag av de nationella 
klimat- och energimålen samt att samordna länens aktörer för att nå de 
nationella miljömålen och att följa upp miljömålen på regional nivå. 

“Länets kommuner 
har en nyckelroll i 
omställningsarbetet 

med ansvarar 
för betydande 
välfärds- och 

samhällsfunktioner.”

”Företagen har en 
avgörande roll i 

omställningen och 
för att vi ska kunna 

nå såväl klimat- 
och energimålen 

som Agenda 2030:s 
sociala, ekonomiska 

och miljömässiga 
hållbarhetsmål. ”
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Även landsbygdsprogrammet har beröring på klimatfrågan. Länsstyrelsen 
arbetar också med Region Stockholm för att koppla samman klimat- 
och energiarbetet med det regionala utvecklingsansvaret som finns 
hos  Regionen.

Region Stockholm

Region Stockholm har ansvar för regional fysisk planering och har 
det regionala utvecklingsansvaret, samt ansvar för hälsa och vård 
samt kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm är en 
stor verksamhetsutövare och en av Sveriges största arbetsgivare och 
upphandlare. Genom sina uppdrag verkar Region Stockholm för minskad 
klimat påverkan, både i hela Stockholms län genom den regionala 
utvecklings planen RUFS 2050, och inom organisationen genom ett 
miljöpolitiskt program.

RUFS 2050 har tagits fram i samverkan med länets aktörer, och är 
vägledande för både efterföljande fysisk planering och regionala 
tillväxtfrågor. Planen har ett långsiktigt klimatmål om att vara utan 
klimatpåverkande utsläpp, flera delmål som syftar till minskad klimat
påverkan, samt regionala prioriteringar för att driva på genomförande-
arbetet. Den rumsliga inriktningen i RUFS 2050 pekar bland annat på att 
länet ska växa i de bästa kollektivtrafiklägena, de regionala stadskärnorna 
ska länkas samman, samt att resurseffektiva system för människor och 
gods ska utvecklas. Klimatfärdplan 2050 har tagits fram som ett underlag 
till RUFS 2050 för att fokusera genomförandet av omställningen mot en 
fossiloberoenderegion med netto-noll utsläpp år 2045.

Region Stockholm har ett uppdrag från regeringen att ta fram och genom-
föra regionala handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet, vilket utgör ett underlag 
i länsstyrelsens arbete med den regionala klimat- och energistrategin.

Trafikverket

Trafikverkets uppdrag är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och närings-
livet i hela landet. Transportsystemet ska ge alla en grundläggande 
tillgänglighet, bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa 
samt bidra till begränsad klimatpåverkan. Trafikverket Region Stockholm 
har tillsammans med Region Stockholm och kommunerna ansvar för 
länets transportinfrastruktur, för en sammanhållen regional trafikplanering 
och för att omsätta de nationella klimatmålen inom transportsektorn på 
regional nivå. 

För att klara klimatmålen krävs kraftfulla insatser i form av omställning 
till energisnåla och fossilfria fordon och bränslen, men också insatser 
som innebär en mer energieffektiv användning genom till exempel lägre 
hastigheter och genom minskad biltrafik. 

”Länet ska växa i 
de bästa kollektiv-
trafiklägena, de 
regionala stads-
kärnorna ska 

länkas samman, 
samt att resurs-

effektiva system för 
människor och gods 

ska utvecklas.”

”Transportsystemet 
ska ge alla en 

grundläggande 
tillgänglighet, 
bidra till att 

miljökvalitetsmålen 
uppnås och till 

ökad hälsa samt 
bidra till begränsad 
klimatpåverkan.”
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Trafikverket har i ett flertal dokument pekat ut prioriterade åtgärder och 
styrmedel inom fyra huvudområden (utan inbördes prioritetsordning):

 y Transporteffektiv samhällsplanering och infrastruktur för  
klimat smarta val

 y Energieffektiv användning av transportsystemet inklusive val  
av transportsätt

 y Energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med ökad andel  
förnybar energi

 y Energieffektiv infrastrukturhållning

Alla dessa delar och områden behövs för att nå målen och stora omställ-
ningar krävs. Det finns flera mål som är särskilt viktiga att arbeta med på 
regional nivå. Det är målen om en transporteffektiv samhälls planering 
och infrastruktur för klimatsmarta val samt energieffektiv användning 
av transportsystemet inklusive val av transportsätt. De innebär en stor 
utmaning för länet, men detta bidrar också till att klara kapacitet och 
tillgänglighet i länet.

Som ett led i den fjärde punkten ovan arbetar Trafikverket sedan 2016 
med klimatkrav i upphandlingar gällande klimatpåverkan vid byggnation, 
drift och underhåll samt ett verktyg för beräkning av utsläpp i denna del 
av processen.

Akademin

Akademin i länet har en viktig roll; övergången till en cirkulär ekonomi, 
hållbara energikällor, samhällsstrukturer och beteenden kräver såväl 
kvalificerad arbetskraft som betydande forskningsinsatser. Expertisen 
inom länets nära 20 universitet och högskolor tillför ny kunskap och har 
en nära koppling till näringslivets innovationsutveckling. Utbildnings-
sektorn, från grundskola till universitet och forskningsinstitut, har en 
framträdande roll i den gröna omställningen.
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”Världens länder 
har en chans 
att stabilisera 

uppvärmningen 
till 1,5  grader. För 
att klara det är de 
kommande 10  åren 
mycket avgörande.”

Klimatförändringar 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Förändringarna 
har redan inneburit 1,7 graders temperaturökning i Sverige under de 
senaste 100 åren. Genom Parisavtalet 2015 enades världens länder om att 
hålla den globala uppvärmningen under 2 grader och att vi ska jobba för 
att den ska stanna vid 1,5 grader. 

Redan nu är uppvärmningen cirka 1 grad, globalt sett, jämfört med 
förindustriell tid. Enligt en specialrapport från FN:s klimatpanel IPCC 
har det stor betydelse för konsekvenserna om den globala uppvärmningen 
blir 2 grader istället för 1,5 grader. Vid 2 grader riskerar extrema 
väderhändelser som torka, stormar och översvämningar att bli betydligt 
allvarligare och höjningen av havsnivån kommer att påverka 10-tals 
miljoner människor i kustnära områden i världen. 

Effekterna kommer slå olika beroende på var i världen man bor. För 
Stockholms läns del visar scenarier bland annat på stigande temperaturer, 
ökade nederbördsmängder vintertid, men mindre sommartid och 
en stigande havsnivå som delvis kompenseras av den successiva 
landhöjningen. 

Fler och längre perioder av värmeböljor och torka kommer medföra 
hälsorisker och påfrestningar på viktiga samhällsfunktioner. Jord- och 
skogsproduktionen kommer att påverkas och nya sjukdomar kommer att 
behöva hanteras. 

Hur stora klimatförändringarna blir beror på hur väl vi lyckas att begränsa 
utsläppen av växthusgaser. De internationella målen och de nationella 
klimat- och energipolitiska målen sätter ramarna för länets arbete. 

Genom klimatanpassad mark-
användning, bebyggelse, trafik-
infrastruktur, energiförsörjning 
och att värna om och utveckla 
den gröna strukturen har vi goda 
möjlig heter att åstadkomma ett 
robust samhälle. Länet behöver 
bland annat undvika bebyggelse i 
låglänta områden, driftsäkra infra-
struktur och försörjningssystem 
samt planera in grönområden för 
dagvatten rening och flödesregle-
ring. Både i befintlig och ny bebyg-
gelse och infrastruktur behöver 
hänsyn tas till ett förändrat klimat. 
Läs mer i den regionala handlings-
planen för klimatanpassning. 



38

Klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020–2045

REM
ISS

REM
ISS

Klimat- och energimål 

Sveriges klimat- och energimål 

Den här strategin utgår från Sveriges nationella klimat- och energimål. 
2017 beslutade riksdagen att införa ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige med målet att senast 2045 nå netto-noll utsläpp av växthusgaser, 
för att därefter nå negativa utsläpp. Målen gäller de verksamheter som 
inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter, även kallat 
icke-handlande sektor. Utsläppen från verksamheter inom svenskt 
territorium ska då vara minst 85 procent lägre än 1990. För att nå netto-
noll utsläpp får kompletterande åtgärder inräknas. 

Klimatet som en lagfråga

1 januari 2018 fick Sverige sin första klimatlag, det så kallade klimat
politiska ramverket. Den fastställer att regeringens samlade politik ska 
utgå från klimatmålen och bestämmer hur klimatarbetet ska bedrivas. 

Till ramverket är ett klimatpolitiskt råd kopplat. Rådets uppgift är att ge 
regeringen en oberoende vetenskaplig utvärdering av hur regeringens 
samlade politik stämmer överens med klimatmålen och hur omställningen 
går. Vart fjärde år ska regeringen ta fram en handlingsplan. I budgeten ska 
regeringen redovisa den pågående omställningen.

Mål i RUFS 2050 inkluderar konsumtion

I likhet med de nationella klimat- och energimålen anger den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, att Stockholms 
län ska nå netto-noll utsläpp senast 2045. Utöver de nationella målen 
finns ett mål för konsumtion som innebär att de direkta och indirekta 
utsläppen per invånare ska halveras till 2030 jämfört med 2014. 

Utöver målet om netto-noll 
utsläpp år 2045 finns följande 
delmål: 

 y 70 procent minskning av 
utsläppen från transport-
sektorn till 2030 jämfört 
med 2010. 

 y 100 procent förnybar 
elproduktion till 2040.

 y 50 procent effektivare 
energianvändning 2030 
jämfört med 2005.

2020 2030 2040 2045
40 procent  
lägre än 1990

63 procent 
lägre än 1990

75 procent 
lägre än 1990

Netto-noll 
utsläpp

Figur 5: Sveriges utsläppsmål fram till år 2045
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Koldioxidbudgeten sätter andra ramar

Sveriges mål om netto-noll utsläpp är satta utifrån de utsläpp som 
produceras inom landets gränser och utifrån möjligheten att genomföra 
negativa utsläpp genom till exempel investeringar i andra länder eller via 
CCS.14 Målet tar inte hänsyn till de utsläpp som våra utlandsresor med 
flyg och fartyg genererar. 

När dessa inkluderas och möjligheten till negativa utsläpp tas bort, blir 
storleken på utsläppsminskningen, som behöver ske i länet från och med 
2020, betydligt större. Utifrån denna beräkning behöver utsläppen minska 
16 procent årligen i Stockholms län under perioden 2020–2040. Som en 
jämförelse har Sveriges klimatpåverkande utsläpp inom Sverige minskat 
med 26 procent sedan 1990. Det är en enorm samhällsomställning som 
behöver göras. Läs mer om detta i Koldioxidbudget för Stockholms län. 

Globala överenskommelser styr länets arbete

Sveriges och Stockholms läns klimatarbete utgår från internationella 
mål som är resultatet av globala överenskommelser. I december 2015 
beslutade världens länder på COP 21-mötet i Paris om ett internationellt 
klimatavtal. Avtalet innebär att den globala temperaturökningen ska 
begränsas till väl under 2,0 grader jämfört med förindustriell tid. För att 
minska konsekvenserna av klimatförändringarna ska länderna sträva efter 
att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Avtalet har ratificerats av 
EU vilket innebär att det utgör ramverk för klimat- och energiarbetet på 
nationell nivå. EU driver klimatfrågan på global nivå. 

Även på europeisk nivå finns en rad klimatpolitiska mål och EU är en 
viktig drivande organisation för klimat- och energifrågorna. EU har som 
mål att minska utsläppen från växthusgaser med 80–95 procent till 2050 
jämfört med 1990. 

Agenda 2030 för miljömässig, ekonomisk och social 
hållbarhet

2015 antog världens länder Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål. 
Klimat och energifrågorna kan kopplas till flera av de globala målen, 
varav ett specifikt syftar till att bekämpa klimatförändringen vilket 
visar på betydelsen av dessa frågor för en framtida hållbar utveckling 
på global nivå. Begränsad klimatpåverkan är också ett av Sveriges 
16  miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen motsvarar den ekologiska 
dimensionen i Sveriges hantering av Agenda 2030. 

14  En viktig del av EU:s klimatpolitik är att satsa på koldioxidavskiljning och lagring, så kallad Carbon Capture and 
Storage, CCS. I Sverige är tekniken främst aktuell för att reducera processutsläpp från industrin.

”Utifrån denna 
beräkning behöver 
utsläppen minska 
16 procent årligen 
i Stockholms län 
under perioden 
2020–2040.”

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2018/koldioxidbudget-2020-2040-stockholms-lan.html
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Olika utsläppsberäkningar 

Årliga beräkningar för att följa Sveriges globala klimatpåverkan görs på 
tre olika sätt, territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade. 
Ett sätt för att följa upp klimatmålen, och två kompletterande sätt för 
att belysa olika aspekter av vår klimatpåverkan. De tre olika sätten att 
beräkna skiljer sig i geografiska omfattning och när det gäller beräknings
metod. Vid beräkning måste en gräns sättas för vilka utsläpp som ska 
omfattas. Beroende på denna avgränsning fångas olika aspekter av 
Sveriges klimat påverkan. Främst skiljer sig beräkningarna när det gäller 
utsläpp som sker utanför Sverige. Se figur 6 nedan.

Territoriella utsläpp – utsläpp inom Sveriges gränser
Dessa utsläpp beräknas bottom up baserat på detaljerade data om 
aktiviteter15 som utförs inom Sveriges gränser. De används för att följa 
upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.

Produktionsbaserade utsläpp – utsläpp från svenska aktörer 
Dessa utsläpp beräknas bottom up baserat på detaljerad statistik om 
bränsle  användning i kombination med de territoriella utsläppen. 
Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett 
både utanför och innanför Sveriges gränser, och följer samma avgräns-
ning som gäller för nationell ekonomisk statistik – nationalräkenskaperna.

Konsumtionsbaserade utsläpp 
Dessa utsläpp tar hänsyn till den klimatpåverkan som svensk konsumtion 
orsakar i Sverige och andra länder. De beräknas modellbaserat vilket 
ger viss osäkerhet för utsläpp som bryts ned till en finare upplösning. 
Utsläppen i Sverige från konsumtion baseras på de produktionsbaserade 
utsläppen.

15  De klimatpåverkande utsläppen kommer till exempel från användning av fossila bränslen, från djur som idisslar eller 
från marken när den brukas, eller från kemiska reaktioner inom industrins olika processer. 

Figur 6: Visar skillnaden mellan att beräkna utsläpp inom Sveriges gränser, så kallade territoriella 
utsläpp, respektive konsumtionsbaserade utsläpp till följd av svensk konsumtion samt produk-
tionsbaserade utsläpp från svenska aktörer. Källa: Naturvårdsverket och SCB.
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Hur strategin har tagits fram

Länsstyrelsen har genomomfört dialogmöten med alla länets kommuner. 
Syftet med detta var att få kunskap om vilka förutsättningar och ut-
maningar som finns hos kommunerna för att nå klimatmålen. 

Länsstyrelsen har genomfört workshops inom områdena transporter, 
energiförsörjning, bostäder och konsumtion. Vidare har Länsstyrelsen 
samverkat med Region Stockholm, StorSthlm, Energikontoret och 
Trafikverket och har på så vis samordnat strategins framtagande med 
exempelvis Region Stockholms klimatfärdplan. 

Länsstyrelsen har vidare inhämtat aktuell kunskap från andra myndigheter 
genom deltagande på konferenser och seminarier, samverkat med 
regionala aktörer och kommunernas klimat- och energistrateger, samt 
tagit del av relevant kompetens och arbete inom den egna verksamheten. 

Den direkta nyttan med samverkan kring klimat- och energifrågan 
handlar om att skapa samsyn, samordning och överblick för det fortsatta 
klimatarbetet i hela Stockholms län.
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Länsstyrelsen, 2015
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län, Länsstyrelsen, 2015
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Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i 
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Mer information kan du få av  
Länsstyrelsens enhet för samhällsplanering
Tfn:  010223 10 00

Rapporten hittar du på vår webbplats 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Länsstyrelsen arbetar för att 
Stockholmsregionen ska vara 
attraktiv att leva, studera, arbeta 
och utveckla företag i.

”
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:182 - 340

Svar på remiss - Samråd om viktiga vattenfrågor

Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom den 3 maj 2019 en remiss från 
Länsstyrelsen Västmanlands län via kommunstyrelsen att besvara. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län är utsedd att vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Länsstyrelsen är även distriktets vattenförvaltningsrepresentant som samordnar 
vattenförvaltningsarbetet inom vattendistriktet Norra Östersjön.

Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsdokument “Viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vattendistrikt - Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 
2021 - 2027”.  Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-
årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt 
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Som ett delmoment inför 
framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten enligt 
vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd. Samrådshandlingen tar upp det 
viktigaste och det mest väsentliga frågorna som vattendistriktet står inför. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 10 juli 2019 samt behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 106 samt på bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 11 juni 2019 § 51. 

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 2019 som svar på
remissen “Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”.

2. Kommunstyrelsen kommenterar till remissen att Salems kommun vill understryka
behovet av en styrande lagstiftning för hantering av dagvattenproblematik så att
kommunerna kan få stöd i att hitta angreppssätt för att trygga dagvattenhantering
nu och framöver. Genom detta stöd i form av lagstiftning kan mindre kommuner
med begränsade resurser göra tryggare investeringar.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 106 KS/2019:182 

Svar på remiss, Samråd om viktiga vattenfrågor

Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom 2019-05-03 en remiss från Länsstyrelsen 
Västmanlands län via kommunstyrelsen att besvara. Länsstyrelsen i Västmanlands län är 
utsedd att vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Länsstyrelsen är även 
distriktets vattenförvaltningsrepresentant som samordnar vattenförvaltningsarbetet inom 
vattendistriktet Norra Östersjön.

Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsdokument “Viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vattendistrikt - Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 
2021 - 2027”.  Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-
årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt 
åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Som ett delmoment inför 
framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten enligt 
vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd.

I distriktet finns 1 214 ytvattenförekomster vilket innefattar sjöar, vattendrag och kustvatten. 
Mälarens 22 600 km2 stort avrinningsområde omfattar en betydande del av Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Mälaren har pekats ut som riksintresse på grund av  de natur- och 
kulturvärden samt frilufts- och turistintressen som finns här. Samtidigt är Mälaren 
Stockholms läns viktigaste dricksvattentäkt. Befolkningen kring Mälaren kommer att öka och 
till följd då även trycket på Mälaren. Det är därför viktigt att värdet beaktas i framtida 
planeringsarbete och att vattenfrågorna vägs in tidigt i samhällsplaneringen samt att höjd tas 
med i beräkningarna för klimatförändringen.  

Norra Östersjöns vattendistrikt är Sveriges mest tätbefolkade område och befolkningen ökar 
hela tiden, det byggs ut i allt högre takt. Samrådshandlingen tar upp det viktigaste och det 
mest väsentliga frågorna som vattendistriktet står inför. Allt för att potentiella miljöproblem 
behöver identifieras tidigt så åtgärder kan påbörjas direkt, för att säkerställa att  
vattenförekomsterna inte tar skada.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-07-10.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskotts föreslår till kommunstyrelsen 

1. Att anta tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 2019 som svar på remissen “Samråd om viktiga
vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”.

2. Att kommentera till remissen att Salems kommun vill understryka behovet av en styrande
lagstiftning för hantering av dagvattenproblematik så att kommunerna kan få stöd i att hitta
angreppssätt för att trygga dagvattenhantering nu och framöver. Genom detta stöd i form av
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

lagstiftning kan mindre kommuner med begränsade resurser göra tryggare investeringar.   

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Torbjörn Boström
VA-ingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Remissvar, Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vattendistrikt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterat den 10 juli 2019 som svar på remissen 
“Samråd om viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt”. 

Ärendet
Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inkom 2019-05-03 en remiss från 
Länsstyrelsen Västmanlands län via kommunstyrelsen att besvara. Länsstyrelsen i 
Västmanlands län är utsedd att vara vattenmyndighet för Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Länsstyrelsen?  är även distriktets vattenförvaltningsrepresentant som samordnar 
vattenförvaltningsarbetet inom vattendistriktet Norra Östersjön.

Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsdokument “Viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vattendistrikt - Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med 
förvaltningsplan 2021 - 2027”.  Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten bedrivs i 6-årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Som ett delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten 
enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd.

I distriktet finns 1 214 ytvattenförekomster vilket innefattar sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Mälarens 22 600 km2 stort avrinningsområde omfattar en betydande del av 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Mälaren har pekats ut som riksintresse på grund av  de 
natur- och kulturvärden samt frilufts- och turistintressen som finns här. 
Samtidigt är Mälaren Stockholms läns viktigaste dricksvattentäkt. Befolkningen kring 
Mälaren kommer att öka och till följd då även trycket på Mälaren. Det är därför viktigt att 
värdet beaktas i framtida planeringsarbete och att vattenfrågorna vägs in tidigt i 
samhällsplaneringen samt att höjd tas med i beräkningarna för klimatförändringen.  

Norra Östersjöns vattendistrikt är Sveriges mest tätbefolkade område och befolkningen 
ökar hela tiden, det byggs ut i allt högre takt. Samrådshandlingen tar upp det viktigaste 
och det mest väsentliga frågorna som vattendistriktet står inför. Allt för att potentiella 
miljöproblem behöver identifieras tidigt så åtgärder kan påbörjas direkt, för att 
säkerställa att  vattenförekomsterna inte tar skada.
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Salems kommun yttrande
Salems kommun lämnar följande yttrande på Vattenmyndighetens fem frågor:

1. Fråga: Har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fångat upp de
viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon viktig fråga?
Eller är det något som borde prioriteras om?

Svar: Ja, till stor del har man fångat upp de viktigaste vattenfrågorna i
samrådshandlingen.

2. Fråga: Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?

Svar: Samrådshandlingarna tar upp många relevanta svårigheter. En svårighet
som upplevs är den stödjande lagstiftningen som finns för hantering och
kravställande av dagvatten. Det bör finnas lagstiftning som underlättar för
kommunen att ställa krav på fastighetsägare och dagvattenhanteringen inom
fastighetsmark. Den nuvarande lagstiftningen hindrar kommunen från att ställa
de krav i planeringsprocessen som behövs för att miljökvalitetsnormerna ska
kunna följas.

3. Fråga: Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor?
Vilka behöver samverka och om vad?

Svar: De flesta vattenförekomster angränsar till mer än en kommun, vilket
innebär att samtliga angränsande kommuner bör samverka. Arbetsgrupper över 
kommungränserna borde formas för att gemensamt arbeta utifrån ett långsiktigt 
strategisk perspektiv. Speciellt viktigt är det för mindre kommuner att kunna 
samverka och skapa dialog med större kommuner. Mindre kommuner  har inte 
samma utrymme att anställa en vattensamordnare eller vattenstrateg så ett 
samarbete över kommungränserna är önskvärt där kompetensen finns.

4. Fråga: Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer
användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver förtydligas, i så
fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer regionalt anpassat än vad det
är idag?

Svar: Det skulle vara bra om det kommande åtgärdsprogrammet innehåller mer
konkreta och vägledande exempel. Åtgärdsprogrammet bör formas så det
anpassas mer regionalt så att varje kommun kan få egna åtgärder som är
anpassade efter de utmaningar som finns inom det aktuella avrinningsområdet
och vattenförekomsten för att följa miljökvalitetsnormerna.

5. Fråga: Övriga synpunkter om vattenförvaltning?

Svar: Inga övriga synpunkter.
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Christina Lood
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Senad Palic
VA-chef

Bilagor
1. Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt - Översikt över väsentliga frågor

inför arbetet med förvaltningsplan 2021 - 2027

Delges
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 51 Dnr. 2019-256 

Remiss - Samråd om viktiga vattenfrågor 

Ärendebeskrivning 

Till bygg- och miljöenheten inkom 2019-05-03 en remiss från Länsstyrelsen Västmanlands 
län via Kommunstyrelsen att besvara. Länsstyrelsen Västmanlands län är också 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Vattenmyndigheten har tagit fram samrådsdokumentet Viktiga vattenfrågor i Norra 
Östersjöns vatten distrikt - Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med 
törvaltningsplan 2021 - 2027. Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten 
bedrivs i 6-årscykler där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
Som ett delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten 
enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd. 

Vattenmyndigheten vill ha svar på följande frågor: 

l. Har vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fångat upp de 
viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen ? Saknas det någon viktig 
fråga? Eller är det något som borde prioriteras om? 

2. Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vi lka lösningar ser ni? 

3. Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor? 
Vilka behöver samverka och om vad? 

4. Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer 
användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver 
förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer 
regionalt anpassat än vad det är i dag? 

5. Övriga synpunkter om vattenförvaltningen? 

Bygg- och miljöenhetens yttrande 

Bygg- och miljöenheten anser följande: 

1. Ja, till stor del har man fångat upp de viktigaste vattenfrågorna i 
samrådshandlingen. 

2. Samrådshandlingarna tar delvis upp svårigheterna med nuvarande 
lagstiftning och miljö krav på byggprojekt. Översiktsplanerna är inte en väg 
fram för att tvinga fram krav. Vidare framgår i handlingarna att 
åtgärdsarbetet ska ske inom ramen för ordinarie budgetprocess. Redan här 
faller möjligheten till förändringar. Centrala beslut om bostadsbyggande 
måste gå hand i hand med hur långt vattenförfövaltningen kommit. Är det 
hållbart att bygga snabbare än etablering av reservvattentäkter? 

3. Om man räknar med att åtgärdsförslagen ska ske inom ramen för den 

Ordf. sign. 
.. ~ 
Just. sign. 
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Bygg- och miljönämnden 

kommunala budgetprocessen blir arbetet trögt eller stillastående. Avsätta 
en central vattenfond för framtida åtgärder. 

4. Det kan innebära svårigheter om åtgärdsprogrammet ska anpassas än mer 
på regional nivå där kommungränsen delar vattenförekomster. 

5. Ingen erinran. 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2019-05-13. 

Bygg- och miljö nämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att anta bygg- och miljöenhetens yttrande som sitt eget. 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 

-ftt-...... .. .... ... 

Ordf. sign. 
.. f?J .. 
Just. sign. 







MISSIV 1 (4) 

Datum Diarienummer 

2019-05-02 537-1716-19

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 
721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 

VÄSTERÅS 
010-224 90 00 www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 

Enligt sändlista 

Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns 
vattendistrikt 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra 

Östersjöns vattendistrikt, har tagit fram samrådsdokumentet Viktiga vattenfrågor i 

Norra Östersjöns vattendistrikt – Översikt över väsentliga frågor inför arbetet 

med förvaltningsplan 2021-2027. I vattendistriktet ingår, förutom Västmanlands 

län, även Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Örebro län och 

Dalarnas län. 

Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet den 2 maj och pågår 

mellan den 2 maj och den 1 november 2019. I slutet av detta missiv finns en lista 

över vilka instanser samrådshandlingen har skickats till och i vilka tidningar 

samrådet har kungjorts. 

Bakgrund 

Vattenförvaltningsarbetet enligt EU:s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-årscykler 

där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer 

samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under 

förvaltningscykeln hålls, inför viktiga ställningstaganden och beslut, samråd där 

alla berörda och intresserade har möjlighet att lämna synpunkter.  

Som ett delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanen ska 

vattenmyndigheterna enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra samråd 

över en Översikt över väsentliga frågor för vattenförvaltningen (senast två år 

innan fastställande av förvaltningsplanen).  

Information om samrådet 

Samrådsdokumenten finns tillgängliga hos aktförvararna på länsstyrelserna och på 

varje kommun samt på vattenmyndigheternas webbplats 

www.vattenmyndigheterna.se.  

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 

senast den 1 november 2019.  

http://www.vattenmyndigheterna.se/


MISSIV 2 (4) 

Datum Diarienummer 

2019-05-02 537-1716-19

Vi önskar särskilt svar på frågorna: 

1. Har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fångat upp de

viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknas det någon viktig

fråga? Eller är det något som borde prioriteras om?

2. Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?

3. Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor?

Vilka behöver samverka och om vad?

4. Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer användbart

i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver förtydligas, i så fall

hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer regionalt anpassat än vad

det är idag?

5. Övriga synpunkter om vattenförvaltning?

För att vi ska kunna ta hand om ditt svar på bästa sätt är vi tacksamma att få svaret 

skriftligen, helst via e-post. Frågorna besvaras enklast via ett excelformulär. 

Excelformuläret skickas till de som finns med på sändlistan för samrådet men det 

finns också tillgängligt på vattenmyndigheternas webbplats. 

Detta är våra adresser: 

E-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se

Vanlig post: 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

Märk ert svar med diarienummer 537-1716-19. 

Vi ser fram emot att ta del av era synpunkter! 

Minoo Akhtarzand 

Landshövding i Västmanlands län 

Ordförande för Vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt 

mailto:vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
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Datum Diarienummer 

2019-05-02 537-1716-19

Sändlista 

Centrala myndigheter 

Bergstaten Kustbevakningen Skogsstyrelsen 

Boverket Lantmäteriet Socialstyrelsen 

Energimyndigheten Livsmedelsverket Statens geotekniska institut 

FIHM Läkemedelsverket Svenska Kraftnät 

Försvarsmakten MSB SGU 

Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket SMHI 

Jordbruksverket Regeringskansliet Tillväxtverket 

Kammarkollegiet Riksantikvarieämbetet Trafikverket 

Kemikalieinspektionen Sjöfartsverket Transportstyrelsen 

Länsstyrelser 

Länsstyrelsen Dalarnas län Länsstyrelsen Uppsala län Länsstyrelsen Västmanlands län 

Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Sörmlands län Länsstyrelsen Örebro län 

Kommuner 

Arboga kommun Kungsörs kommun Solna stad 

Askersunds kommun Köpings kommun Stockholms stad 

Botkyrka kommun Laxå kommun Strängnäs kommun 

Danderyds kommun Lekebergs kommun Sundbybergs stad 

Degerfors kommun Lidingö stad Surahammar kommun 

Ekerö kommun Lindesbergs kommun Södertälje kommun 

Enköpings kommun Ljusnarsbergs kommun Tierps kommun 

Eskilstuna kommun Ludvika kommun Trosa kommun 

Fagersta kommun Nacka kommun Tyresö kommun 

Finspångs kommun Nora kommun Täby kommun 

Flens kommun Norbergs kommun Upplands Väsby kommun 

Gnesta kommun Norrköpings kommun Upplands-Bro kommun 

Hallsbergs kommun Norrtälje kommun Uppsala kommun 

Hallstahammars kommun Nykvarns kommun Vallentuna kommun 

Haninge kommun Nyköpings kommun Vansbro kommun 

Heby kommun Nynäshamns kommun Vaxholms stad 

Huddinge kommun Oxelösund kommun Vingåker kommun 

Håbo kommun Sala kommun Värmdö kommun 

Hällefors kommun Salems kommun Västerås kommun 

Järfälla kommun Sigtuna kommun Älvkarleby kommun 

Katrineholms kommun Skinnskattebergs kommun Örebro kommun 

Knivsta kommun Smedjebackens kommun Österåkers kommun 

Kumla kommun Sollentuna kommun  Östhammars kommun 



MISSIV 4 (4) 

Datum Diarienummer 

2019-05-02 537-1716-19

Vattenorganisationer 

Arbogaåns vattenförbund Kolbäcksåns vattenförbund Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd 

Bällstaågruppen Mälarens vattenvårdsförbund Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken 

Edsvikensamarbetet Märstaåns vattensamverkan Nyköpingsåarnas vvf och vattenråd 

Fyrisåns vattenförbund Oxunda vattensamverkan Projektgruppen för Stockholms sjöar och vattendrag 

Hedströmmens vattenförbund Sagåns vattenråd Svealands kustvattenvårdsförbund 

Hjälmarens vattenförbund Stockholms grundvattenråd Tyresåns vattenvårdsförbund 

Hjälmarens vattenvårdsförbund Svartåns vattenråd Vattenrådet Fyris Östra Källor 

Igelbäcksgruppen Sävaåns vattenråd Tämnarens vattenråd 

Isätrabäckens vattenråd Trosaåns vattenvårdsförbund Åkerströmmens vattenvårdssamverkan 

Övriga 

Avfall Sverige Mälardalsrådet Svenskt Vatten 

Energiföretagen Sverige  Mälarenergi Svenskt växtskydd 

Eskilstuna Energi och Miljö Naturhistoriska riksmuseet Sveriges Fiskevattenägareförbund  

Friluftsfrämjandet Norrvatten Sveriges Hembygdsförbund 

Greenpeace Roslagsvatten AB SKL 

HS konsult SERO Teknikföretagen 

IKEM  Skogsindustrierna Telge nät 

Jernkontoret SLU Upplandsstiftelsen 

Käppalaförbundet Sportfiskarna Uppsala universitet 

LRF Stockholm vatten Uppsala Vatten och Avfall AB 

LRF Dalarna och Gävleborg Stockholms universitet Vattenregleringsföretagen 

LRF Sörmland Svensk vattenkraftförening Wessman Barken Vatten och återvinning 

LRF Mälardalen Svenska Båtunionen Världsnaturfonden WWF 

LRF Örebro Svenska Naturskyddsföreningen Älvräddarna 

Mellanskog Svenska Turistföreningen Örebro universitet 

Mälardalens högskola Svenskt Näringsliv 

Kungörelse 

Kungörelse har gjorts i följande tidningar för Norra Östersjöns vattendistrikt: 

Arbetarbladet/Gefle dagblad Katrineholms-Kuriren Svenska Dagbladet 

Arboga Tidning Länstidningen Södertälje Södermanlands Nyheter 

Bärgslagsbladet Nerikes Allehanda Upsala Nya Tidning (UNT) 

Dagens Nyheter Norrköpings Tidningar Vestmanlands läns tidning (VLT) 

Enköpings-Posten Norrtelje Tidning Sörmlandsbygden 

Folkbladet Norrköping Nynäshamns-Posten Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 

Fagersta-Posten Sala Allehanda/Avesta tidning 
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Förord 

Våra sjöar, vattendrag och hav är ovärderliga källor för oss människor. Vi är beroende av 

att ha tillgång till bra dricksvatten och giftfri fisk. Vattenmiljöerna är också jätteviktiga för 

turism och rekreation. 

Vilka är de största utmaningarna för att bevara och förbättra vattenmiljöerna i Norra 

Östersjöns vattendistrikt? Vad behöver prioriteras på lång och kort sikt för att 

förvaltningen av vattnet ska bli ännu bättre? 

Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt handlar om dessa frågor. 

Samrådet ger alla berörda och intresserade möjlighet att, genom att lämna synpunkter på 

vad som bör prioriteras inom vattenvård och vattenförvaltning, påverka inriktningen på 

det arbete som ska genomföras under de närmaste åren, och på längre sikt. 

Vatten är inte vilken vara som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 

behandlas väl för nuvarande och kommande generationer. Vi behöver vara väldigt noga 

med att säkra dess värden och vi behöver göra det i samverkan. Därför är det viktigt med 

dina synpunkter för att vi ska kunna utveckla arbetet tillsammans! 

Minoo Akhtarzand 

Landshövding i Västmanlands län  

Ordförande för vattendelegationen i Norra Östersjöns vattendistrikt 
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1 Inledning 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för många samhällsviktiga 

verksamheter. Det är en avgörande resurs för industrin, jordbruket, sjukvården och stora 

delar av energiproduktionen. Vatten är också en självklar förutsättning för, fiske, 

transporter, turism och inte minst människans välbefinnande. Våra vattenmiljöer är också 

nödvändiga för att behålla en biologisk mångfald och de står för en lång rad viktiga och 

värdefulla ekosystemtjänster. 

I takt med att samhällsutvecklingen leder till en ökad påverkan på vattenkvaliteten blir 

det allt viktigare med en ansvarsfull förvaltning av våra vatten, där olika intressen och 

anspråk vägs samman. Arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten 

(”vattenförvaltning”) är centralt för att uppnå detta.  

2 Vattenförvaltning i Sverige 

I Sverige har vi förvaltat våra vatten länge, men i och med EU:s vattendirektiv har ett 

nytt sätt att arbeta kommit till. Vattenarbetet ska göras på ett likartat sätt och mot 

gemensamma mål inom hela Europa. Det övergripande målet är att uppnå god 

vattenstatus till år 2015, eller senast till år 2027.  

Fem länsstyrelser har ett 

särskilt uppdrag att också vara 

vattenmyndigheter som 

samordnar vattenförvalt-

ningsarbetet inom sina 

respektive vattendistrikt. 

Länsstyrelsen i Västmanlands 

län är vattenmyndighet för 

Norra Östersjöns vatten-

distrikt (figur 1). 

På varje vattenmyndighet 

finns en vattendelegation som 

är utsedd av regeringen. 

Arbetet bedrivs i 6-årscykler 

och i slutet av varje cykel 

beslutar vatten-delegationerna 

om förvaltningsplan, åtgärds-

program och miljökvalitets-

normer. Vattenmyndigheterna 

delegerar till länsstyrelserna i 

respektive distrikt att ta fram 

nödvändiga underlag till dessa 

beslut, till exempel att 

klassificera status i samtliga 

vattenförekomster.  

Figur 1. Norra Östersjöns vattendistrikt sträcker sig från Dalälven i norr till Bråviken 

i söder, från Kilsbergen i väster till skärgården i öster.   



SAMRÅDSHANDLING   2019-05-02 

  

6 
 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) tar 

fram föreskrifter med tillhörande vägledningar som reglerar hur vattenmyndigheterna ska 

genomföra arbetet.  

För att vattenförvaltningen ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt är det 

nödvändigt med många andra aktörer: kommuner, centrala myndigheter, verksamhets-

utövare, branschorganisationer, intresseorganisationer, forskningsinstitutioner med flera 

(figur 2). De har olika roller i arbetet, till exempel som experter inom sitt område och 

som ansvariga för åtgärdsarbete och tillämpning av miljökvalitetsnormerna.  

För dig som önskar mer information om hur vi arbetar med vattenförvaltning i Sverige, 

se lästips i avsnittet Vill du veta mer om vattenförvaltning? på sidan 28. 

 

 

Figur 2. Vattenförvaltningsarbetet berör många aktörer i samhället. Vissa berörs främst genom att dra nytta av förbättrande 

insatser som genomförs i vattenmiljön. Andra främst som beslutsfattare eller genomförare av sådana insatser. Det stora 

antalet aktörer som berörs på central, regional och lokal nivå är en av anledningarna till att samverkan är en så viktig del av 

vattenförvaltningen. 
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3 Vi vill veta vad du tycker 

Vattenmyndigheterna ska enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra flera samråd 

innan förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer beslutas. Syftet är att ge 

alla möjlighet att påverka arbetet och bidra med information, det vill säga bli delaktiga i 

arbetet. 

I detta samråd redovisar Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt frågor, 

utmaningar och förutsättningar som vi bedömer är viktiga för att förvaltningen av sjöar, 

vattendrag, kust- och grundvatten ska fungera på ett bra sätt. Under samrådet har alla 

som är intresserade möjlighet att framföra sina synpunkter.  

Vattenmyndigheten tar hand om alla synpunkter och bedömer om det är något som ska 

förändras eller prioriteras om i det fortsatta arbetet. 

3.1 Vilka berörs av samrådet? 

Samrådet riktar sig till alla som är intresserade och vill tycka till om 

vattenförvaltningsarbetet. Samrådsdokumentet har skickats ut till mottagare enligt 

sändlista i missivet och finns tillgängligt digitalt via vattenmyndigheternas webbplats 

www.vattenmyndigheterna.se.  

3.2 Hur länge pågår samrådet? 

Samrådet pågår mellan den 2 maj och den 1 november 2019.  

3.3 Frågor som vi särskilt vill ha svar på 

Nedan listas några frågor som vi är särskilt intresserade av att få svar på under samrådet, 

men ni kan naturligtvis även lyfta andra synpunkter.  

• Har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fångat upp de 

viktigaste vattenfrågorna i samrådshandlingen? Saknar ni någon viktig 

fråga? Eller är det något som borde prioriteras om? 

• Vilka hinder se ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni?  

• Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor? 

Vilka behöver samverka och om vad? 

• Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer 

användbart i ert arbete? Finns det exempelvis delar som behöver 

förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet vara ännu mer 

regionalt anpassat än vad det är idag? 

• Övriga synpunkter om vattenförvaltning? 

3.4 Så svarar du 

För att vi ska kunna ta hand om ditt svar på bästa sätt vill vi ha det skriftligen, helst via  

e-post. Frågorna besvaras enklast via ett excelformulär. Excelformuläret skickas till de 

som finns med på sändlistan för samrådet (se sändlistan i missivet), men det finns också 

tillgängligt på vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se. 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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Detta är våra adresser: 

E-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se 

Vanlig post: 

Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

Märk svaret med Dnr 537-1716-19 

3.5 Så tar vi hand om dina synpunkter 

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas i en särskild samrådsredogörelse där det 

övergripande framgår hur vattenmyndigheten har tagit ställning till dem. Samråds-

redogörelsen kommer att finnas tillgänglig på vattenmyndigheternas webbplats efter 

årsskiftet 2019–2020.  

Det kommer inte att göras någon revidering av samrådsdokumentet. Synpunkter som 

kommer in tas i stället med i arbetet med att ta fram nästa förvaltningsplan med 

tillhörande åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer till 2021. Inkomna synpunkter kan 

leda till omprioriteringar och bidra till att nya frågor lyfts in i arbetet. Figur 3 nedan visar 

övergripande hur inkomna synpunkter hanteras.   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Övergripande process för hur samrådssynpunkterna tas om hand. 

mailto:vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se
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4 Så här har vi arbetat inför samrådet 

De prioriterade frågor och utmaningar som vattenmyndigheten har valt att lyfta i 

samrådsdokumentet baseras på våra erfarenheter från nästan 15 års arbete med 

vattenförvaltning. Mycket av det vi beskriver är synpunkter och önskemål som andra 

aktörer har framfört vid möten, under tidigare samråd och i andra samverkans-

sammanhang. Vi har också fått underlag från den rapportering som myndigheter och 

kommuner gör till vattenmyndigheterna varje år för att redovisa hur det går med 

åtgärdsgenomförandet.  

Inför detta samråd har vi i Norra Östersjöns vattendistrikt vänt oss till distriktets 

länsstyrelser och kommuner för att fånga upp deras erfarenheter och önskemål. Vi har 

bland annat skickat ut enkäter och genomfört intervjuer för att få ett mer komplett 

underlag och för att starta dialogen om prioriterade frågor så tidigt som möjligt. 

5 Viktiga frågor för vattenförvaltningen i Norra Östersjöns 
distrikt 

I detta avsnitt presenterar vi de frågor och utmaningar som vi ser som mest prioriterade 

för att förvaltningen av sjöar, vattendrag och grundvatten ska fungera på ett bra sätt. 

Många av frågorna är övergripande och gäller för hela landet. Andra är mer specifika för 

de förutsättningar och utmaningar som finns inom Norra Östersjöns vattendistrikt. 

Kunskapen om våra vattenmiljöer har aldrig varit så stor som nu, och vi börjar få en 

helhetsbild över sambanden mellan samhällets utveckling, mänsklig påverkan och 

vattenmiljöns tillstånd. Därför ligger fokus för de väsentliga frågorna denna gång på 

arbetsprocesser som behövs för att gå i mål med vattenförvaltningsarbetet.  

5.1 Vattnets värde behöver tydliggöras 

Norra Östersjöns vattendistrikt är Sveriges mest tätbefolkade och frågor som 

befolkningsökning, urbanisering och exploatering är ständigt aktuella. Stora delar av 

distriktet präglas av den påverkan som mänskliga verksamheter medför och effekterna 

kan avläsas i våra vatten.  

Trots att det är välkänt att vatten av tillräcklig kvalitet och kvantitet är en förutsättning 

för samhällets utveckling är det tydligt att dessa resurser utsätts för mycket stora risker 

och påfrestningar. Vattnet har blivit en del av samhället som vi tar för givet. Genom 

statsbidrag vid utbyggnaden och bland annat en låg investeringstakt har priset på vatten 

och avlopp kunnat hållas lågt (Svenskt Vatten, 2017). I andra fall har nyttjandet av 

vattnet ingen prislapp alls. Detta är en utmaning inom vattenförvaltningen att hantera då 

avvägningar mellan olika samhällsintressen behöver göras vid utformningen av 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer och när det praktiska åtgärdsarbetet tar vid. 

För att göra avvägningarna mellan olika samhällsintressen behövs ett mått eller 

beskrivning av nyttan med att genomföra åtgärder. Nyttobeskrivningar kan användas 

som argument för genomförande och finansiering av åtgärder. 
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Vattenmyndigheterna vill inom sitt ansvarsområde förbättra beskrivningen av samhällets 

nytta av rent vatten och vatten av tillräcklig mängd. I följande avsnitt presenteras några 

sätt att beskriva nyttan av åtgärder och exempel på hur de kan användas.  

Lönsamt att åtgärda enskilda vattenförekomster 

Stockholms stad har nyligen tagit fram en studie som visar på kostnad och nytta med att 

genomföra lokala åtgärdsprogram. Studien är en så kallad betalningsviljestudie där man 

mätt befolkningens vilja att betala för att uppnå en viss vattenstatus. Mätningen har 

genomförts genom enkäter. Orsaken till att kommunen valt att genomföra en 

värderingsstudie var behovet av att kunna beskriva och väga kostnaderna mot nyttan i 

arbetet med att ta fram lokala åtgärdsprogram för stadens vatten. Värden som 

dricksvatten av god kvalitet, bra badvatten, strandpromenader, båtliv, biologisk mångfald 

och sportfiske lyfts fram som nyckelfaktorer för en levande stad. 

I Stockholms stads studie beräknades allmänhetens betalningsvilja för att nå god status i 

samtliga vattenförekomster till minst 2,5 miljarder kronor. Åtgärderna för att nå god 

status beräknas kosta cirka 1 miljard kronor. Det ekonomiska värdet av att uppnå god 

status i en enskild vattenförekomst i Stockholms Stad har beräknats till 100 miljoner 

kronor (Soutokorva m.fl. 2017). Resultaten visar på att även åtgärdsarbete i enskilda 

vattenförekomster är samhällsekonomiskt lönsamt. Studien visar även att allmänheten ser 

åtgärdsarbetet och en god vattenmiljö som en mycket prioriterad fråga.  

Denna typ av resultat kan användas som underlag för att fatta beslut om lokala 

åtgärdsprogram men även för att begära finansiering till föreslagna åtgärder. Underlaget 

baseras på kommuninvånarnas egna avvägningar, vilket är en viktig poäng om 

skattemedel ska finansiera åtgärderna helt eller delvis.  

Vatten ger ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 

som naturen ger oss människor och som bidrar till 

vår välfärd och livskvalitet. Exempel på sådana 

tjänster är produktion av dricksvatten, naturlig 

vattenreglering och naturupplevelser. Ekosystem-

tjänsterna visar på det mänskliga beroendet av de 

naturliga systemen och kan användas för att 

tydliggöra det värde som ekosystemen tillför vårt 

samhälle. 

Inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters 

har Sollentuna kommun kartlagt ekosystemtjänster i 

kommunen med syfte att ta ett helhetsgrepp på 

vattenfrågorna. Kartläggningen visar förslag på hur 

ekosystemtjänsterna kan stärkas och bevaras och 

utgör en grund i kommunens vattenplanering. 
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Lönsamt med förebyggande åtgärder  

En stor del av åtgärdsprogrammet handlar om förebyggande åtgärdsarbete. Det grundar 

sig i de risker som har identifierats, kopplat till exempelvis föroreningar av dricksvatten-

täkter eller till följd av klimatförändringar. Översvämningar, torka eller förorening av 

vattentäkter går inte att förutsäga när de eventuellt ska inträffa, men riskerna kan sättas in 

i ett ekonomiskt sammanhang genom exempelvis en riskkostnadsberäkning. I ett 

förebyggande åtgärdsarbete får därför riskerna för skador på grund av en oförutsedd 

händelse bedömas. 

En riskkostnadsuppskattning innebär i detta sammanhang en sammanvägning av 

sannolikheten för att en händelse inträffar och betydelsen av dess negativa konsekvenser, 

däribland dess kostnader. Eftersom syftet är att uttrycka risken i ekonomiska termer 

inkluderas skadorna i beräkningen och det går då, något förenklat, att tala om en 

riskkostnad. Fördelen med en sådan beräkning är att riskkostnaden kan jämföras med 

åtgärdskostnaden för att förebygga den oönskade händelsen. 

Exempel på sådana händelser är upptäckten av PFAS i dricksvatten i ett flertal 

kommuner och förekomsten av mikroorganismen Cryptosporidium i Östersunds 

dricksvatten 2010. I fallet i Östersund beräknades kommunens kostnader i efterhand till 

cirka 220 miljoner kronor i samhällskostnader (Totalförsvarets forskningsinstitut och 

Livsmedelsverket, 2011). 

Mälarens betydelse och värde 

I Norra Östersjöns vattendistrikt är Mälaren central både som rekreations- och 

naturområde och som dricksvattentäkt. Mälaren och dess vatten är viktigt för många av 

de om bor i området. Samtidigt är det en gemensam resurs som används utan betalning. 

Allt tyder på att befolkningen kring Mälaren kommer att öka och därmed kommer även 

trycket på dess resurser att öka. Det är därför viktigt att värdet beaktas i framtida 

planeringsarbete.  

Värdet för Mälaren har beräknats till 40 miljarder kronor per år. Av det beräknas 

dricksvatten- och avloppssystemet till ett värde på 2 miljarder kronor per år. Badplatser 

har ett uppskattat värde på 3 miljarder kronor per år, vilket skulle minska snabbt om 

vattenkvaliteten försämrades och vattnet blev otjänligt. Mälaren bidrar också med 

ekosystemtjänster som rening av avloppsvatten efter reningsverk, dagvatten, 

industriutsläpp och avrinning från jordbruket. (VAS-rådet, 2009) 

I till exempel Västerås är möjligheten att använda Västeråsfjärden som dricksvattentäkt 

en viktig drivkraft när det gäller att genomföra åtgärder. Annat som gynnar 

skattebetalarna som till exempel sådant som förskönar närmiljön eller bidrar till 

rekreation eller upplevelsevärden är också sådant som motiverar åtgärder för 

vattenkvalitet. Liksom i många andra städer byggs det mer och mer vi vattnet och en god 

vattenkvalitet är viktig för de som bor nära.   

I många kommuner, vid bland annat Mälaren, efterfrågas stadsnära badplatser. 

Stockholms miljöförvaltning utreder möjligheterna att anlägga fler bad och naturligtvis är 

vattenkvaliteten en avgörande faktor. I samband med förslag att anlägga en badplats i 

Årstaviken har Stockholms stad och Stockholm vatten och avfall satt upp ett 



SAMRÅDSHANDLING   2019-05-02 

  

12 
 

åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Årstaviken (Mitt i Söderort [webbsida], 

2018). 

Ekonomiska analyser är viktiga 

Resultaten av ekonomiska analyser kan användas i flera sammanhang. De kan ge 

argument för lokala åtgärdsprogram och visa på hur mycket pengar åtgärdsmyndigheter 

och kommuner behöver begära för att finansiera åtgärderna. Analyser kan också stötta en 

omprioritering inom befintlig budget utifrån hur stora värden olika åtgärder skapar. För 

kommunerna kan ekonomiska underlag visa värdet av att göra åtgärder och skapa 

acceptans för att genomförande där det behövs.  

Fler studier och underlag som exemplen ovan behövs för att kunna göra bra 

uppskattningar av vattnets värde och åtgärdernas kostnader.  

Andra positiva effekter av åtgärder 

Att genomföra åtgärder för att nå god ekologisk status kan ge fler positiva effekter än 

effekterna för vattenmiljön. Till exempel kan en vattenpark för att minska mängden 

näringsämnen som når en sjö även bli ett uppskattat rekreationsområde och bidra till en 

bättre boendemiljö. Reningsåtgärder för att minska mängden miljögifter i vatten eller 

sanering av ett förorenat område kan öka de boendes välbefinnande genom minskad oro, 

och ger dessutom möjligheter att använda vattnet eller marken till andra verksamheter än 

tidigare. Dammar och våtmarker bidrar med kvarhållning av ytvatten som kan ha 

betydelse både i situationer med torka eller översvämning. De multifunktionella värdena 

och ekosystemtjänsterna för dessa åtgärder behöver lyftas fram och kan ge motiv till 

fortsatt arbete för bättre vattenkvalitet. 

5.2 Åtgärdstakten måste öka 

Det görs mycket arbete för att förbättra Sveriges vatten och jämfört med situationen för 

50 år sedan har stora positiva förändringar skett i svenska vattenmiljöer. Ändå behöver 

åtgärdstakten öka för att målen i vattendirektivet om god vattenstatus ska nås. I 

december 2018 gjorde Sverige en rapportering till EU-kommissionen för att redovisa 

statusen på vattenförvaltningsarbetet halvvägs in i förvaltningscykeln. Rapporteringen 

visar att det finns ett stort återstående behov av åtgärder om miljökvalitetsnormerna ska 

kunna följas (EIONET [webbsida]). Den årliga redovisningen av genomförda åtgärder 

som kommuner och myndigheter gör till vattenmyndigheterna visar också att nuvarande 

åtgärdstakt inte är tillräcklig (Vattenmyndigheterna, 2018). 

Det finns flera förklaringar till varför inte åtgärder genomförs i nödvändig omfattning. 

Genom den årliga rapporteringen av genomförda åtgärder och genom dialog med 

länsstyrelser och kommuner i distriktet har vattenmyndigheterna fått mycket information 

om såväl framgångskoncept som hinder för få till ett effektivt åtgärdsarbete. Nedan 

beskrivs några av de frågor som har bedömts som prioriterade. 

Förankring och samverkan är avgörande 

Samverkan är centralt för många delar av vattenförvaltningsarbetet. Förutom utbyte 

mellan olika organisationer behövs också intern samverkan och samordning inom en 
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organisation, eftersom vatten berör många olika sakområden. Både länsstyrelser och 

kommuner har tryckt på att samverkan och bred förståelse internt krävs för att 

åtgärdsarbetet ska bli effektivt och tillämpning av miljökvalitetsnormerna ska fungera. 

Det är viktigt att den interna ansvarsfördelningen för specifika frågor reds ut så att inget 

hamnar mellan stolarna. Återrapporteringen visar att kraven på att genomföra 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har gjort att många aktörer skapat nya plattformar 

för intern samverkan kring vattenfrågorna. Både länsstyrelser och kommuner lyfter detta 

som något väldigt positivt.  

För att få till en bra samordning av arbetet behöver vattenfrågorna lyftas till högsta nivån 

i en organisation. Beslutsfattare måste få kunskap och förståelse om det arbete som 

behöver göras, och vinsterna med att göra det. Många kommuner lyfter att politiskt 

beslutade policys, strategier och planer ger kraft och berättigande för vattenarbetet.  

Behov av fungerande lagstiftning, vägledning och riktlinjer 

Kommuner och andra aktörer har i flera samman-

hang lyft att det finns juridiska eller administrativa 

hinder för att genomföra åtgärder och tillämpa 

miljökvalitetsnormerna fullt ut. En fråga som har 

lyfts i flera sammanhang är att med nuvarande 

lagstiftning kan kommunerna inte ställa de krav i 

planprocessen som skulle behövas för att säkra att 

miljökvalitetsnormerna följs. Detta berör bland 

annat hantering av dagvatten, som är en väldigt 

viktig fråga för många kommuner i vattendistriktet. 

Problematiken beskrivs bland annat i 

Naturvårdsverkets skrivelse Analys av kunskapsläget 

för dagvattenproblematiken (Naturvårdsverket, 2017). 

En annan fråga som lyfts fram är svårigheter i tolkningen av hur miljökvalitetsnormerna 

och åtgärdsprogrammet ska tillämpas. Samordning mellan myndigheter och mer 

vägledning från centralt håll efterfrågas. Kommunerna lyfter behov av tillsynsvägledning 

som reder ut vilka krav som kan ställas på enskilda verksamhetsutövare för att 

miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Att vägleda ligger utanför vattenmyndigheternas 

ansvarsområde men det finns andra myndigheter som har den rollen, till exempel 

Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. I vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram för 2021–2027 handlar de flesta av åtgärderna som riktar sig till 

myndigheter eller länsstyrelser om att ta fram eller utveckla vägledning och 

tillsynsvägledning.  

Även om vattenmyndigheterna inte har en vägledande roll kan vi på olika sätt stötta läns-

styrelser och kommuner i deras vattenarbete. Det gör vi bland annat inom ramen för vårt 

samverkansarbete i distriktet, se avsnittet Vidareutveckla samverkan och dialog på sidan 15. 
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Åtgärderna är beroende av varandra 

Flera av åtgärderna i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram hänger ihop i ”kedjor” där 

den första åtgärden behöver göras i tid för att resten av åtgärderna ska kunna 

genomföras. Kommunernas åtgärder ligger sist i kedjan och de är därför beroende av att 

centrala myndigheter och länsstyrelser håller sina tidplaner. Det krävs samverkan mellan 

de olika aktörerna i kedjan för att arbetet ska fungera. Kommunerna efterlyser tidigare 

dialog för att deras behov och önskemål ska kunna fångas upp. 

Ibland saknas kunskapsunderlag och data 

Både kommuner och länsstyrelser beskriver att det i vissa fall är brist på kunskaps-

underlag och tillräcklig information som lägger hinder i vägen för åtgärdsarbetet. Ett 

konkret exempel som lyfts är att det saknas samlad information om hästhållning, vilket 

försvårar arbetet med tillsyn och rådgivning till hästägare. Någon typ av register 

efterfrågas. 

I dialogen inför samrådet har flera instanser också pekat på att kunskapen om åtgärder är 

bristfällig: vilka åtgärder är bäst, hur stor effekt har de, vem ansvarar och vad kostar det? 

I databasen VISS finns ett ”Åtgärdsbibliotek” med information om många olika typer av 

åtgärder, schablonvärden för kostnader och effekter med mera. Informationen i 

åtgärdsbiblioteket kompletteras och förbättras löpande. 

Behovet av mer kunskapsunderlag beskrivs närmare i avsnittet God kunskap om våra vatten 

är en grund för rätt beslut på sidan 21. 

Finansiering och resurser 

Finansiering av åtgärder är en fråga som ständigt återkommer i diskussionerna om hur 

åtgärdsarbetet ska komma igång ordentligt. Finansiering av myndigheters och 

kommuners åtgärder i åtgärdsprogrammet ska ske inom ramen för ordinarie 

budgetprocess för anslag, avgifter och inomstatliga bidrag från andra myndigheter. 

Respektive myndighet och kommunerna har också ansvar att söka de resurser och 

bemyndiganden som behövs för att genomföra åtgärder inom sina ansvarsområden.  

Finansiering av fysiska åtgärder kan ske på många olika sätt. En övergripande princip för 

finansiering av miljöåtgärder är att det är förorenaren eller användaren som ska stå för 

kostnaden (principen om att förorenaren/användaren betalar). Ett exempel på hur 

principen tillämpas är att den söker tillstånd för en miljöfarlig verksamhet får betala 

avgift för prövningen. Fysiska åtgärder kan också finansieras med statliga bidrag, medel 

från fonder med mera. På webbplatsen för projektet LIFE IP Rich Waters finns en sida 

som heter Finansieringsmöjligheter där det har sammanställts länkar till ett urval av fonder, 

aktuella utlysningar och andra finansieringsmöjligheter för vattenprojekt. 1  

En fråga som kopplar till kostnader och finansiering av åtgärdsarbetet är frågan om hur 

prioriteringar mellan olika insatser ska göras. Från kommunalt håll har det lyfts önskemål 

om att undantag från miljökvalitetsnormerna ska användas i större utsträckning och att 

                                                 

1 Webbplats: www.richwaters.se Välj ”Stöd till nya projekt” och därefter ”Finansieringsmöjligheter” i 
menyn till vänster.  

http://www.richwaters.se/
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även vatten i stadsmiljöer som är kraftigt fysiskt påverkade ska kunna klassificeras som 

kraftigt modifierade vatten (KMV). Detta skulle hjälpa kommuner och andra aktörer i deras 

prioritering av åtgärder. Vattenmyndigheterna har ett uppdrag från regeringen att se över 

om det finns fler vattenförekomster som borde få undantag eller fastställas som KMV. 

Inom ramen för det uppdraget undersöks också förutsättningarna att tillämpa KMV i 

stadsmiljöer. 

Flera kommuner i distriktet beskriver att kompetensbrist utgör ett problem. Det är en 

stor fördel om kommunen har en vattensamordnare eller vattenstrateg som har rätt 

kompetens och som samordnar arbetet inom kommunen. Kommunerna i distriktet pekar 

också på att det finns en kompetensbrist hos konsulter som ska genomföra olika typer av 

vatten- och miljörelaterade utredningar åt kommunerna. Behovet att öka kompetensen 

hos konsulter har bland annat uppmärksammats av Länsstyrelsen i Stockholm. De har 

därför ordnat utbildningar om miljökvalitetsnormerna för vatten riktat till både 

kommuner och konsulter. 

5.3 Vidareutveckla samverkan och dialog 

I december 2021 ska vattendelegationerna besluta om 

reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer. Arbetet med att komplettera 

underlag, uppdatera klassificeringar och ta fram nya 

åtgärdsförslag pågår just nu för fullt. En förutsättning 

för att detta arbete ska kunna genomföras är bra 

samarbete med de aktörer som är ansvariga, och som 

har expertkompetens inom sina sakområden. Därför 

samverkar vattenmyndigheterna mycket under arbetet 

med att ta fram underlag och förslag, dels med andra 

myndigheter och dels med olika bransch- och 

intresseorganisationer på nationell och lokal nivå. 

Bra underlag och tidig förankring genom dialogmöten 

Sedan förra förvaltningscykeln har de fem vattenmyndigheterna haft regelbundna möten 

med de myndigheter som har åtgärder i åtgärdsprogrammet. På mötena diskuteras 

genomförandet av de åtgärder som respektive myndighet ansvarar för, och 

återrapporteringen av dessa. Dialogmötena är dessutom viktiga för att ta fram och tidigt 

förankra förslag till nya åtgärder. Vattenmyndigheterna planerar också att ha dialog med 

myndigheter som vi redan nu bedömer kan tillkomma som nya åtgärdsmyndigheter. 

De åtgärder och åtgärdsförslag som är riktade till kommunerna diskuteras bland annat 

med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Inom varje vattendistrikt finns också olika 

nätverk där representanter från kommuner ingår och där underlag kan diskuteras.  

Vattenmyndigheterna kommer även att ha dialog om förslag till åtgärder riktade till 

länsstyrelserna. Länsstyrelserna har bland annat flera samverkansnätverk som kan 

användas för diskussion och förankring av nya åtgärder. Vattenmyndigheterna tar gärna 
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emot förslag på arbetsformer och nätverk som kan användas för att få en bra dialog om 

det kommande åtgärdsprogrammet. 

Samverkan inom Norra Östersjöns vattendistrikt 

Samverkan med regionala och lokala aktörer hanteras framförallt inom vattendistriktet. 

Här har vattenmyndigheten och länsstyrelserna i distriktet ett viktigt gemensamt ansvar.  

De senaste åren har vattenmyndigheten satsat på att utveckla en referensgrupp för 

kommuner inom vattendistriktet. Syftet med gruppen är bland annat att vi ska få tidig 

input på de underlag och förslag som tas fram, och att kommunerna ska kunna lyfta 

behov av stöd, underlag med mera från vattenmyndigheten. 

Inom distriktet drivs två stora projekt som är viktiga plattformar för samverkan: LIFE IP 

Rich Waters och Mälaren – en sjö för miljoner (MER). Ett 30-tal av distriktets cirka 70 

kommuner ingår som partner i något eller båda dessa projekt. Ännu fler kommuner och 

andra lokala aktörer deltar i seminarier och workshops som anordnas inom projekten.  

• Kort om projektet LIFE IP Rich Waters: 

o 34 projektparter deltar i projektet  

o Syftar till att öka takten i åtgärdsarbetet och göra genomförandet av 

åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt mer effektivt.  

o Består av 20 delprojekt med olika inriktning: utveckling av teknik och nya 

metoder, demonstration av hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras 

i praktiken, framtagande av handböcker och riktlinjer med mera.  

 

• Kort om projektet Mälaren en sjö för miljoner: 

o Drivs av Mälarens vattenvårdsförbund. 

o Vattenmyndigheten deltar i olika möten och aktiviteter. 

o 23 kommuner medverkar.  

o Syftet med projektet är att underlätta och stötta kommunernas 

vattenarbete, bland annat genom kompetenshöjande seminarier och stöd 

för projektutveckling.  

o Under 2019 anordnas bland annat ett dagvattenseminarium2 och ett 

utbildningspaket om kommunernas roll i vattenförvaltningen tas fram. 

Samverkan mellan vattenmyndigheten, länsstyrelserna och kommunerna behöver 

fortsätta, och kan förbättras ytterligare. Många kommuner jobbar systematiskt med 

vattenfrågorna och har kommit igång bra med sitt åtgärdsarbete. Resursstarka kommuner 

anställer ofta en vattenstrateg eller vattensamordnare och har flera personer med 

vattenkompetens i sina olika verksamheter. Mindre kommuner har däremot svårare att 

täcka upp alla de kompetenser som behövs. 

  

                                                 

2 Dokumentation från seminariet finns på: www.malaren.org. Välj ”En sjö för miljoner” i huvudmenyn och 
därefter ”Seminarier och erfarenhetsutbyte”. 

http://www.malaren.org/
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Länsstyrelserna och vattenmyndigheten behöver arbeta med mer uppsökande 

verksamhet för att nå de kommuner som har störst behov av stöd. Vi tar gärna emot 

konkreta förslag på vilket stöd som vattenmyndigheterna och länsstyrelserna kan ge 

kommunerna.  

I vårt vattendistrikt finns flera olika organisationer som arbetar med samverkan på 

avrinningsområdesnivå. Formerna för dessa samarbeten varierar, både med avseende på 

hur arbetet är organiserat och när gäller storleken på de geografiska områden som 

samverkan omfattar. Vattenmyndigheten ser potential att använda dessa grupperingar 

mer för samverkan. 

I nuvarande samverkansformer ingår många olika aktörer på lokal och regional nivå. När 

vattenmyndigheten frågade länsstyrelser och kommuner i distriktet vilka aktörer som 

saknas i dagens samverkan lyftes byggherrar fram som exempel. De utgör en viktig länk 

för att miljökvalitetsnormerna ska finnas med i hela planprocessen. Vattenmyndigheterna 

och länsstyrelserna behöver arbeta strategiskt med samverkan och se till att viktiga 

målgrupper tas med i arbetet. Även här är vi tacksamma för synpunkter på om några 

viktiga aktörer saknas idag och hur vi i sådana fall kan involvera dem i 

vattenförvaltningen. 
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5.4 Hållbart samhällsbyggande är viktigt för en bra vattenförvaltning 

Många städer inom Norra Östersjöns vattendistrikt växer snabbt och mer mark behöver 

tas i anspråk för ny bebyggelse och nya verksamheter. Det innebär ett högre tryck på 

både vattenanvändningen och en större påverkan på vattenmiljöerna. Ökade avlopps- 

och dagvattenutsläpp kan leda till ökad belastning av näringsämnen och miljögifter. Ny 

bebyggelse innebär ofta att andelen hårdgjorda ytor i ett område ökar, vilket bland annat 

medför större och snabbare ytavrinning3 och minskad grundvattenbildning. Ofta medför 

bebyggelse att även annan typ av påverkan ökar, exempelvis byggande av bryggor, 

båttrafik, muddring och strandmodifieringar. 

Trycket på vattenresurserna är hårt och för att vi ska nå en långsiktigt hållbar vatten-

användning behöver vattenfrågorna vägas in tidigt i samhällsplaneringen. En positiv 

utveckling på det området är att allt fler kommuner inom vattendistriktet har tagit fram 

eller håller på att ta fram vattenplaner som beskriver hur kommunen ska arbeta med 

vattenfrågor.  

I dagsläget finns dock inte alla förutsättningar på plats för att kommunerna fullt ut ska 

kunna ställa de krav i planeringsprocessen som behövs för att miljökvalitetsnormerna för 

vatten ska kunna följas. Med nuvarande lagstiftning är det exempelvis inte möjligt att 

ställa specifika miljökrav på byggprojekt. Det är bara på kommunens egen mark som det 

går att styra planeringen mot olika specifika vattenåtgärder, till exempel dagvatten-

dammar och infiltrationsmark.  

Ännu svårare är det att ställa krav kopplade till befintlig bebyggelse. Det är endast via 

icke-bindande översiktsplaner som befintlig bebyggelse och nybyggnadsprojekt hanteras i 

ett sammanhang. Om vissa övergripande krav på vattenmiljön kunde göras bindande 

redan i översiktsplanen så skulle det förenkla hanteringen av vattenfrågor i hela 

planprocessen. Gediget framtagna översiktsplaner skulle då kunna garantera snabba 

planerings- och byggprocesser när det kommer till frågor kopplade till miljökvalitets-

normer för vatten. Det skulle spara mycket tid och pengar hos myndigheter, konsulter 

och byggherrar. 

                                                 

3 Ytavrinning är vatten från regn och snösmältning som inte infiltreras ner i marken utan rinner ovanpå 
markytan. 
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5.5 Ta höjd för förändrat klimat 

Arbetet med att förvalta våra vatten måste ta hänsyn till klimatförändringarna så att 

miljökvalitetsnormerna kan följas samtidigt som klimatanpassning sker och effekterna av 

klimatförändringar mildras.  

EU-kommissionen har tagit fram en vägledning (Europeiska kommissionen, 2009) för 

hantering av klimatförändringar i vattenförvaltningsarbetet. Enligt vägledningen bör ett 

förändrat klimat inte användas som motiv för att sänka miljökvalitetsnormer. 

Medlemsländerna bör på ett tydligt sätt inkludera klimatperspektivet i:  

• Kartläggnings- och analysarbetet så att påverkan från klimatförändringar kan 

visas. 

• Framtagande av övervakningsprogram så att det finns funktioner för att upptäcka 

påverkan från klimatförändringar. 

• Framtagande av åtgärdsprogram så att åtgärderna är kostnadseffektiva och 

robusta även i ett förändrat klimat. 

Effekter i Norra Östersjöns vattendistrikt 

För Norra Östersjöns vattendistrikt kommer klimatförändringarna, enligt SMHI (SMHI, 

2015 a-d), troligen innebära en högre årsmedeltemperatur med mildare vintrar och 

minskat snötäcke samt mer frekventa värmeböljor under somrarna och fler dagar med 

låg markfuktighet. I och med en högre medeltemperatur förlängs växtsäsongerna. 

Årsnederbörden och antalet tillfällen med kraftig nederbörd förväntas öka. Med 

förändrat nederbörds- och temperaturmönster påverkas flödena i vattendragen, 

vinterflöden kommer att öka och vårflödestopparna kommer att försvinna i majoriteten 

av länen i Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Även den storskaliga regionala cirkulationen i Östersjön kan påverkas, vilket bland annat 

kan leda till förändringar i sötvatten- och saltvatteninflödena till Östersjön. Sådana 

förändringar skulle påverka hela Östersjöns ekosystem [SMHI Kunskapsbanken 

(webbsida), 2019]. Eftersom klimatförändringarna förväntas få effekter på så många olika 

områden krävs ett brett samarbete för att utveckla vägledning, underlag och styrmedel 
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för att klimateffekterna ska kunna införlivas i vattenförvaltningsarbetet. Flera myndig-

heter behöver involveras i detta arbete, bland andra Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 

Dricksvatten och vattenförsörjning i ett förändrat klimat 

De klimatscenarier som SMHI har tagit fram är baserade på klimatmodeller och ger inga 

exakta svar på vilka konsekvenser klimatförändringarna kommer att ha på yt- och 

grundvatten. Klart är dock att vattenförsörjningen blir en allt viktigare fråga i framtiden. 

Ett långsiktigt hållbart nyttjande av vattenresurserna kräver planering och samarbete över 

kommun- och länsgränser. Potentiella intressekonflikter mellan exempelvis 

dricksvattenförsörjning, bevattning av jordbruksmark och bibehållande av ekosystem 

behöver identifieras och hanteras.  

I Norra Östersjöns vattendistrikt är Mälaren, 

som försörjer cirka 2 miljoner människor med 

vatten, den i särklass viktigaste dricksvatten-

resursen. Fyra större dricksvattenproducenter 

tar sitt råvatten ur Mälaren och ett 30-tal 

kommuner försörjs med vatten från dessa 

producenter.  Denna centralisering av 

vattenförsörjningen ger många fördelar, men 

ökar samtidigt sårbarheten och innebär att det 

blir särskilt viktigt att ha tillräckliga reserv-

vattentäkter. Reservkapaciteten är idag 

otillräcklig om förorening skulle ske i de delar 

av Mälaren där dricksvattenuttag görs.  

I framtiden står dricksvattenproduktionen inför stora utmaningar, bland annat en snabbt 

växande befolkning och klimatförändringar som negativt påverkar tillgången på yt- och 

grundvatten av god kvalitet.  

Länsstyrelsernas regionala vattenförsörjningsplaner är en viktig del i att säkra 

dricksvattenskyddet och vattenförsörjning i ett förändrat klimat. Livsmedelsverket har 

publicerat en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning (Livsmedelsverket, 

2019) där det finns mer att läsa. 

Åtgärder för att minska effekterna av översvämningar 

Vattenförvaltningsarbetet och arbetet med översvämningsdirektivet behöver samordnas 

för att på ett gemensamt sätt ta höjd för ett förändrat klimat. Här är det viktigt att arbeta 

med avrinningsområdet som utgångspunkt. En viktig princip för att minska risken för 

både översvämningar och vattenbrist är att hålla kvar vatten högt uppe i avrinnings-

området.  
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Extrema regntillfällen och snösmältning med översvämningar som resultat kan orsaka 

allvarliga skador på olika typer av teknisk infrastruktur. För att mildra effekterna av 

dagens och framtida klimat måste det skapas plats för vatten och avsättas ytor för 

infiltration och fördröjning, till exempel genom dagvattenhantering. Det innebär att 

aktörer inom samhällsplanering är särskilt viktiga i arbetet med att klimatsäkra bland 

annat städer och infrastruktur. 

Ny reglering och ökad avtappningskapacitet av Mälaren är viktiga åtgärder för att minska 

översvämningsrisken i området runt sjön, men också för att minska risken för låga 

vattenstånd och förhindra saltvatteninträngning. I dagsläget går det inte att tappa ut 

tillräckligt mycket ur Mälaren vid de tillfällen då det rinner mycket vatten, till exempel i 

samband med vårfloden. Inom ramen för Slussenprojektet anläggs nya 

avtappningskanaler för att öka kapaciteten. När Slussen är ombyggd och den nya 

regleringen är i drift kommer avtappningskapaciteten för hela Mälaren att ha ökat från 

dagens cirka 800 kubikmeter/sekund till cirka 2000 kubikmeter/sekund.  

I ett längre perspektiv kommer omfattande åtgärder att krävas för att hindra 

saltvatteninträngning till Mälaren från Östersjön, något som skulle hota hela Mälaren 

som dricksvattentäkt. I dagsläget är landhöjningen större än den globala 

havsnivåhöjningen, och nivåskillnaden mellan Östersjön och Mälaren ökar. En 

vändpunkt beräknas dock nås runt 2050, då nivåskillnaderna istället kommer att minska. 

Runt 2100 uppskattas nivåskillnaden vara så liten att saltvatten riskerar att strömma in 

från Östersjön, om inte åtgärder vidtas för att förhindra detta. Mer information om 

konsekvenserna för Mälaren av ett förändrat klimat finns bland annat i rapporten Mälaren 

om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden (Länsstyrelserna, 2011). 

Det finns åtgärder som syftar till att minska risken för översvämning och torka, som 

samtidigt har fördelar för vattenkvalitet, reglering av vattenflöden, grundvattenbildning 

och biologisk mångfald. Bra samordning och planering innan åtgärder genomförs ökar 

möjligheten till positiva synergieffekter   

5.6 God kunskap om våra vatten är en grund för rätt beslut 

Vattenförvaltningen är i ständig utveckling för att möta samhällets behov. Underlaget för 

statusklassificering har gradvis förbättrats i Norra Östersjöns vattendistrikt och är nu 

tillfredsställande för många områden. Större fokus behöver nu läggas på åtgärder och att 

beskriva sambandet mellan påverkan, status, risk, åtgärder, kostnader och nyttor.  

Bättre och mer samordnad miljöövervakning i yt- och grundvatten 

En relevant och riskbaserad miljöövervakning är viktig för ett framgångsrikt vatten-

förvaltningsarbete. Resultaten ger underlag till beskrivningar av tillståndet i miljön och är 

en förutsättning för rättssäkra miljökvalitetsnormer och kostnadseffektiva åtgärder.  

Sveriges övervakning av yt- och grundvatten är i många avseenden bra och ger viktigt 

underlag för statusbedömningar, risk- och påverkansanalyser med mera. Det finns dock 

fortfarande ett behov av att anpassa övervakningen av våra vattenmiljöer till vatten-

förvaltningens behov. Ansvaret för miljöövervakningen är spritt mellan många aktörer 
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och behöver samordnas bättre så att de mätningar som görs kommer till nytta i 

vattenförvaltningsarbetet. 

Miljöövervakningen av grundvatten behöver utökas, både med avseende på vattenkvalitet 

och kvantitet. Klimatförändringarna har bidragit till att vattenbristen varit aktuell i hela 

Sverige även om det varit särskilt akut i sydöstra delen av landet. Detta får stora effekter 

på såväl vattenförsörjning som grundvattenberoende ekosystem. Att ha koll på 

vattenuttag är en viktig faktor i såväl ytvatten som grundvatten. Det behöver också finnas 

tydliga principer och rutiner för hur prioritering ska ske mellan olika användare om 

vattenbrist uppstår. 

För ytvatten bedöms övervakningen av vattenlevande djur och växter fortfarande vara 

otillräcklig. Mätningar av vattenkemi ger endast en ögonblicksbild av miljötillståndet 

medan analys av biologi visar en mer sammanfattande bild av tillståndet i ekosystemen. 

En annan brist i nuvarande övervakning är att det finns en stor kunskapsbrist om den 

hydromorfologiska situationen (den fysiska miljön) i vattnen. 

Övervakningen av miljögifter behöver också utvecklas. Övervakningsprogrammet för 

nya prioriterade ämnen i ytvatten, bland annat PFOS, dioxin och olika växtskyddsmedel, 

som beslutades i december 2018 visade på en omfattande kunskapsbrist när det gäller 

förekomst och effekter av dessa ämnen i miljön (Vattenmyndigheten Norra Östersjön, 

2018).  

För närvarande pågår ett arbete mellan vattenmyndigheterna, Havs- och 

vattenmyndigheten, SGU och Naturvårdsverket med att se över vilken övervakning av 

vatten som behövs och hur vi kan utveckla och samordna all miljöövervakning så att den 

bättre anpassas till vattenförvaltningens behov. Förhoppningen är att denna övervakning 

är på plats i tid inför förvaltningscykeln 2021–2027. 

Ökad kunskap om dricksvattenförekomster 

Ett område som kräver ökat fokus är kunskap om status på yt- och grundvatten som 

används till dricksvattenproduktion. Detta för att vi ska kunna förebygga förorening av 

råvattnet och skydda dessa värdefulla vatten. Dricksvattenutredningen (SOU, 2016) har 

lyft att råvattenkontrollen är eftersatt på många håll i landet. Detta innebär ökade 

hälsorisker och kan eventuellt medföra ökade kostnader för att bereda dricksvatten om 

vattenkvaliteten försämras. Dricksvattenkontrollen behöver prioriteras mer av de 

ansvariga dricksvattenproducenterna och den behöver samordnas bättre med 

övervakningen inom vattenförvaltningen och miljömålsarbetet.  

Mer kunskap om åtgärders effekter och kostnader  

I Norra Östersjöns vattendistrikt har vi en ganska bra bild över statusen även, om det 

fortfarande finns vissa kunskapsluckor när det gäller tillståndet i vattenmiljöerna. Nu 

behöver större fokus läggas på att förbättra kunskapen om olika åtgärders effekter och 

kostnader. Detta kräver bland annat mer uthålliga uppföljningar i olika åtgärdsprojekt. 

De myndigheter, stiftelser och fonder som finansierar genomförande av åtgärder behöver 

ställa minimikrav på uppföljning av effekterna i miljön och dokumentera kostnaderna. 

Även inom den ordinarie miljöövervakningen behövs fler mätningar på lokal nivå 
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kopplade till genomförda åtgärder. Utan denna typ av uppföljningar är det svårt att 

bedöma olika åtgärders kostnadseffektivitet och därmed möjliga åtgärder för att följa 

miljökvalitetsnormerna. 

Fortsatt utveckling av bedömningsgrunder, metoder och modeller  

Data från miljöövervakningen behöver kunna tolkas så att vi vet vad resultaten betyder. I 

detta sammanhang är bedömningsgrunderna för grundvatten (SGU, 2013) och ytvatten 

(HaV, 2013) viktiga. Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla dessa med 

avseende på metodik för olika analyser, beräkningsmodeller, osäkerhetsbedömningar 

med mera. Detta är viktiga steg i rätt riktning men det återstår en hel del innan vi har 

metoder som ger gediget stöd i klassificeringsarbetet. Förutom detta måste metoder 

utvecklas för att identifiera och kvantifiera internbelastning av fosfor från sediment i 

sjöar och kustvikar.  

Vattenmyndigheterna ser ett stort behov av att utveckla metoder och modeller för att 

effektivisera statusklassificeringen och göra det möjligt att extrapolera resultat från en 

miljöövervakningsstation till närliggande vatten med liknande förhållanden, det vill säga 

utveckling av metoder för gruppering och automatklassificering av vattenförekomster. 

Fungerande dataflöden 

Eftersom underlagsdata är en viktig grund för hela vattenförvaltningsarbetet måste dessa 

vara lättillgängliga och kvalitetsgranskade samt hållas uppdaterade. Trots ett aktivt arbete 

med att koppla samman och kvalitetssäkra underlag som finns utspritt på myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, universitet, näringsliv och intresseföreningar finns fortfarande 

stora insatser kvar att göra.  

Samverkan mellan berörda myndigheter är 

viktig vid lagring och tillhandahållande av 

miljöövervakningsdata för både grund- och 

ytvatten. En central åtgärd kopplad till att 

utveckla miljöövervakningen är att se till att 

de nationella datavärdarna4 har tillräckliga 

resurser för insamling, kvalitetssäkring och 

tillgängliggörande av alla relevanta data. 

Vattenmyndigheten ser också ett stort behov 

av ett nationellt datavärdskap kopplat till 

effekter och kostnader för åtgärder. 

  

                                                 

4 En nationell datavärd ansvarar för att lagra, sammanställa och tillgängliggöra data inom ett visst område, 
exempelvis biologiska data från miljöövervakning i sötvatten (Sveriges lantbruksuniversitet SLU datavärd) 
eller övervakning av miljögifter (SGU datavärd). 
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5.7 Hur kan nästa åtgärdsprogram bli bättre? 

Samtidigt som åtgärdsprogrammen för 2016–2021 håller på att genomföras arbetar 

vattenmyndigheterna med att ta fram underlag till nästa förvaltningsplan inklusive 

åtgärdsprogram för perioden 2021–2027. Med detta samråd vill Vattenmyndigheten 

presentera några frågeställningar som vi står inför och ge er möjlighet att komma med 

synpunkter som kan hjälpa oss i arbetet med att få ändamålsenliga åtgärdsprogram.  

Åtgärder till kommuner och länsstyrelser – ska de vara lika i hela landet eller mer 

regionalt anpassade?  

I nuvarande åtgärdsprogram finns totalt 56 åtgärder riktade till 11 nationella myndigheter, 

samtliga länsstyrelser och samtliga kommuner. Åtgärderna till länsstyrelserna är 

likalydande för alla län, och på samma sätt har alla kommuner överensstämmande 

åtgärder. Ett vägval inför nästa åtgärdsprogram handlar om hur lika eller olika 

åtgärdsprogrammen ska vara för landets länsstyrelser och kommuner.  

Vattenmyndigheterna kan välja att anpassa åtgärderna för att varje län eller grupp av 

kommuner ska få egna åtgärder, som är anpassade efter de utmaningar som finns inom 

aktuella avrinningsområden och vattenförekomster för att följa miljökvalitetsnormerna. 

Ett åtgärdsprogram som är mer regionalt anpassat kräver mer resurser från vatten-

myndigheternas sida både i framtagande och uppföljning. Det kan också få effekten att 

länet eller kommunen tappar känslan av att äga sin egen prioritering av hur åtgärdsarbetet 

ska genomföras. Alternativet är att åtgärderna är likalydande för alla län respektive 

kommuner, och att var och en behöver planera vilka åtgärder som ska genomföras för att 

följa miljökvalitetsnormerna. 

Hur ska VISS utvecklas som ett stöd för åtgärdsarbetet? 

Vattenmyndigheterna och många andra aktörer ägnar mycket tid åt att fylla på 

informationen i VISS, att skapa kopplingar mellan olika datakällor och att ta fram förslag 

på åtgärder och dess effekter och kostnader. Allt för att VISS ska bli det naturliga navet 

för nästan all vattenförvaltningsinformation och ett verktyg för att kunna bygga upp 

åtgärdsprogrammet, baserat på åtgärdsbehov, åtgärdseffekt och kostnadseffektivitet per 

vattenförekomst. 

Det innebär att exempelvis en kommunhandläggare kan gå in och hitta förslag på var 

enskilda avlopp behöver ha en ökad skyddsnivå. En handläggare av landsbygds-

programmet kan hitta information om lämpliga våtmarksplaceringar för att maximera 

närsaltsreduktionen. 

Analyser av åtgärdsinformation i VISS och andra underlag används när åtgärdsförslag till 

myndigheter och kommuner tas fram. På det sättet är informationskvaliteten av betydelse 

för de beslut som ska fattas. Enskilda åtgärder i VISS är endast förslag på möjliga 

åtgärder och ingår inte i beslutade åtgärder i åtgärdsprogrammet. Det har varit svårt att 

kommunicera detta och diskussionen under samrådet 2014–2015 rörde till stor del 

förslagen till icke bindande åtgärder. Av den anledningen avser vattenmyndigheterna att 

till nästa åtgärdsprogram belysa behovet av åtgärder på ett mer generellt plan, men 

undvika att specificera åtgärderna närmare. Undantag från detta kan göras endast då 

kvaliteten i underlaget är tillräckligt hög.   
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Underlag till åtgärdsprogrammet 

I föregående förvaltningscykel tog vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Norra 

Östersjöns vattendistrikt fram underlag till åtgärdsprogrammet, i form av 50 stycken 

åtgärdsområdessammanställningar. Syftet med underlagen var bland annat att 

konkretisera åtgärdsprogrammet och ge förslag på fysiska åtgärder som skulle behöva 

genomföras för att följa miljökvalitetsnormerna i berörda vattenförekomster. Underlagen 

innehöll bland annat en översikt över genomförda, planerade och möjliga fysiska åtgärder 

inom respektive åtgärdsområde och visade vilka styrmedel i åtgärdsprogrammet 2016–

2021 som bäst stödjer det lokala genomförandet av åtgärder. I underlagsdokumenten 

redovisades också ett åtgärdsbeting som brutits ner från nationell eller distriktsskala till 

avrinningsområdesnivå.  

Det var ett resurskrävande arbete att ta fram underlagen med den form och omfattning 

de hade under föregående förvaltningscykel. Inför kommande åtgärdsprogram vill 

vattenmyndigheten därför få inspel från framförallt kommuner och vattenråd på hur 

underlagen har använts, vilka delar som är viktigast och om det finns delar som kan eller 

bör tas bort. Vi har redan tagit in synpunkter från vår referensgrupp för kommuner men 

vill under samrådet få inspel från fler aktörer.  

Vattenmyndigheten bedömer att behoven av stöd och underlag varierar mellan olika 

kommuner, bland annat beroende på hur mycket resurser och kompetens man har på 

vattenområdet. Nedan visas några exempel på tankar om utformning av 

åtgärdsprogrammet och åtgärdsunderlagen som vi har fått in från kommuner inför 

samrådet. Håller ni med? Har ni andra tankar och synpunkter kring detta? 

• Åtgärdsprogrammen riktar sig till kommunen i egenskap av myndighet vilket gör 

att en stor del av den kommunala verksamheten inte omfattas. Det skulle behöva 

beskrivas i åtgärdsprogrammet hur kommunen som till exempel fastighetsägare 

eller verksamhetsutövare berörs av åtgärdsprogrammet för att det ska bli ett 

effektivt verktyg även inom dessa delar. 

• Åtgärdsbilagorna har varit ett bra underlag, inte minst i vattenrådens arbete. 

Särskilt fosforbetingskartorna har varit användbara. I några fall har inte 

åtgärderna i VISS och i åtgärdsunderlagen varit synkade. Kan man ge förslag på 

lämpliga åtgärder istället för att specificera exakt hur många de är, så skulle det 

vara bra vid diskussioner i vattenråden.  

• Åtgärdsunderlagen har varit bra vid prioritering av tillsyn.  

• Underlagen kunde förbättras genom att ange ett hur stort åtgärdsbetinget är för 

varje kommun. Det skulle ge nedströms liggande kommuner kraft i 

kommunikationen med uppströms liggande kommuner. 

• För att få en större genomslagskraft i framtagandet av åtgärdsunderlag skulle det 

kunna ställas krav på kommunerna att ta fram lokala åtgärdsprogram. De skulle 

helt eller delvis kunna ersätta de tidigare underlagen, för att ge en större tyngd åt 

den lokala kunskapen.  
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5.8 Vattenförvaltning i ett längre perspektiv 

Det samrådsunderlag som presenteras i detta dokument har fokus på väsentliga frågor 

som kan komplettera arbetet inom vattenförvaltningen fram till 2021. Förhoppningen är 

att många av de synpunkter som kommer in kan beaktas i förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Men en del 

synpunkter kanske inte är mogna att ta in i pågående arbete ännu utan passar bättre att 

tillämpa på längre sikt. I detta avsnitt presenterar vi några exempel på frågor och 

utmaningar som kan behöva vägas in i vattenförvaltningen mer långsiktigt.  

Ännu mer uppströmsarbete behövs 

Vattenförvaltningen ska föreslå den mest kostnadseffektiva kombinationen av åtgärder 

för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. En viktig grundprincip är att kostnads-

effektiviteten oftast är högre ju närmare påverkanskällan man sätter in åtgärder. 

Kommunala reningsverk brukar traditionellt hanteras som punktkällor med krav på 

rening för att klara miljökvalitetsnormer i sina recipienter. Belastningen till renings-

verkens ledningsnät kan dock komma från en mängd olika källor som enskilda hushåll, 

sjukhus, industrier och hårdgjorda ytor. Medvetna val av konsumentprodukter kan vara 

väl så kostnadseffektivt som att installera högteknologisk rening i reningsverk. Därför 

behöver information, märkning och varudeklarationer utvecklas. Riktade informations-

insatser från Konsumentverket tillsammans med frivilliga bransch- och företagsinitiativ 

kan spela stor roll i detta. För att fullt ut kunna inkludera denna typ av åtgärder i 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och dess konsekvensanalys behövs dock mer 

underlag och kunskap om kostnadseffektivitet för ”konsumentinriktade” åtgärder. 

Utfasning av farliga kemikalier 

Inom vattenförvaltningen hanteras farliga kemikalier som redan släppts ut i vattenmiljön 

och åtgärder för att förhindra eller minska skadliga effekter. En viktig del i miljöarbetet är 

att begränsa eller helt fasa ut användningen av farliga kemikalier så att de aldrig når 

vattenmiljön. Ett exempel på nytt ekonomiskt styrmedel är förslaget från Kemikalie-

skatteutredningens betänkande (SOU, 2015) att införa en kemikalieskatt för att fasa ut 

och ersätta skadliga kemikalier.  

EU:s kemikalielagstiftning Reach är ett viktigt instrument för att minska användningen av 

farliga ämnen. Takten behöver dock öka när det gäller utfasningen av de allra farligaste 

ämnena, de som är cancerogena eller mycket långlivade i naturen. För att öka takten av 

utfasning av de farligaste ämnena måste Sverige ta fram kunskap om och föreslå fler 

ämnen för prövning inom Reach. Kemikalieinspektionen har en nyckelroll i detta arbete. 

Ibland måste Sverige också kunna gå före EU och införa nationella förbud. För att kunna 

göra detta är det viktigt att kartlägga vilka kemikalier vi redan i dag kan föreslå ytterligare 

nationella begränsningar för, i väntan på att EU tar sitt ansvar och utvecklar sin 

lagstiftning. Det bör även utredas vilka ämnen som inte är reglerade inom Reach, samt 

vilka produkter som Reach-lagstiftningen inte täcker, för att kunna nå resultat snabbare.  
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Även i denna fråga har Kemikalieinspektionen en nationell nyckelroll men även 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SGU och de regionala 

vattenmyndigheterna kan bidra med kunskap om förekomst, spridning och effekter i 

vattenmiljön. 

Varför jobbar vi inte med alla aktuella miljöproblem? 

Genom att tidigt identifiera potentiella miljöproblem och sätta in åtgärder direkt, går det 

att förhindra att miljöpåverkan blir utbredd och tar lång tid att åtgärda. 

Vattenförvaltningens organisation och hur arbetet ska genomföras regleras genom 

lagstiftning. Detta medför en inneboende tröghet vad gäller anpassning till nya 

uppdykande miljöproblem. De 6-åriga förvaltningscyklerna bidrar också till denna 

tröghet. Dessutom så tar det tid att bygga upp vetenskaplig evidens som kan bekräfta 

negativ miljöpåverkan. Ett aktuellt exempel är mikroplaster, där kunskapsläget ännu inte 

är tillräckligt för att kunna tillämpa gränsvärden och utveckla bedömningsgrunder för 

vattenförvaltningen.  

Det är viktigt med system för att tidigt upptäcka nya potentiella risker och miljöproblem. 

Vattenförvaltningen har inte rätt verktyg för att kunna göra detta utan här finns det andra 

myndigheter, till exempel Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, som har en 

nyckelroll. Däremot behöver vattenmyndigheterna ha en aktiv omvärldsbevakning och 

förbereda sig på att nya frågor kommer att behöva hanteras i vattenförvaltningsarbetet 

framöver. 
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6 Vill du veta mer om vattenförvaltning? 

På vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se finns mer information 

om grunderna i det svenska vattenförvaltningsarbetet och vad som är på gång i de fem 

vattendistrikten. Om du vill ha regelbunden uppdatering om aktuella frågor kan du 

prenumerera på nyhetsbrevet Vattenblänk som kommer ut fyra gånger per år. 

Information om hur blir prenumerant finns på vattenmyndigheternas webbplats. 

Om du vill läsa mer om underlaget som finns i VISS hittar du det på webbplatsen 

www.viss.lansstyrelsen.se. 

Du kan när som helst under förvaltningscykeln kontakta oss på vattenmyndigheten och 

länsstyrelsernas beredningssekretariat, om du har frågor eller vill dela med dig av förslag 

och framföra synpunkter. 

6.1 Mer att läsa 

I skrifterna nedan kan du läsa mer om vattenmyndigheternas arbete med 
vattenförvaltning. Skrifterna finns tillgängliga på vattenmyndigheternas webbplats. 

Tid för bättre vatten - Inspirerande skrift om vattenförvaltning i Sverige.  

Verktyg för bättre vatten - Den här skriften ska ge handläggare på framför allt 
länsstyrelserna kunskap om systemet med miljökvalitetsnormer för vatten, MKN. Den 
kan också användas av länsstyrelserna i kontakt med kommuner och verksamhetsutövare 
när det gäller MKN. 

Åtgärder för bättre vatten - I denna skrift kan du läsa om hur vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram får effekt och vem som ska göra vad för att se till att rätt åtgärder 
genomförs på rätt plats. 

  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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8 Kontaktpersoner i Norra Östersjöns vattendistrikt 

8.1 Vattenmyndighetens kansli  

Kontaktpersoner på vattenmyndighetens kansli: 

Mats Wallin 

Vattenvårdsdirektör 

Telefon: 010- 224 93 68 

mats.wallin@lansstyrelsen.se 

Sabina Caspari 

Kommunikatör 

Telefon: 010–224 94 94 

sabina.caspari@lansstyrelsen.se 

Jenny Caruso 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 92 33 

jenny.caruso@lansstyrelsen.se 

Mathias Cramér 

GIS-samordnare 

Telefon: 010–224 92 39 

mathias.cramer@lansstyrelsen.se 

Martin Erlandsson Lampa 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 94 14 

martin.erlandsson.lampa@lansstyrelsen.se 

Elin Jantze 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 92 43 

elin.jantze@lansstyrelsen.se 

Hannes Löfgren 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 94 00 

hannes.lofgren@lansstyrelsen.se 

Nazanin Mahmoudi 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 94 35 

nazanin.mahmoudi@lansstyrelsen.se 

Malin Pettersson 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 93 32 

malin.pettersson@lansstyrelsen.se 

Malin Willför 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 92 08 

malin.willfor@lansstyrelsen.se 

Teresia Wällstedt 

Vattensamordnare 

Telefon: 010–224 92 51 

teresia.wallstedt@lansstyrelsen.se 
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8.2 Beredningssekretariaten  

 

Länsstyrelse Kontaktperson beredningssekretariatet 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

751 86 Uppsala 

Växel: 010-22 33 000 

www.lansstyrelsen.se/Uppsala 

Gunilla Lindgren 

Telefon: 010-22 33 293 

gunilla.lindgren@uppsala.se 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

721 86 Västerås 

Växel: 010-224 90 00 

www.lansstyrelsen.se/Vastmanland 

Carolina Lind 

Telefon: 010-224 93 08 

carolina.lind@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Box 22067, 104 22 Stockholm 

Växel: 010-223 10 00 

www.lansstyrelsen.se/Stockholm 

Martin Olgemar 

Telefon: 010-2231497 

martin.olgemar@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86 Nyköping 

Växel: 010-223 40 00 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland 

Irene Karlsson Elfgren 

Telefon: 010-223 43 02 

irene.karlsson.elfgren@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Örebro län 

701 86 Örebro 

Växel: 010-224 80 00 

www.lansstyrelsen.se/Orebro 

Anders O Larsson 

Telefon: 010-224 83 53 

anders.o.larsson@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

791 72 Falun 

Växel: 010-225 00 00 

https://www.lansstyrelsen.se/Dalarna 

Ann-Louise Haglund 

Telefon: 010-225 02 84 

ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Uppsala
file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/ÖVF%202018-2019/NÖVD%20dokument/gunilla.lindgren@uppsala.se
http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland
mailto:carolina.lind@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/Stockholm
file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/ÖVF%202018-2019/NÖVD%20dokument/martin.olgemar@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland
file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/ÖVF%202018-2019/NÖVD%20dokument/irene.karlsson.elfgren@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro
mailto:anders.o.larsson@lansstyrelsen.se
https://www.lansstyrelsen.se/Dalarna
file://///lansstyrelsen.se/gem/Vattenmyndigheten/KS/ÖVF%202018-2019/NÖVD%20dokument/ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen Västmanlands län
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Svarsformulär till samrådshandlingen
Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt
Översikt över väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2021–2027

Namn*:
Organisation (eller ange
"privatperson")*
E-post

*obligatoriskt

Vi önskar svar på följande frågor:

Fråga 1a Har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt fångat upp de viktigaste 
vattenfrågorna i samrådshandlingen? 

Fråga 1b Saknar ni någon viktig fråga? Eller är det något som borde prioriteras om?

Fråga 2 Vilka hinder ser ni i arbetet med vattenfrågor? Vilka lösningar ser ni? 

Fråga 3 Vilken samverkan och dialog anser ni behövs i arbetet med vattenfrågor? Vilka behöver 
samverka och om vad?

Fråga 4
Hur kan kommande åtgärdsprogram förbättras för att vara mer användbart i ert arbete? 
Finns det exempelvis delar som behöver förtydligas, i så fall hur? Borde åtgärdsprogrammet 
vara ännu mer regionalt anpassat än det är idag?

Fråga 5 Övriga synpunkter om vattenförvaltning?
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:235 - 000

Svar på remiss - Cykelplan 2019 Södertälje kommun

Remissversion av Södertälje kommuns cykelplan har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Syftet med Cykelplan 2019 är att visa vad kommunen kan och bör göra för att uppnå ökad 
cykling. Målet är att cyklingen ska öka i alla åldrar och under alla årstider. Cykelplan 2019 
innehåller fem strategier för ökad cykling, samt riktlinjer för utformning, drift och underhåll.  

I cykelplanen listas ett antal cykellänkar upp i prioriteringsordning (prio 1-3). Objektnummer 
22 är kopplingen mot Salem som är markerat som prio 1.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019 och behanlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 107. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uttalade även att: “Kommunstyrelsens tekniska utskott 
ställer sig positiv till förslaget om cykelplan och framförallt till den cykellänk som ansluter till 
den gång och cykelväg som kommunen själva bygger”. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2019 som sitt svar på 
remissen angående Södertälje kommuns förslag till Cykelplan 2019. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 107 KS/2019:235

Svar på remiss, Cykelplan 2019 Södertälje kommun

Remissversion av Södertälje kommuns cykelplan har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Syftet med Cykelplan 2019 är att visa vad kommunen kan och bör göra för att uppnå ökad 
cykling. Målet är at cyklingen ska öka i alla åldrar och under alla årstider. Cykelplan 2019 
innehåller fem strategier för ökad cykling, samt riktlinjer för utformning, drift och underhåll.  

I cykelplanen listas ett antal cykellänkar upp i prioriteringsordning (prio 1-3). Objektnummer 
22 är kopplingen mot Salem som är markerat som prio 1.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-19.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott ställer sig positiv till förslaget om cykelplan och 
framförallt till den cykellänk som ansluter till den gång och cykelväg som kommunen själva 
bygger.

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-19 som sitt svar på remissen angående Södertälje kommuns förslag till 
Cykelplan 2019. 

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Remissvar, cykelplan Södertälje kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-09-02 som sitt svar på remissen angående Södertälje kommuns förslag till 
Cykelplan 2019.  

Ärendet 

Remissversion av Södertälje kommuns cykelplan har inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Syftet med Cykelplan 2019 är att visa vad kommunen kan och bör göra för att uppnå 
ökad cykling. Målet är att cyklingen ska öka i alla åldrar och under alla årstider. Cykelplan 
2019 innehåller fem strategier för ökad cykling, samt riktlinjer för utformning, drift och 
underhåll.  

I cykelplanen listas ett antal cykellänkar upp i prioriteringsordning (prio 1-3). 
Objektnummer 22 i cykelplanen är Södertäljes koppling mot Dånviken i Salems kommun, 
denna länken är markerad som prio 1.  

Gatuenhetens yttrande 
Då Salems kommun håller på att bygga ut gång- och cykelväg i Karlskronaviken och fram 
till Södertäljes kommungräns är gatuenheten positiva till att denna länk är klassad som 
prio 1 i Södertäljes cykelplan. 

I övrigt har gatuenheten inget att erinra mot remissversionen av cykelplan 2019 från 
Södertälje kommun.  

Christina Lood 
Miljö- och samhällsbyggnadschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Remissversion av cykelplan 2019, Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun

Delges 
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Samhallsbyggnadskontoret

Fran

Maria Wikenstahl

Samhallsbyggnadskontoret
Utredningsingenjor
08-523 045 71

Maria.wikenstahl@sodertalje.se

Datum

2019-06-27

Enligt sandlista

Diarienummer

DnsTN-2018-
00158Cykelplan

1(3)

Remiss angaende forslag till Cykelplan 2019

hlarmed oversands forslag till ny cykelplan for Sodertalje kommun for kannedom och yttrande. Syftet
med Cykelplan 2019 ar att visa vad kommen kan och bar gora for att na okad cykling. Malet ar att
cyklingen ska oka i alia aldrar och under alia arstider.

Cykelplan 2019 innehallerfem strategier for okad cykling, samt riktlinjerfor utformning, drift och
underhall. I bilaga 3 finns forslag pa fysiska atgarder. Cykelplanen ar ett led i att genomfora Sodertalje
kommuns trafikstrategi.

Cykelplanen ar nu ute pa remiss, och sista svarsdag ar den 15:e oktober. Remissversionen av planen
finns tillganglig pa Sodertalje kommuns hemsida: www.sodertalje.se

Efter samradstiden bearbetas forslaget. Sedan kommer beslut om antagande att tas i
kommundelsnamnderna gallande de delar som beror respektive kommundelsnamnd, och sedan tas
beslut om slutligt antagande i Tekniska namnden.

Eventuella synpunkter pa forslaget ska lamnas skriftligen och ska senast den 15:e oktober 2019 ha
inkommittill:

Att: Stadsmiljo

Sodertalje kommun

Samhallsbyggnadskontoret

151 89 Sodertalje

Alternativt via epost till: stadsmilio@sodertalje.se

Ange arendenamn: Cykelplan 2019. Den interna hanteringen underlattas om skriftliga yttranden sands
som word-fil eller pdf med epost.

^M^
•man Gohari

Samhallsbyggnadsdirektor

Sodertalje kommun, 151 89 Sodertalje • Orgnr: 212000-0159 • Besoksadress: Nykopingsvagen 26 • Kontaktcenter: 08-523 010 00 • www.sodertalje.se
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Cykelplan 2019 • En uppdaterad cykelplan

En uppdaterad cykelplan
Cykelns renässans är nu! Allt fler upptäcker – eller snarare återupptäcker - cykeln som transport-

medel, då skaran cyklister nu ökar på många håll i Sverige och världen. Cykeln kan också erbjuda 

en lösning, eller en del av lösningen, på många av våra stora utmaningar. Cykeln är tyst, ren och 

platseffektiv. Den gör att resenären får motion. Den är en viktig pusselbit i hur vi ska kunna bygga 

levande städer och levande landsbygd, samtidigt som våra utsläpp och vår miljöbelastning ska 

minska, och medborgarna ska ha goda möjligheter att både transportera sig, må bra och leva väl.

Att planera för cykeln är dock inte utan sina egna utmaningar. Platsen i staden är begränsad, och i 

Södertälje har många områden byggts under tidsperioder då cykelbanor och cykelparkeringar inte 

planerades in från början. Platsen måste då tas från en annan användning. Gruppen cyklister har 

dessutom blivit allt spretigare i takt med teknikutvecklingen, med bland annat elcyklar och last-

cyklar av olika slag, som ställer nya krav på cykelvägnätet och cykelparkeringarna. 

I Södertälje finns det stor potential att öka cyklingen. För att möta upp de behov som finns, och för 

att ytterligare förbättra möjligheterna att cykla, har Södertälje kommun tagit fram Cykelplan 2019. 

Denna version ersätter Cykelplan 2013, och skiljer sig från denna på många sätt. Här finns nya mål-

sättningar, riktlinjer och strategier. Även listorna över vad som planeras att byggas är uppdaterade 

och har utökats med fler slags åtgärder. 

Varför öka cyklingen?
Cykeln som transportmedel har många fördelar. Den orsakar inte buller eller utsläpp, tar liten plats 

både i gaturummet och vid parkering i förhållande till sin transportkapacitet, och ger motion under 

färden. Cyklister bidrar till ett levande stadsliv och det ger trygghet med människor i rörelse. Det 

är dessutom ett transportmedel som många har råd med, då det inte behöver kosta så mycket 

Foto: Pontus Orre
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 varken i inköp eller löpande kostnader. Cykeln ger stor frihet till den som inte har körkort. Inves-

teringar i cykelinfrastruktur ger stor samhällsekonomisk vinst, då varje satsad krona ger vinster i 

förbättrad folkhälsa, minskade utsläpp och minskat tryck på andra slags vägtransporter. Dessutom 

är ofta cykeln det snabbaste sättet att ta sig fram i en tät stadsmiljö.

I Södertälje är många av dessa effekter välbehövliga. Ohälsotalen i kommunen är bland de högsta 

i Stockholms län, med högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar än snittet och med hög andel 

övervikt och fetma bland barn och unga. Det finns även problem med höga halter av partiklar från 

vägtrafik på flera gator i centrum. Biltrafiken fortsätter att öka, och även bussarna fastnar i trängsel. 

Om resor kan flyttas från bil till cykel blir det mer plats över till både kollektivtrafik och till de som 

verkligen behöver bilen då de saknar andra alternativ.

Framgångsfaktorer
Det som cyklisterna själva efterfrågar främst av allt i enkätstudier och intervjuer är dels separering 

från bilar och gående, och dels hög framkomlighet, det vill säga att det ska gå snabbt och enkelt 

att cykla, utan onödiga stopp och omvägar. Det är dock viktigt att cykelnätet även utformas med 

säkerheten i fokus. Idag står cyklister för 45 % av alla allvarligt skadade i vägtrafikolyckor i Sverige1.  

I Södertälje utgjorde cyklister 14 % av de som allvarligt skadats eller dödats i trafiken under perioden 

2007–2016, trots att bara 4 % av resorna gjordes med cykel2.

Gruppen cyklister är långt ifrån enhetlig, och de olika användarna ställer olika krav. Snabba cykel-

pendlare vill ha hög framkomlighet, medan den som cyklar med sitt barn vill att cykelnätet framför 

allt ska vara säkert. Det som i princip alla slags cyklister har som gemensamma behov är dock krav 

på utrymme och bredd, och att inte behöva dela utrymmet med bilar eller fotgängare.

I de europeiska städer som är framgångsrika cykelstäder idag, såsom Köpenhamn och många 

städer i Nederländerna, har det inte alltid sett ut på det viset. Den höga andelen cykelresor har inte 

kommit automatiskt, utan är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete. I dessa städer 

började cykelresorna minska under 1950-talet, och var som lägst på 1970-talet. En av de stora 

anledningarna var osäkra trafikmiljöer för cyklister och många dödsolyckor. Då påbörjades arbetet 

med att börja bygga upp ett säkert trafiksystem som främjar cykling. 

I framgångsrika cykelstäder finns det vissa framgångsfaktorer som återkommer och är gemen-

samma. Av dessa kan vi ta lärdom. Dessa faktorer är:

• Ett finmaskigt och väl utbyggt cykelnät

• Omfattande separering från fotgängare och bilister

• Cykelparkeringar av hög kvalitet

• Integration med kollektivtrafiken

• Restriktioner för biltrafiken

• Kommunikation med användarna

I denna cykelplan har vi tagit fasta på dessa faktorer, och formulerat riktlinjer för vårt arbete med 

dem som utgångspunkt. Att bli en bra cykelstad är som sagt resultatet av ett långsiktigt arbete. Ett 

arbete som har pågått i Södertälje länge redan, och som ska fortsätta länge till.

1 Amin et al (2017) Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020. 
Publikation 2017:098. Trafikverket. Borlänge

2 Södertälje kommun (2017) Trafiksäkerhetsprogram - Södertälje tätort 
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Begreppslista
Gc-väg: Gång- och cykelväg, fritt liggande eller separerad från biltrafiken med en 

 skyddsremsa om minst 3 m. Kan användas av gående, cyklister och moped  

klass II. Gående och cyklister kan vara antingen blandade eller separerade från 

varandra genom exempelvis målad linje, gatsten eller olika underlag.

Gc-bana: Del av väg avsedd för gående, cyklister och moped klass II. Separeras från bil-

trafiken med kantsten, räcke, gc-stöd, eller skiljeremsa. Gående och cyklister kan 

vara  blandade eller separerade som på gc-väg.

Cykelvägnät: Hela det sammanhängande vägnätet för cykeltrafik, som utgörs av cykelvägar, 

cykelbanor, gång- och cykelbanor och blandtrafikgator.

Cykelstråk: Sammanhängande länkar av gång- och cykelvägar

Cykelfält: Målat fält för cyklister på en blandtrafikgata. Målningen utgör den enda separe-

ringen från biltrafiken.

Cykelpassage: Markerar den del av körbanan där cyklisterna ska korsa gatan. Markeras med 

målning för cykelpassage. Kan både vara upphöjd eller i samma plan som gatan. 

Cyklister och förare av moped klass II har väjningsplikt när de korsar gatan.  

Bilförare ska anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och 

mopedförare som är ute på passagen.

Cykelöverfart: Cykelöverfarter har vägmarkeringar och vägmärken för cykelöverfart, samt en 

utformning som gör att fordon som korsar överfarten inte kan framföras i mer än 

30 km/h. Fordonsförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass 

II som är ute på eller just ska färdas ut på överfarten. Cyklister som ska färdas ut 

på cykelöverfarten ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som 

närmar sig överfarten.

Elcykel: En cykel med en elmotor som förstärker kraften från tramporna. Motorns effekt  

är max 250 watt, och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h. 

Om motorn är kraftigare, ger stöd för högre hastigheter eller ger kraft även när  

cyklisten inte trampar är det inte längre en elcykel utan en slags elmoped.  

Beroende på  motorns kraft kan den då klassas som moped klass I eller klass II.

Vägmarkering 
för cykelpassage 
och cykelöver-
fart, vägmärke 
för cykelöverfart.
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Cykling i Södertälje idag
Jämfört med kommuner med en centralort i samma storlek har Södertälje kommun en låg andel 

resor som sker med cykel. Enligt den senaste resvaneundersökningen i länet från år 2015 sker 4 % 

av resorna i kommunen med cykel. Detta ligger i linje med andra ytterkommuner i Stockholms län, 

såsom Botkyrka, Haninge och Norrtälje, men betydligt lägre än i andra medelstora svenska städer. 

I till exempel Gävle och Eskilstuna ligger cykelandelen runt 14 %, medan den i Örebro är hela 25 %. 

En del av förklaringen kan vara att Södertälje ligger i en region med stort regionalt resande. Många 

arbetar utanför kommunen. Dock så sker majoriteten av invånarnas resor inom kommunen, och en 

stor andel av bilresorna är kortare än 5 km. 

Resvaneundersökning 2015 
Under hösten 2015 genomfördes en stor resvaneundersökning i Stockholms län på uppdrag av 

Trafikförvaltningen. Ungefär 45 000 personer svarade på undersökningen. Svaren för invånarna i 

Södertälje kommun har analyserats separat av Trivector. I analysen framkom att:

• 4 % av resorna sker med cykel, jämfört med 7 % i länet som helhet. Av resorna till arbetet är 7 %

cykelresor, medan 2 % av fritidsresorna sker med cykel.

• Södertäljeborna kör mer bil än genomsnittet för länet – 59 % av Södertäljebornas resor sker med

bil, jämfört med 41 % som är snittet för länet. Av de som har gratis parkering på arbetsplatsen

kör 70 % bil till jobbet.

• Män reser generellt sett längre och mer med bil, medan kvinnor reser kortare sträckor och mer

kollektivt och till fots.

• I åldersgruppen 16–24 sker endast 2 % av resorna med cykel. I gruppen 65+ är siffran 6 %.

Färdmedelsfördelning – genomsnitt hela veckan

59%

41%

Södertälje

Landet

11%

9% 1%

11%

15%

6%

5%

4%

7%

7%

7%

2%

15%

Bil Buss Tunnelbana Järnväg Båtlinje Cykel Till fots Annat

Figur 1 – Färdmedelsfördelning i Södertälje kommun jämfört med Stockholms län som helhet.
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Tillgång till cykel och cykelparkering

• 49 % i åldersgruppen 16–84 år har alltid tillgång till en fungerande cykel. Det är betydligt lägre

än för länet som helhet, där 62 % alltid har tillgång till en fungerande cykel. Andelen i samma

åldersgrupp i Södertälje kommun som aldrig har tillgång till en fungerande cykel är 39 %.

• Av dem som har en fungerande cykel så cyklar 12 % dagligen eller någon gång i veckan under

vinterhalvåret.

• De som har en fungerande cykel väljer oftast bilen under vinterhalvåret.

• 11 % av kommuninvånarna har inte möjlighet att vid sin bostad låsa fast cykeln i cykelställ eller

ställa den i ett låsbart utrymme. Vid jobbet eller skolan saknar 14 % av kommuninvånarna denna

möjlighet.

• Andelen som inte har möjlighet att låsa in eller låsa fast sin cykel vid arbetet eller skolan är

 högre i Södertälje än för länet som helhet.

Möjligheter till ökad cykling

• 12 % av invånarna i åldern 16–84 år lever i hushåll som helt saknar körkort. 20 % bor i hushåll som

inte äger eller har tillgång till en bil.

• 41 % av resorna som görs med bil är högst 5 km långa, och 27 % av resorna som görs med bil är

högst 3 km långa.

• En stor andel av bilresorna som är kortare än 5 km görs i syfte att skjutsa någon.

Detta sammantaget visar på att det finns en stor potential för överflyttning av resor från bil till cykel 

i kommunen. Många resor är korta, och många resor sker i syfte att skjutsa någon som möjligen 

skulle kunnat cykla själv. Det finns även många som inte har tillgång till bil eller inte har körkort som 

skulle få en ökad rörelsefrihet om de började cykla.

Foto: Pontus Orre
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Webbenkät 2018
På sensommaren 2018 lanserade Södertälje kommun en webbenkät om cykling. Enkäten mark-

nadsfördes via kommunens digitala kanaler och sociala medier. I enkäten fick medborgarna dels 

svara på frågor kring sina cykelvanor, vad som gjorde att de inte cyklar, och de som cyklar regel-

bundet fick rita i en karta för att visa var de vill ha nya cykelvägar och –parkeringar, och var de har 

sett olika slags problem. Ca 1400 kompletta svar inkom.

Av de som svarade var de flesta aktiva cyklister. Ca 1100 av de svarande cyklade en gång i  

månaden eller mer, medan ca 300 svarande cyklade några gånger per år eller aldrig. Fördelningen 

mellan män och kvinnor var ungefär lika, men med något fler män som svarade. I princip alla som 

svarade var mellan 20 och 67 år gamla och yrkesarbetande. Ett fåtal var pensionärer.

Figur 2. Geografisk fördelning av de som svarade på enkäten, inom Södertälje kommun. Ju mörkare färg, ju fler 
svarade som bor inom det postnummerområdet. Flest svarande bodde i Östertälje, Pershagen och i västra delen 

av Järna. Copyright grundkarta: Lantmäteriet.
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Anledningar till att inte cykla

De som cyklar en gång i månaden eller mer på sommarhalvåret fick frågan ”När du inte cyklar, vad 

är det som gör att du väljer att inte cykla?” Se figur 3. 

Svaren visar att de finns flera faktorer som hindrar cykelresor som kommunen kan påverka. Exempel 

på detta är att många saknar bra sträckning av cykelvägar, efterfrågar bättre vinterväghållning 

och vill ha mer stöldsäkra cykelparkeringar. Det finns även skillnader i hur män och kvinnor svarar. 

Betydligt fler kvinnor än män är rädda att halka på is eller fastna i snö. Något fler kvinnor än män 

känner sig även osäkra i trafiken, och mer än dubbelt så många kvinnor som män känner sig otryg-

ga ute när det är mörkt. Något fler män än kvinnor är rädda för cykelstölder och vill inte bli svettiga.

Bland de som sällan eller aldrig cyklar är det största hindret att det inte finns någon cykelväg dit  

de ska. Bland de som aldrig cyklar är det att de inte har en cykel som är den näst vanligaste anled-

ningen. Andra viktiga anledningar för den gruppen är rädsla för cykelstölder och att man inte vill 

bli svettig. Många har upplevt att cykeln blev stulen. Både bland de som cyklar ibland och de som 

aldrig cyklar är ungefär en tredjedel rädda i trafiken. 

Vad som skulle leda till ökat cyklande

I enkäten fick de som cyklar sällan eller aldrig svara på frågan om vad som skulle få dem att börja 

cykla. Se svaren i tabellen nedan. Själva cykelvägarna i sig samt risken för cykelstölder tycks vara 

viktigast för de som svarat. Många lyfter även fram fordonet i sig, då de tror att en elcykel skulle få 

dem att cykla mer och vissa helt enkelt behöver en cykel. 

Vilka svarade inte?

Det finns anledning att tro att de som svarade på cykelenkäten inte är helt representativa för 

 Södertäljes befolkning. Då de som är minst intresserade av cykling är svårast att locka till att svara 

på en enkät om cykling så skulle det behövas mer riktade ansträngningar för att nå den gruppen. 

Exempelvis svarade ingen att de inte kan cykla, trots att detta är relativt vanligt bland utrikesfödda 

vilket är en stor grupp i Södertälje. Av de som svarade på enkäten var det få eller ingen som bodde 

i Geneta, Ronna, Hovsjö och Fornhöjden, vilka hör till de områden i Södertälje som har störst andel 

utrikesfödd befolkning. Att få uppgav det som ett problem i denna enkät betyder alltså troligen inte 

att detta inte är ett problem. En undersökning bland personer med utländsk bakgrund i Botkyrka  

kommun, i vilken man verkligen ansträngt sig för att nå medborgare med utländsk bakgrund, 

 visade att 45 % av kvinnorna i Hallunda-Norsborg som är över 35 år gamla inte kan cykla, medan 

95 % av männen i samma åldergrupp kan cykla3. 

3 Pedalista (2018) Cykelrevolutionen – Så når vi nya grupper i Hallunda-Norsborg. S 7

Foto: Sam Murad
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Figur 3.  
Anledningar att 
inte cykla bland  
de som cyklar 
regelbundet.

Vädret

Det finns ingen bra cykelväg till min målpunkt

Jag är rädd att halka på is eller fastna i snö

Jag är rädd att cykeln ska bli stulen

Jag kan inte få med mig alla saker jag behöver på cykeln

Jag känner mig rädd/osäker i trafiken

Det är för lång sträcka för mig att cykla

Det tar för lång tid att cykla

Jag känner mig otrygg ute när det är mörkt

Jag behöver skjutsa någon

Jag har ingenstans att ställa cykeln vid min målpunkt

Det är för branta backar

Jag promenerar hellre

Jag vill inte bli svettig

Resten av mitt sällskap ska promenera/åka bil/ta bussen

Jag får skjuts

Jag vill kunna ha på mig fina kläder och vara snygg i håret

Jag är för trött

Vana

Trasig cykel

Dålig cykel

När du inte cyklar, vad är det som gör att du väljer att inte cykla?
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Män
Kvinnor

Figur 4.  
Anledningar att 
inte cykla bland  
de som cyklar 
 sällan eller aldrig.

Det finns ingen bra cykelväg dit jag ska/där jag bor
Jag känner mig rädd/osäker i trafiken

Jag kan inte få med mig alla mina saker på cykeln
Jag har ingen cykel

Det är för långt att cykla till jobbet/affären/dit jag ska
Jag vill inte bli svettig

Det tar för lång tid att cykla
Om jag köper en cykel kommer den ändå bli stulen

Jag behöver skjutsa någon
Det är för fysiskt jobbigt att cykla, jag är inte tillräckligt stark

Jag har ingenstans att ställa cykeln vid min målpunkt
Det är opraktiskt att cykla

Jag har ingenstans att ställa cykeln hemma
Cykeln blev stulen

Man kan inte ha på sig fina kläder, det förstör frisyren
Har inte råd att köpa en cykel

Min cykel är så dålig
Trasig cykel

Det är inte min stil att cykla
Jag vill resa tillsammans med mina vänner/min familj

Jag hittar inte
Ingen jag känner cyklar

Har inte cyklat på väldigt länge, vet inte om jag minns hur
Jag kan inte cykla

Varför cyklar du inte? Sällan- och ickecyklister
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Figur 5. Vad de 
som cyklar sällan 
eller aldrig tror 
skulle få dem  
att börja cykla.

Säkrare cykelväg

Ny sträckning av cykelväg

Stöldsäker cykelparkering på jobbet/skolan/stationen

Bättre snöröjning/sandning

Bättre belysning

En elcykel

Att jag hade mer tid

Att jag var i bättre form

En cykel

Att jag kunde ta med cykeln på tåget

En bättre cykel

Att jag enkelt kunde låna eller hyra cykel

Stöldsäker cykelparkering hemma

Att jag inte behöver skjutsa någon

Att jag kunde byta om på jobbet

En lastcykel

Att min cykel blir lagad

Om fler jag känner cyklade

Att jag fick lära mig cykla

Vad skulle få dig att börja cykla?
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Användning av cykelvägar

I enkäten fanns också möjligheten för vanecyklisterna att rita ut vilka cykelvägar och cykelställ de 

använder i dagsläget, och vilka förbättringar de önskar se i form av nya cykelvägar, nya cykelställ 

och andra slags åtgärder. Det fanns även möjlighet att markera platser där man upplevde en brist, 

såsom en otrygg korsning och dålig beläggning.

Materialet från dessa kartfrågor visar att Södertäljeborna cyklar långt! Många cyklar från och till 

Järna och Nykvarn, men också Vagnhärad, Trosa, Strängnäs och till Stockholms innerstad. Inne i 

Södertälje syns en tydlig betoning längs de stora trafiklederna, såsom Nyköpingsvägen, Ängsgatan, 

Stockholmsvägen och Erik Dahlbergs väg. 

Önskade kopplingar

Bland de mest hett eftertraktade kopplingarna finns många regionala stråk, såsom Järna-Söder-

tälje, Järna-Nykvarn och Södertälje – Nykvarn. Inne i Södertälje märks att det finns stor efterfrågan 

på cykelvägar inne i centrum och längs Stålhamravägen. 

Cykelparkering

Vad gäller nya cykelparkeringar är önskemålen störst längs gågatan och vid järnvägsstationer-

na. Väldigt många vill även ha låsbara cykelgarage på dessa platser. De befintliga cykelställ som 

 uppskattas mest är de med tak och möjlighet att låsa fast ramen.

Minskad cykling bland barn och unga
På nationell nivå har andelen barn i åldern 7–14 år som cyklar en genomsnittlig dag minskat från 

24 % i mitten av 1990-talet till 15 % år 20144. Det går inte att peka ut några enskilda orsaker till detta, 

utan tycks bero på en mängd olika faktorer. Cyklandet till skolan tros ha minskat bland annat på 

grund av att det fria skolvalet har lett till större avstånd till skolan. Andra faktorer är att det finns fler 

bilar i hushållen, att barn och vuxna känner sig mindre trygga och säkra i trafiken, och att föräldrar 

inte tror att barnen är tillräckligt trafikmogna.

I Södertälje genomför kommunen ett projekt kallat Säkra skolvägar, där kommunen jobbar med ett 

antal utvalda skolor varje år. Barnen får fylla i en webbenkät om sina resvanor till och från skolan. 

Resultaten från dessa enkäter visar att väldigt få barn cyklar till skolan. Bland äldre elever åker de 

flesta buss till skolan, och bland de yngre blir de flesta skjutsade eller går. Elever i mellanstadiet går 

till skolan snarare än att cykla, även vid avstånd på 2–3 kilometer vilket borde vara ideala cykel-

avstånd. Siffrorna skiljer sig mellan skolorna, men cyklandet är generellt sett lägre eller mycket  

lägre än det nationella snittet.

Dagens cykelnät
Cykelnätet i kommunen består till störst del av ca 3 m breda cykelbanor och cykelvägar, där 

 gående och cyklister delar utrymmet utan separering. Södertälje tätorts olika bostadsområden 

har tillkommit under olika decennier med olika planeringsideal. I områden som byggts då trafik-

separering var modernt så har cykelbanor planerats in från början. Exempel på sådana områden är 

Geneta, Hovsjö, Fornhöjden och Saltskog. Stora delar av staden byggdes innan cykeln sågs som ett 

eget transportmedel som behövde en egen infrastruktur. I dessa områden har cykelbanor behövt 

4 Niska et al (2017) Cykling bland barn och unga – en kunskapssammanställning. VTI rapport 958
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planeras in i efterhand, och på många ställen är det svårt att hitta den plats som krävs. Detta gäller 

bland annat stadskärnan, Mariekäll, Rosenlund, Blombacka och Östertälje. Här sker cykling oftast i 

blandtrafik på lokalgator.

I Järna finns ett förhållandevis heltäckande och finmaskigt cykelnät av liknande standard som i 

 Södertälje tätort. På vissa sträckor måste cykling ske i blandtrafik, och längs väg 57 saknas cykel-

bana längs en central sträcka. I Trafikplan Järna finns en mer ingående beskrivning av förutsätt-

ningarna för cykling i Järna och kommande arbeten för förbättrad cykling.

I Enhörna, Hölö och Mölnbo finns vissa lokala cykelbanor och -vägar, men även här har bebyg-

gelsen i stort sett byggts ut utan att cykelbanor och –vägar kommit till samtidigt. Landsvägarna 

som förbinder tätorterna i kommundelarna har Trafikverket som väghållare, och saknar i stort sett 

cykelbanor.

Sedan Cykelplan 2013 har många nya sträckor byggts. Dessa visas i bilaga 1.

Underhållsbehov

En skade- och underhållsinventering av cykelnätet genomfördes under sensommaren 2018.  

Denna omfattade totalt 160,5 km asfaltsbelagda gc-vägar. Denna inventering visade att 65 % av 

cykel nätets yta har en god standard med inget eller litet behov av underhållsåtgärder, 13 % har 

varierande grad av underhållsbehov, medan 22 % har ett eftersatt underhåll och behöver total 

rekonstruktion för att nå en god standard. Kantskador, sprickor och sättningar hör till de vanligaste 

skadorna, samt att beläggningen blivit gammal och skrovlig.

Att åtgärda dessa sträckor kan kombineras med att samtidigt uppgradera deras standard, så som 

att bredda dem eller åtgärda korsningspunker.

Användning av nätet idag

Under hösten 2018 genomfördes mätningar av gång- och cykeltrafiken på totalt 25 platser i 

 kommunen. Mätningarna visade att följande stråk har högst användning av cyklister idag:

• Birkavägen

• Erik Dahlbergs väg

• Grödingevägen (delen mellan Slussbron och Viksängsleden)

• Nyköpingsvägen

Mätningarna visade att de platser som har bäst förutsättningar för cyklister även har högre an-

vändning. Dessa platser är förhållandevis platta och raka stråk. På Birkavägen uppmättes det 

högsta flödet på den sida av vägen där cyklisterna är separerade från fotgängarna. Flödena längs 

dessa stråk kan förmodligen öka ännu mer om förutsättningarna förbättras ytterligare.

Foto: Pontus Orre
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SWOT-analys av nuläget
Styrkor (internt, påverkbart) Svagheter (internt, påverkbart)

• Storleksmässigt har Södertälje goda förutsättningar 
att bli en attraktiv cykelstad. Bostadsområden ligger 
i en radie på ca 6 km från stadskärnan, nya bostäder 
tillkommer främst genom förtätning inom denna radie.

• Vid planeringen av nybyggda bostadsområden har 
utbyggnad av cykelnätet skett

• Cykelbanor finns längs de flesta vägarna i 
huvudvägnätet

• Det har skett en succesiv utbyggnad av cykelbanor och 
cykelparkeringar de senaste åren

• Genom att ha med gång- och cykelbanor tidigt i 
planeringen av nya vägar och bostadsområden ges 
möjlighet till bra lösningar för cykeltrafiken 

• Medvetet arbete med trafiksäkerhet gör att 
förutsättningarna för gc-trafikanterna förbättras

• Pågående arbete med att utveckla stadskärnan ger 
cykelnätet bättre förutsättning att bindas samman och 
göras säkrare i centrum

• Kedjeresor. 46 000 personer pendlar till eller från 
Södertälje kommun, pendeltågsstationerna ligger på 
bekväma cykelavstånd från arbetsplatser och service

• Många resor med bil idag är korta och skulle lätt kunna 
flyttas över till cykel

• Södertälje ska växa ännu mer, många gator ska 
omvandlas till stadsgator med mer attraktiv 
utformning för cyklister

• Stadens höjdskillnader avskräcker många från att cykla

• Kanalen utgör en barriär 

• Många invånare har aldrig fått lära sig att cykla, eller har 
inte cyklat på många år

• Många slutar cykla på vinterhalvåret

• Många vågar inte skaffa en cykel eller använda cykeln på 
grund av stöldrisk. Brist på stöldsäkra cykelparkeringar, 
både i bostadsområden och vid målpunkter

• Södertäljes stadskärna är otillgänglig för cyklister, då den i 
princip saknar cykelbanor

• Ett sammanhängande nord-sydligt stråk (koppling 
Ängsgatan-Oxbacksleden-Nyköpingsvägen) är svårt att få 
till pga utrymmesbrist och Turingegatans barriäreffekt

• Många korsningar är dåligt utformade för cyklister, med 
höga kantstenar och ingen cykelpassagemålning

• De flesta trafikljusen ger inte automatiskt utslag på 
cyklister, ofta lång väntetid som följd. 

• Underhållet på cykelnätet är eftersatt, att höja standarden 
på hela nätet kommer att ta lång tid

• Biltrafikmängderna och bilinnehavet ökar.

• I Södertälje bryter många bilister mot trafikregler, såsom 
hastighetsgränser och stopplikt. Detta utsätter cyklister 
för fara, och för många avskräcker det från att cykla pga 
upplevd risk

• Det saknas en cykelkultur – Södertälje är en bilstad idag. 
Bilen är en statussymbol för många

Möjligheter (omvärlden) Hot (omvärlden)

• Ökad medvetenhet om klimatfrågan och vikten av att 
nå uppsatta klimatmål. Detta kan göra fler personer 
motiverade att ersätta resor med bil med cykelresor, 
och höja prioritetingen av cykelfrågor hos andra 
aktörer på både lokal, regional och nationell nivå

• Ökad hälsomedvetenhet hos befolkningen bidrar till 
ökad motivation till att cykla. Även arbetsgivare börjar 
uppmuntra cykling hos sina anställda, både i tjänst och 
som arbetspendling

• Teknikutveckling och produktutveckling ger allt 
billigare och bättre elcyklar och lastcyklar. Dessa kan 
ersätta fler slags bilresor, såsom långa pendlingsresor, 
skjutsande och transporter av varor.

• Elcyklar tillgängliggör cykling för fler grupper, såsom 
äldre och fysiskt svaga, möjliggör längre resor och gör 
att backar inte längre är hinder.

• Utveckling av fler slags cykeldelningstjänster, som blir 
allt mer användarvänliga och sprids till fler orter.

• Allt färre ungdomar tar körkort eller vill äga en bil.

• Både Södertälje, resten av Stockholmsregionen och 
andra större städer förtätar på ytor där det förut fanns 
bilparkeringar, och inför avgifter där det förut varit 
gratis. När det blir allt mindre smidigt att ta bilen blir 
cykeln ett mer attraktivt alternativ, även som del i en 
kedjeresa.

• Sammanhängande cykelvägar saknas till kommundelarna, 
vilket gör att långa cykelresor måste ske på landsväg. 
Kommunen är inte väghållare för dessa vägar utan är 
beroende av vägplaner från Trafikverket, som har långa 
ledtider för planering och finansiering.

• Ökande trafikmängder i hela regionen, samt ökande 
mängder tunga transporter på väg. Stora mängder tunga 
transporter på väg avskräcker speciellt landsvägscyklister.

• Ökade inkomster gör att fler har råd med flera bilar 
i hushållet, vilket ofta leder till fler bilresor och färre 
cykelresor.

• Andelen barn som cyklar till skolan har sjunkit i hela 
landet sedan 90-talet. Anledningar är bland annat längre 
resvägar pga det fria skolvalet, och fler fritidsaktiviteter 
med mer pressade scheman. Det kan bli en förlorad 
generation som aldrig haft cykling som vana.

• Elcyklar leder till att allt fler cyklister skadas allvarligt, pga 
högre hastigheter och att fler äldre cyklar.

• Skjutstjänster, och på sikt autonoma fordon, gör det allt 
enklare att ta sig dörr till dörr utan att äga eller köra en 
egen bil. Sådana resor kan komma att ersätta många 
cykelresor.

• Det är än så länge inte tillåtet att ta med cykeln på 
regionaltåg och bussar, eller på pendeltåg i rusningstid, 
vilket gör kedjeresor med cykel svårare.
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Andra berörda aktörer
Det finns en stor mängd aktörer som förutom kommunen påverkar möjligheterna att cykla, och som 

står för utbyggnad och underhåll av olika delar av infrastukturen. 

Längs med statliga vägar är det Trafikverket som är väghållare, och som ska planera, finansiera 

och bygga cykelvägar. I Södertälje kommun finns ett antal sträckor där behovet av cykelväg längs 

Trafikverkets väg är stort. Se bilaga 3 för beskrivningar av de sträckor längs Trafikverkets vägar där 

Södertälje kommun ser behov av utbyggnad av cykelväg.

Regionala stråk som inte byggs längs statlig väg är beroende av samarbete med närliggande 

kommuner. Sådana stråk som är under planering är cykelväg till Nykvarn och till Salem.

När det gäller cykelparkering är fastighetsägare en central aktör, både när det gäller boende-

parkering men även i anslutning till verksamheter och offentlig service. Parkering sker i dessa fall 

ofta på fastighetsmark, som kommunen inte har rådighet över. Detta gäller även skolor och annan 

kommunal verksamhet, vars lokaler oftast ägs av Telge Fastigheter. 

I anslutning till kollektivtrafikknutpunkter gäller speciella förutsättningar. Kommunen äger sällan 

mark i anslutning till järnvägsstationerna, utan hyr ofta mark av andra, och ibland hyr kommunen ut 

mark till exempelvis SL. Det finns även andra markägare, såsom Trafikverket och Jernhusen. Åtgär-

der måste då anpassas till rådande avtal och samarbeten mellan aktörer. Anläggande av cykel-

parkeringar vid hållplatser och stationer ska följa RiPark.

Denna plan fokuserar på det som kommunen som aktör kan utföra och har möjlighet att påverka. 

Foto: Pontus Orre
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Syfte, mål och uppföljning
Syfte
Syftet med cykelplanen är att visa vad kommunen kan och bör göra för att nå ökad cykling.  

Planen ska ge underlag och riktlinjer för planering av infrastruktur, drift- och underhåll och kom-

munikativa insatser som bidrar till ökad cykling. Planen ska även vara ett stöd vid prioriteringar och 

ekonomiska bedömningar för samhällsbyggnadskontorets tjänstemän och vid politiska beslut.

Målsättningar
Cyklingen i Södertälje kommun ska öka i alla åldrar och under alla årstider. Samtidigt ska inte 

 andelen olyckor med oskyddade trafikanter inblandade öka. 

Till år 2040 ska:

- 25 % av alla resor under 5 km…

- 15 % av resorna mellan 5 och 10 km…

- 5 % av resorna över 10 km…

… göras med cykel. De resor som flyttas över från andra trafikslag ska främst vara från bilresor.

Uppföljning
En del av uppföljningen sker genom Trafikstrategins uppföljning. I Trafikstrategin anges ett antal 

indikatorer, varav vissa är relevanta för arbetet med cykelfrågor. 

De indikatorer som är relevanta för cykelplanen anges nedan:

Indikator Nuläge År 2018 Utveckling från föregående 
mätning

Kommentar

Invånarnas resvanor – följs upp genom resandeundersökning minst en gång per mandatperiod

Andelen huvudresor som sker med gång 11 % (år 2015)

Andelen huvudresor som sker med cykel 4 % (år 2015)

Andelen huvudresor som sker med kollektivtrafik 20 % (år 2015)

Andelen av bilresorna som är kortare än 5 km 41 % (år 2015)

Andelen resor med cykel och kollektivtrafik – årlig uppföljning

Cykelpassager Mälarbron per dag 500 (år 2015) Egna mätningar

Medborgarnöjdhet – årlig uppföljning av SCB:s medborgarundersökning

Medborgarnas nöjdhet med tillgången till gång- 
och cykelvägar

5,9 (år 2015)
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Utöver dessa indikatorer lägger cykelplanen även till följande, för uppföljning av planens 

genom förande: 

• Andelen av resorna som sker med cykel per följande reslängd: 5 km, 5–10 km, över 15 km

• Antal km cykelbanor i kommunen

• Antal km separerad cykelbana i kommunen (separering mellan cyklister och fotgängare)

• Antal cykelparkeringsplatser på kommunal mark

• Varav antal med tak och möjlighet till ramlås

• Varav antal i cykelgarage

• Antal kommunala luftpumpar

• Antal hastighetssäkrade upphöjda gc-passager, samt passager med genomgående kantstöd.

• Antal genomförda kommunikationsinsatser sedan 2019

Uppföljning bör ske minst en gång per mandatperiod till Tekniska nämnden.

Koppling till andra mål, strategier och planer 
Cykelplanen förhåller sig till ett strategiskt ramverk, bestående av olika styrdokument från global 

nivå till lokal nivå. Cykling spänner över många policyområden, då det inte bara rör trafik utan även 

klimat, miljö, hälsa, jämställdhet och stadsbyggnad, bland annat. 

Global nivå Agenda 2030, Parisavtalet

Sveriges klimatlag Sveriges klimatmål Nationell cykelstrategiNationell nivå

Regional nivå Regional cykelplan RUFS 2050 Regional klimatfärdplan 2050

FÖP Järna ÖP 2030 FÖP Enhörna 

Parkerings
strategi för 

stadskärnan
GångplanCykelplan 

2019

Parkerings
strategi för 

 Södertälje tätort

Trafiksä
kerhetspro

gram

Mobility  
management

plan

Trafikplan 
Järna

Parkerings
strategier för 

kommun delarna

Miljö och klimatprogram Mölnbo ortsanalys Trafikstrategi Hölö ortsanalys 

Lokal nivå

Figur 5. Målsättningar, styrdokument och strategier som utgör cykelplanens strategiska ramverk. 

I bilaga 2, ”Relaterade mål och styrdokument” beskrivs de målsättningar och strategier från global 

till lokal nivå som har störst bäring på Cykelplan 2019.
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Strategier

För att öka cyklandet behöver Södertälje kommun arbeta enligt följande fem strategier:

- Säkert, framkomligt och gent cykelnät

- Säker och tillgänglig parkering

- God drift året runt

- Möjliggör för kedjeresor

- Uppmuntra till mer cykling

Säkert, framkomligt och tryggt cykelnät
Själva cykelnätet är den kanske viktigaste faktorn för ökad cykling. Cykelnätet består av både 

sträckor och korsningar, och båda dessa delar måste utformas för att passa en allt mer spretig 

grupp användare. Nätet ska passa både barn och äldre, som ställer höga krav på säkerhet och 

trygghet, och snabba pendlare som behöver ett tidsmässigt konkurrensmässigt alternativ till bilen. 

Nätet ska vara framkomligt och attraktivt nog att locka nya cyklister, men säkert nog att olyckorna 

inte ökar när cyklingen ökar.

För vissa grupper är social trygghet en viktig aspekt vid val av färdmedel och sträcka. Social trygg-

het handlar om den upplevda risken att utsättas för brott. För att en sträcka ska upplevas som trygg 

behövs dels bra belysning och fri sikt, och dels en närvaro av andra människor som potentiellt kan 

ingripa eller vars närvaro är förebyggande. Exempelvis undviker kvinnor ofta mörka vägar  genom 

parker och skogsområden, och genom tunnlar där sikten är dålig och någon kan gömma sig. 

Utformningen och dragningen av cykelvägar bör ta hänsyn till dessa faktorer. Cykelvägar upplevs 

olika nattetid och dagtid. Under den mörka tiden på dygnet bör det finnas alternativ till obefolkade 

stråk och tunnlar.

Foto: Scandinav

18



Cykelplan 2019 • Strategier

Cykelnätet ska vara:
- Gent

- Sammanhängande

- Framkomligt

- Finmaskigt

- Säkert

- Tryggt

- Orienterbart

Strategin ”Säkert, framkomligt och tryggt cykelnät” innebär att:
- Kommunen ska sträva efter att nätet utformas i enlighet med riktlinjerna för utformning, se

”Riktlinjer för utformning, drift och underhåll” på sida 23

Kommunen ska utforma korsningspunkter med hög säkerhet för oskyddade trafikanter, och

samtidigt sträva efter att kombinera detta med hög framkomlighet för oskyddade trafikanter.

- Kommunen ska, i enlighet med översiktsplanen, prioritera gående och cyklister i stadsrummet

- Kommunen ska utforma cykelstråk, och i den mån det är möjligt omgivande bebyggelse och

stadsmiljö, med trygghet i åtanke.

Säker och tillgänglig parkering
Varje cykeltur börjar och slutar med en parkerad cykel. Att cykelparkeringarna är väl utformade 

och placerade, och uppmuntrar snarare än försvårar cykling är en mycket viktig pusselbit för ökat 

cyklande. Idag är cykelstölder något som många lyfter fram som ett stort problem och är en av de 

främsta anledningarna till att Södertäljes medborgare inte cyklar mer5. 

En väl utformad, placerad och underhållen cykelparkering blir som en marknadsföring för  cykeln 

som trafikslag. En dåligt placerad, utformad och underhållen cykelparkering ger däremot ett 

 negativt intryck. Det leder dessutom ofta till att cyklisterna ställer sina cyklar på andra platser 

närmre målpunkten, där det finns tak eller möjlighet att låsa fast ramen. Likaså om den är under-

dimensionerad. På dessa platser kan cyklarna utgöra framkomlighetsproblem för synskadade, 

rörelsehindrade eller i värsta fall för utryckningsfordon.

För stadskärnan finns p-tal för cykel framtagna. På sikt ska p-tal även tas fram för övriga delar av 

kommunen. Dessa är av stor vikt för att säkerställa att de bostäder och lokaler som byggs möjliggör 

för cykling. 

Parkering med extra service
Vid tågstationerna med många resenärer finns behov av säker, övervakad parkering i form av 

cykelgarage, som även har extra service. Dessa garage ska vara anpassade särskilt för dem som 

cyklar långt för att sedan fortsätta sin resa med tåg. Det är av högsta vikt att det går smidigt och 

snabbt att byta från cykel till kollektivtrafik, och att cykelparkeringarna då har en bra placering och 

utformning för att möjliggöra detta.

På dessa platser ska cyklisterna kunna duscha, byta om och använda toaletter, förvara sina saker 

i förvarings- och säkerhetsskåp, och även köpa något att äta. Det ska finnas ett utrymme för att 

 kunna utföra lite enklare service och reparationer själv, men kan även finnas lokaler för en profes-

sionell cykelreparatör.

Rutiner för att rensa övergivna cyklar
Övergivna cyklar tar upp utrymme i cykelställen och gör att dessa ser mindre säkra och attraktiva 

5 Rädsla för cykelstölder uppgavs som den fjärde vanligaste anledningen till att inte cykla mer i den webbaserade undersökning 
som genomfördes sommaren 2018. Majoriteten av de svarande oroar sig för cykelstölder.
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ut. Kommunen bör ta fram och implementera en rutin för att rensa bort övergivna cyklar. Samtliga 

cykelställ i kommunens skötsel bör rensas minst en gång om året. Platser med högre tryck, såsom i 

centrum och vid tågstationerna, bör rensas oftare.

Cykelvänliga arbetsplatser
Många kommuner arbetar med projekt för att uppmuntra arbetsplatser att bli mer cykelvänliga, 

och t ex erbjuda bra cykelparkering, möjlighet att duscha och byta om på jobbet, och möjlighet att 

pumpa däcken och utföra enklare underhåll på cykeln. Även andra cykelfrämjande åtgärder ingår 

i projekten, såsom tjänstecyklar. Södertälje kommun kan ta en aktiv roll för att uppmuntra arbets-

platser att erbjuda bra faciliteter för cyklister. 

Bra boendeparkeringar
Om det inte finns en väderskyddad och säker cykelparkering vid bostaden är det ett stort hinder för 

medborgaren att kunna cykla. Vid flerbostadshus, där de boende oftast inte har ett eget garage 

 eller kan besluta över hur gårdsmarken används, är det extra viktigt att fastighetsägare är pro-

aktiva. Kommunen kan uppmuntra dem att se till att det finns faciliteter för cyklister av god kvalitet, 

såsom säkra cykelrum, cykelförråd och lokaler där de boende kan underhålla sina cyklar.

Strategin ”Säker och tillgänglig parkering” innebär att:
- Kommunen ska sträva efter att alla cykelparkeringar utformas i enlighet med riktlinjerna för

utformning, se ”Riktlinjer för utformning, drift och underhåll”.

- Kommunen ska verka för att cykelgarage byggs vid strategiska platser, och att låsbara

 cykelparkeringar erbjuds vid pendeltågsstationer och i centrum.

- Kommunen ska arbeta för att det finns säker och väderskyddad cykelparkering i alla stadens

och kommunens områden. Dessa måste inte nödvändigtvis stå på kommunal mark.

- Kommunen ska ta fram en rutin för hantering av övergivna cyklar.

- Kommunen ska uppmuntra arbetsplatser att ha cykelparkeringar av god kvalitet, och erbjuda

andra faciliteter som underlättar för cyklister, såsom duschar och omklädningsrum.

- Kommunen ska uppmuntra bostadsförvaltare och –föreningar att ha cykelparkeringar

av god kvalitet.

- Kommunen ska tillgodose behov av säker parkering även för låd- och lastcyklar och cykelkärror.

God drift året runt
Södertälje kommuns cykelnät ska ha en god drift och ett gott underhåll. Cyklisterna ska kunna cykla 

året om utan att riskera att skada sig eller inte kunna komma fram.

De som går och cyklar är minst skyddade och har även svårast att ta sig fram vid dåligt väglag. 

Därför bör de prioriteras vid halkbekämpning och snöröjning. Endast en tredjedel av de som cyklar 

i Södertälje på sommarhalvåret fortsätter cykla under vintern. Speciellt de kvinnliga cyklisterna 

avstår från att cykla på vintern på grund av rädsla för halka6. Även rullgrus, glaskross och ojämn 

beläggning påverkar cyklisters säkerhet och framkomlighet.

För att kunna hålla en god drift och vinterväghållning är beläggningens kvalitet av stor vikt.  

Sprickor och ojämnheter, dåliga lagningar, eller brist på kantskärning som leder till stående vatten, 

leder alla till att det blir svårare att ploga bra. Förebyggande arbeten, såsom kantskärning, bra 

lagningar och reinvestering i ny beläggning i rätt tid, är alla förutsättningar för en god drift. År 2018 

hade 22 % av ytan på Södertälje kommuns gc-vägar en eftersatt standard, med olika slags skador. 

Dessa gc-vägar måste åtgärdas för att möjliggöra en god vinterväghållning.

Driften är även en viktig aspekt för social och trafikal trygghet. Sikten måste hållas fri, och trasig 

belysning ska åtgärdas skyndsamt.

6 Detta enligt svaren på den webbenkät som genomfördes i Södertälje kommun sommaren 2018
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Strategin ”God drift året runt” innebär att:
- Kommunen ska sträva efter att driften utförs enligt riktlinjerna i delen ” Riktlinjer för utformning,

drift och underhåll”.

- Kommunen ska uppmuntra medborgarna att felanmäla.

- Kommunen ska åtgärda inrapporterade problem skyndsamt. Trafikfarliga brister tas omhand

omedelbart.

- Kommunen ska utveckla drift och underhåll utifrån ny kunskap och teknik.

- Kommunen ska se till att all beläggning har en standard som möjliggör bra vinterväghållning,

dels genom reinvestering och dels genom förebyggande driftåtgärder.

Möjliggör för kedjeresor
Södertälje kommun är till stor del en pendlarkommun. Många resor är långa, och görs med en  

kombination av färdmedel, såsom gång, buss, bil och tåg. Cykeln används ofta som den första 

eller sista delen i en resa med tåg eller buss. Många tar i dag bilen till pendeltåget, på sträckor  

där cykeln är konkurrenskraftig.

Så som tidigare nämnts under avsnittet om parkering är det viktigt med cykelparkeringar med bra 

standard och en bra placering i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter. På sikt bör cykelgarage 

med extra service etableras vid järnvägsstationerna.

Det är även viktigt att cykelvägnätet ansluter på ett bra sätt till dessa punkter, så att cyklisten 

 kommer smidigt fram hela vägen till cykelparkeringen och sedan bytespunkten.

För den som inte bor i Södertälje eller som inte vill skaffa sig en egen cykel är ett hyrcykelsystem en 

lösning för den sista biten av resan. 

Strategin ”Möjliggör för kedjeresor” innebär att:
- Kommunen ska erbjuda möjlighet till säker och vindskyddad cykelparkering vid kollektivtrafikens

knutpunkter.

- Kommunen ska etablera låsbara cykelparkeringar och/eller garage med extra service vid

 järnvägsstationerna.

- Kommunen ska säkerställa att cykelvägarna ansluter på ett för cyklisten framkomligt, säkert

och smidigt sätt till cykelparkeringarna vid stationerna.

- Kommunen ska verka för att ett hyrcykelsystem etableras i Södertälje.

Foto: Sam Murad
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Uppmuntra till mer cykling
Södertälje kommun ska arbeta för att dels få fler att cykla, och dels för att få fler att cykla mer. Detta 

kan göras genom kampanjer och kommunikation, att arbeta för att få fler nya cyklister, och genom 

att kommunen som arbetsgivare främjar cykling.

Kampanjer och kommunikation
Södertälje kommun bör använda olika kommunikationsmetoder för att påverka medborgarna i en 

hållbar riktning. Detta kan göras exempelvis genom:

- Beteendepåverkande kampanjer, dvs mobility management och nudging

- Samarbete med andra aktörer såsom stora arbetsgivare

- Medborgarenkäter som undersöker medborgarnas behov och önskemål

- Förbättrad information på hemsidan kring cykling

- Kartor

o Cykelkartan – denna bör uppdateras och tryckas upp regelbundet

o Webbkartan – denna kan utvecklas med mer information

Nya cyklister
Många av våra medborgare har aldrig fått lära 

sig att cykla, har glömt hur man gör, eller har  

aldrig etablerat cykling som vana. För att  

rekrytera fler nya cyklister kan kommunen  

arbeta med följande åtgärder:

- Cykelskola för vuxna

- Cykelskola för barn

- Hyrcyklar

- Lånecyklar av olika slag, såsom elcyklar,

lådcyklar och cykelkärror

- Prova på-kampanjer

Södertälje som arbetsgivare
Södertälje kan som arbetsgivare uppmuntra till mer cykling på ett antal olika sätt. Exempelvis 

 genom att:

- Göra det enkelt att välja cykeln som ett alternativ för resorna i tjänsten. Detta genom att se till

att det finns tjänstecyklar av olika slag tillgängliga för alla slags verksamheter. Exempelvis kan

lådcyklar användas inom förskola, och elcyklar för längre resor. Systemet för att låna en cykel ska

vara enkelt, cyklarna ska stå lättingängligt till, och personalen ska informeras om denna möjlighet.

- Se till att det finns cykelparkeringar av hög standard vid alla kommunens arbetsplatser, och

helst även möjlighet att duscha och byta om.

- Införa förmånscyklar för personalen

- Genomföra interna kampanjer som uppmuntrar till cykling

Strategin ”Uppmuntra till mer cykling” innebär att: 
- Kommunen ska uppmuntra sina invånare att cykla genom olika slags kommunikations-

kampanjer

- Kommunen ska genomföra åtgärder för att fler ska lära sig, och ha möjlighet att, cykla

- Södertälje kommun ska som arbetsgivare uppmuntra till mer cykling, bland annat genom

att erbjuda bra faciliter för cyklister, erbjuda tjänstecyklar, och genom att uppmuntra till

cykling i tjänsten.

Foto: Scandinav
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Riktlinjer för utformning, 
drift och underhåll
Klassificering av nätet
Olika delar av cykelnätet behöver utformas för olika behov. Det gör också att det då ställs olika krav 

på utformning, drift och underhåll. För att förtydliga detta har cykelnätet delats in i tre kategorier:

- Huvudcykelstråk

- Lokalcykelnät

- Rekreationscykelvägar

För varje kategori finns riktlinjer på utformning, drift och underhåll. Dessa beskrivs nedan. Endast 

en liten del av cykelnätet uppfyller idag dessa riktlinjer. Målsättningen är att alla nya cykelvägar 

ska utformas i enlighet med dessa, och att det befintliga nätet ska uppgraderas på sikt. Ibland kan 

riktlinjerna inte uppnås, och då kan avsteg behöva göras. Avsteg ska dock vara undantag och inte 

regel, och goda skäl ska föreligga för avstegen. 

Utöver dessa tre kategorier har även vissa sträckor pekats ut som regionala cykelstråk i den regio-

nala cykelplanen. Dessa ska följa utformningen som anges i den regionala cykelplanen. 

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråk är stråk där många cyklister ska kunna ta sig fram snabbt, enkelt och smidigt. 

 Cykelbanan ska prioriteras högre gentemot biltrafiken. T ex korsningar och passager ska utformas 

så att cyklisten prioriteras. Stråken går mellan större bostads-, arbetsplats- och serviceområden,  

centrum och kollektivtrafiknoder. På dessa sträckor finns det potential för stora mängder av 

 cyklister. Här ska snabba cyklister och elcyklister kunna cykla på utan att störa de som vill cykla 

lugnare och utan konflikter med gående. Längs stråk med många gående är det av stor vikt att 

fotgängarna får tillräckligt med utrymme och en god utformning, så att dessa och cyklisterna inte 

kommer i konflikt med varandra.

Huvudstråk har bara utpekats i Södertälje tätort. Detta då det är där det finns potential för så pass 

stora flöden av cyklister och gående att det behövs extra utrymme, och då resorna där kan vara så 

pass långa i stadsmiljö att skillnaderna i utformning ger en stor påverkan på restiden.

Lokalcykelnät

Den del av cykelnätet som inte är huvudcykelstråk eller rekreationscykelvägar är lokalcykelnät. 

 Detta är alltså den större delen av cykelnätet. Lokalcykelnätet ska främst vara säkert. Lokalcykel-

nätet ska vara tillräckligt säkert för att vara en väg som barn kan ta själva till skola och fritids-

aktiviteter. Flödena av cyklister är inte lika höga här som på huvudcykelstråken, men kan variera 

från  väldigt låga till nästan lika höga som på huvudcykelstråk. Utformningen ska anpassas till den 

 situation som råder, den mängd cyklister som förväntas och den mängd gående som förväntas.

Rekreationscykelvägar

Rekreationscykelvägar används primärt för att ta sig till utflyktsmål eller för motion och natur-

upplevelser, och är inte tänkta att användas för vardagsresor. Dessa kan t ex vara belagda med 

grus och behöver inte ha optimal drift året runt.
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Figur 6. Klassificering av befintliga gc-vägar och -banor i Södertälje tätort. Mörkblått: Huvudcykelstråk. Ljusblått: Planerade  
huvudcykelstråk. Rött: Lokala cykelvägar och cykelbanor. Grönt: Rekreationscykelvägar. Grått: Bilvägar och gator.  
Copyright grundkarta: Lantmäteriet

24



Cykelplan 2019 • Riktlinjer för utformning, drift och underhåll

Dimensionerande situationer
De dimensionerande situationerna är utgångspunkten för riktlinjerna för utformning. T ex innebär 

den dimensionerande situationen att cyklisten ska kunna hålla en viss hastighet att cykelbanan 

behöver ha en viss bredd, en viss minsta kurvradie och en viss sikt. 

Dimensionerande situation Huvudcykelstråk Lokalcykelnät Rekreationscykelvägar

Hastighet 25 km/h på sträcka mellan 
 korsningspunkter

15 km/h på sträcka mellan kors-
ningspunkter

Inga krav

Framkomlighet och flyt Minsta medelhastighet 15 km/h på 
en sträcka på 2000 m.

Vid korsningar med bilvägnätet 
ska cyklister ha en hög prioritering 
i gaturummet. 

Cyklister ska separeras från 
gående.

Inga krav Inga krav

Möjlighet till säkra omcyklingar 
och möten

Möjlighet till säker omcykling 
samtidigt som möte sker med en 
cyklist och en fotgängare 

Möjlighet till möte med två fot-
gängare

Inga krav

God komfort En cykel med välpumpade däck 
och tunga lastcyklar ska kunna 
framföras med god komfort. 
Ojämnheter och kanter ska 
 minimeras. 

Cykeln ska kunna framföras med 
god komfort. Ojämnheter och 
kanter ska minimeras.

Cykeln ska kunna framföras med 
godtagbar komfort. Lastcyklar ska 
ej behöva lyftas.

God orienterbarhet Stråket ska vara lätt att följa. 
Cyklisten ska veta riktningen mot 
stora målpunkter. 

Stråket ska vara lätt att följa. 
Cyklisten ska veta riktningen mot 
stora målpunkter.

Stråket ska vara lätt att följa. 
Cyklisten ska veta riktningen mot 
vissa relevanta målpunkter.

Genhet God koppling mellan målpunkter Inga krav Inga krav

Trafiksäkerhet Fasta hinder ska minimeras. Kon-
fliktpunkter med huvudvägnät ska 
vara säkrade. Beläggningen ska 
vara jämn och hålla god friktion 
året runt.

Fasta hinder ska minimeras. Kon-
fliktpunkter med huvudvägnät ska 
vara säkrade. Beläggningen ska 
vara jämn och hålla god friktion 
året runt. 

Konfliktpunkter med huvudvägnät 
bör vara säkrade. Beläggningen 
ska vara jämn och hålla god frik-
tion året runt, undantag kan göras 
i grönområden.

Trygghet Cyklisten ska, utifrån belysning, sikt 
och trafiksituation, känna sig trygg. 

Cyklisten ska, utifrån belysning, sikt 
och trafiksituation, känna sig trygg.

Cyklisten ska, utifrån trafiksitua-
tion, känna sig trygg.
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Riktlinjer för utformning

Sträckor

Riktlinjerna nedan anger minimikrav. Finns möjlighet till t ex större bredder är detta oftast önskvärt, 

då ökade bredder ger högre standard. Lokalcykelnät där större mängder cyklister väntas bör få en 

högre dimensionering. För skiljeremsa mellan motortrafiken och gång och cykeltrafiken gäller att 

denna bör vara bredare ju högre hastigheterna för biltrafiken är.

Huvudcykelstråk Lokalcykelnät Rekreationscykelvägar

Bredd dubbelriktad cykelbana 2,6 m (Obs, ej inkl gångyta och 
sidoområden)

2 m (Obs, ej inkl gångyta och 
sidoområden) 
Oseparerad gc-bana: 3 m (ej inkl 
sidoområden)

2 m (Obs, ej inkl gångyta och 
sidoområden)

Bredd enkelriktad cykelbana 
(Ej inklusive sidoområden)

1,7 m 1,3 m 1 m (minimum, högre bredd 
rekommenderas)

Separering från biltrafik Alltid. Vid hastigheter om 30–60 
km/h: Skiljeremsa 0,3 m eller fysisk 
barriär (staket, räcke eller dylikt). 
Vid hastigheter 60 km/ eller högre: 
Skiljeremsa 0,5–1 m samt räcke.

Cykling kan ske i blandtrafik 
vid upp till 30 km/h. Vid 60 km: 
Skiljesremsa 0,5–1 m eller fysisk 
barriär. Vid hastigheter 70 km/h 
eller högre: Skiljesremsa 0,5–1 m 
samt fysisk barriär.

Samma som för lokalcykelnät 

Separering från fotgängare Alltid. Med målad linje, avvikande 
material, färg, eller skiljeremsa

Vid höga flöden av fotgängare 
eller cyklister, vid skymd sikt i kurva 
och i tunnlar

Ej krav. Rekommenderas vid höga 
flöden av fotgängare samt vid 
skymd sikt

Separering av körriktning Vid förväntade maxtimmesflöden 
på över 500 cyklister/timme, vid 
skymd sikt i kurva och i tunnlar

Ej krav Ej krav

Linjeföring Mjuk linjeföring. Minsta kurvradie 
40 m på sträcka

Mjuk linjeföring eftersträvandsvärd Ej krav

Siktsträcka Cyklisten ska alltid ha en 
siktsträcka på minst 35 m i det 
mest ogynnsamma läget på 
cykelbanan

Cyklisten ska alltid ha en 
siktsträcka på minst 20 m i det 
mest ogynnsamma läget på 
cykelbanan

Cyklisten ska alltid ha en 
siktsträcka på minst 20 m i det 
mest ogynnsamma läget på 
cykelbanan

Underlag Slätt, såsom asfalt, med mjuka 
nivåskillnader. 

Slätt, såsom asfalt. Mjuka 
övergångar i nivåskillnad 
eftersträvas, fasad kantsten bör 
undvikas i största möjliga mån. 

Inga krav, utöver möjlighet till god 
drift. Nivåskillnader ska utformas 
så att de ej försvårar för tunga 
cyklar

Sidoområden Säkra sidoområden på minst 
0,5 m. 

Säkra sidoområden på minst 0,3 m Säkra sidoområden på minst 0,3 m

Belysning Helst egen anpassad belysning. 
Spillbelysning från gata 
godtagbart om denna är väl 
anpassad för att även lysa upp 
gc-vägen

Egen belysning eftersträvansvärd, 
spillbelysning från gata 
godtagbart

Ej krav
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Korsningspunkter

Korsningspunkter är viktiga, då deras utformning påverkar cyklisternas säkerhet och framkomlighet. 

Generellt så behöver de oskyddade trafikanterna prioriteras högre i gaturummet. Speciellt längs 

huvudcykelstråken bör de prioriteras högt gentemot biltrafiken.

Vid passager kan små detaljer göra stor skillnad. T ex orsakar även fasade kantstenar obehag för 

cyklisten och är extra besvärligt med lastcyklar och med välpumpade däck. Höjdskillnader bör 

 därför utformas på ett mjukt sätt för cyklisterna.

Längs huvudcykelstråken bör passager utformas som cykelöverfarter, om förutsättningarna för 

 detta finns.

Alla passager kan dock inte få hastighetsdämpande åtgärder och det kan inte vara för många i 

följd. Detta då det påverkar framkomligheten för räddningstjänst och busstrafiken.

7 Se Hastighetsplan för Södertälje tätort och Hastighetsplan Järna

Huvudcykelstråk Lokalcykelnät Rekreationscykelvägar

Säkerhet Vid korsning med huvudvägnät: 
Säkring till 30

Vid korsning med sidogata och vid 
infarter: genomgående kantstöd

Vid korsning med huvudvägnät: 
Säkring till 30

Vid korsning med sidogata och vid 
infarter: genomgående kantstöd

Vid korsning med huvudvägnät: 
Säkring till 30

Separering från fotgängare Krav Eftersträvansvärt Ej krav

Korsning med huvudvägnät Hastighetssäkrad upphöjd 
passage om befintlig passage har 
låg trafiksäkerhetsstandard7

Hastighetssäkrad passage 
om befintlig passage har låg 
trafiksäkerhetsstandard

Hastighetssäkrad passage 
om befintlig passage har låg 
trafiksäkerhetsstandard

Korsning med lokalgata Upphöjd passage med ramp eller 
genomgående kantstöd

Upphöjd passage eller mjukt 
nersläpp till körbanan och målning

Inga krav

Utmynnande sidogata Upphöjd passage med 
genomgående kantstöd

Upphöjd passage eller mjukt 
nersläpp till körbanan och målning

Inga krav

Korsande infart Upphöjd passage med 
genomgående kantstöd

Upphöjd passage eller mjukt 
nersläpp till körbanan och målning

Inga krav

Passage vid cirkulationsplats Utrymme för väntande bil mellan 
passagen och cirkulationen.

Utrymme för väntande bil mellan 
passagen och cirkulationen ska 
eftersträvas

Inga krav

Planskild korsning Vid höga flöden av biltrafik samt 
nära skolor.

Vid mycket höga flöden av biltrafik 
samt nära skolor.

Inga krav.

Signalreglerad korsning Automatisk detektering för 
cyklister. Mjuka ramper till 
körbanan eller upphöjning. 
Tillräckligt med utrymme för 
väntande cyklister. Viloräcke eller 
fotstöd för väntande cyklister.

Mjuka ramper till körbanan eller 
upphöjning.

Inga krav
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Parkering

P-tal för cykel finns dels i Parkeringsstrategi för stadskärnan, och dels i kommande parkerings-

strategier för övriga delar av kommunen.

Olika situationer ställer olika krav på utformningen av cykelparkeringen. Liksom för cykelnätet har vi 

kopplat riktlinjerna för utformning till olika klasser av cykelparkering. Dessa är följande:

Korttidsparkering
Vid t ex butiker, restauranger eller som besöksparkering vid bostäder. Cykeln ska stå där en kort 

stund, eller i ett par timmar på sin höjd. Då ärendet är kort är det viktigast att cykelparkeringen är 

placerad nära målpunkten, och att det är smidigt att låsa fast den. Väderskydd är inte lika viktigt.

Långtidsparkering
Dessa finns t ex vid arbetsplatser, skolor och kollektivtrafikknutpunkter. Här ska cykeln kunna stå 

 säkert över dagen. Det är viktigt att cykeln är skyddad från stöld, från väder och vind, och att 

 platsen känns säker att vistas på. Närhet till målpunkt är inte lika viktigt, men placeringen ska inte 

vara oskäligt långt från målpunkt.

Säker parkering
Här ska cykeln kunna stå över natten, eller i flera dygn i följd. Exempel på dessa platser är vid bosta-

den och vid tågstationer. Dessa parkeringar ska helst vara inomhus, i förråd eller bakom höga sta-

ket dit endast personer med nyckel eller passerkort kan komma in. Det måste dock fortfarande vara 

smidigt att ta sig in och ut med både vanlig cykel och lastcykel. Tex ska trappor, branta ramper och 

tunga dörrar utan dörröppnare undvikas. 

Korttidsparkering Långtidsparkering Säker parkering

Närhet till målpunkt Max 25 m Max 100 m Max 150 m

Väderskydd Ej krav Krav Krav

Stöldsäkerhet Möjlighet till ramlås Möjlighet till ramlås Möjlighet till ramlås. Nyckel eller 
passerkort för att komma in i 
parkeringen

Belysning Ja, spilljus ok Ja, anpassad belysning Anpassad belysning

Faciliteter Ej krav Vid parkeringar med mer än 35 
platser bör cykelpump finnas

Vid parkeringar med mer än 35 
platser bör cykelpump finnas.  
Möjlighet att ladda elcyklar. Vid 
stora parkeringar i strategiska 
lägen ska toaletter, dusch och 
omklädningsrum finnas (gäller ej 
boendeparkering).
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Riktlinjer för drift och underhåll

Huvudcykelstråk Lokalcykelnät Rekreationscykelvägar

Vinterväghållning Plogning eller sopsaltning 
påbörjas vid 2 cm snö.

Plogning vid 3 cm snö Inga krav

Maskinsopning under 
barmarkssäsong

Sopning minst en gång varannan 
månad samt extra vid behov

Glaskross tas bort omgående

Extra sopning vid lövfällning och 
vid behov

Glaskross tas bort omgående

Extra sopning vid lövfällning och 
vid behov

Glaskross tas bort omgående

Sandupptagning Sopning när väderleksprognosen 
visar milt väder under 10 dygn 
framåt

Klart senast 1:a maj

Klart senast 1:a maj Inga krav

Tillsyn av vägmärken och 
markeringar

En gång varje halvår En gång per år Inga krav

Tillsyn av vegetation samt 
siktröjning

Två gånger per säsong En gång per säsong En gång per säsong

Utöver det som redogörs i tabellen är följande aspekter viktiga:

- Sprickor och potthål bör åtgärdas skyndsamt, så att de inte orsakar skada på trafikanter eller

leder till vägskador

- Lagningar på cykelbanor ska vara väl utförda, då kanter och ojämnheter kan orsaka olyckor

samt kan leda till stående vatten, isbildning och vägskador

- Cykelvägar behöver sopas mer frekvent än bilvägar, då bilvägen rensas ”automatiskt” på skräp

på grund av motortrafikens hastighet och tyngt. Rullgrus och vassa föremål leder till halkolyckor

och punkteringar, och kan ge allvarliga skador på den trafikant som råkar ut för detta

- Beläggningsunderhåll som förbättrar avrinningen är mycket viktig, såsom att se efter gräs-

kanter. Stående vatten blir till blankis på vintern, och kan leda till allvarliga halkskador
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Bilaga 1 – Utbyggnad sedan 
förra cykelplanen

Utyggnad sedan 2013, Södertälje tätort. Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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Utbyggnad sedan 2013, Järna. Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Utbyggnad sedan 2013, Valla och Ekeby. Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Utbyggnad sedan 2013, Mölnbo.  
Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Utbyggnad sedan 2013, Hölö.  
Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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Bilaga 2 – Relaterade mål 
och styrdokument
Globalt:

Agenda 2030
Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, ett övergripande och framåtsyftande 

 globalt, nationellt och lokalt åtagande som öppnar nya möjligheter för långsiktigt hållbar ekologisk, 

social och ekonomisk utveckling. Hållbar utveckling innebär ”en utveckling som tillfredsställer da-

gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Följande av de globala målen har särskilt stor bäring på cykelplanen:

• Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande 

i alla åldrar.

o Delmål 3.6: Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen. 

• Mål 11: Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

o Delmål 11.2: Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, till-

gängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom 

att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i 

utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.

o Delmål 11.6: 11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat 

genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och 

annat avfall. 

• Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Nationellt:

Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling
Den nationella strategin ger uttryck för regeringens ambitioner inom cykling med inriktning på att 

hjälpa berörda aktörer att ta sitt ansvar. Den ska fungera som en plattform för det fortsatta gemen-

samma arbetet och ska både följas upp och vidareutvecklas.

I den nationella cykelstrategin pekas fem insatsområden ut för arbetet med ökad och säker cykling. 

Dessa är: 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen.

• Öka fokus på grupper av cyklister.

• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur.

• Främja en säker cykeltrafik.

• Utveckla statistik och forskning.

Nationella klimatmål

Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk som består av tre delar: klimatlag, klimatmål och ett klimat-

politiskt råd. Det nationella klimat målet är att växthusgasutsläppen från verksamheter som inte 

ingår i systemet för handel med utsläppsrätter ska vara noll (netto) år 2045. Ett specifikt mål är att 

utsläppen från inrikes transporter (förutom inrikesflyg) ska ha minskat med 70 procent senast till år 

2030, i jämförelse med 2010 års nivå.
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Regionalt:

RUFS 2050

I regionplanen RUFS 2050 finns fyra mål som beskriver hur regionen ska vara år 2050, och delmål 

som beskriver vad som ska uppnås till år 2030. Det finns även regionala prioriteringar för varje mål, 

som beskriver vad regionens aktörer ska göra under 2018–2026, samt regionala ställningstaganden.

Följande mål, delmål och regionala prioriteringar har bäring på cykelplanen:

Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö Mål 2: En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region 

Delmål 3. Andelen av länets invånare som upplever besvär av 
trafikbuller och dålig luftkvalitet ska inte öka.

Regionala prioriteringar:

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:

• Styra mot ett transporteffektivt samhälle

Delmål: 1. Skillnaderna i förväntad medellivslängd mellan olika 
socioekonomiska grupper och kommuner i länet ska minska och 
medellivslängden ska öka för samtliga.

Regionala prioriteringar:

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:

• Nå en jämlik och förbättrad folkhälsa och bidra till att sluta 
hälsogapet 

Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Delmål:

1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och utsläppen av växthusgaser ur ett 

konsumtionsperspektiv ska halveras. 

2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, och regionens energi produktion ska vara 100 

procent förnybar. 

3. Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procent enheter i jämförelse med 2015, och minst 70 procent av alla resor 

inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik, och cykelandelen ska vara 20 procent i enlighet med den regionala cykelplanen. 

Regionala prioriteringar:

Under åren 2018–2026 arbetar regionens aktörer med att:

• öka de eldrivna person- och varutransporterna

• utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor.

Förbättrade möjligheter att cykla, och att byta från cykel till kollektivtrafik lyfts upp i de regionala 

planeringsprinciperna. Det är även centralt för utvecklingen av transportsystemet och resandet.  

Det lyfts fram att bebyggelsens utformning, i kombination med tillgången till en väl utbyggd 

 cykelinfrastruktur, har stor betydelse för valet att cykla. Förbättrade möjligheter för cykling lyfts upp i 

följande regionala ställningstaganden:

- Effektivisera vägtransportsystemet och balansera efterfrågan

- Utveckla en regional samsyn om åtgärder för att klara klimatmålen samt minska trängseln och 

den lokala miljöpåverkan

- Planera för ett resurseffektivt transportsystem

- Utveckla och prioritera gång- och cykeltrafiken

- Planera bebyggelse och infrastruktur med gång- cykel- och kollektivtrafiken som norm

- Planera utifrån hur invånarna rör sig
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Regionalt ställningstagande: Utveckla och prioritera gång- och cykeltrafiken

Gång-och cykeltrafiken måste få bättre förutsättningar än i nuläget för att bli attraktiva och konkurrenskraftiga färdmedelsval. 
Det behövs också ett ökat fokus på kombinationer av flera färdmedel i samma resa, där gång och cykel kan vara en del av hela 
resan tillsam mans med framför allt kollektivtrafik. Målpunkter och bytespunkter behöver förses med cykelparkeringar av god 
standard. Åtgärder krävs för att integrera cykeln med övriga färd medel och medge smidiga byten, goda cykelförbindelser till 
kollektivtrafikens bytespunk ter samt attraktiva cykelparkeringar och lånecykelstationer. 

För att öka cykelns attraktionskraft behövs också ett sammanhängande regionalt cykelvägnät av hög standard, med väl 
fungerande drift och underhåll. Ambitionen bör vara att alla cyklister ska ha möjlighet att cykla under alla tider på dygnet, 
året runt. I ett 2050- perspektiv krävs att det regionala cykelvägnätet utvecklas ytterligare för att svara upp mot framtida 
behov. Cykelvägnätet måste kompletteras med ytterligare cykelstråk för att binda samman framtida regionala målpunkter. 
Det behöver även kompletteras med nya kopp lingar som möjliggör för snabba och gena cykelresor, exempelvis i form av 
cykelbroar över vattendrag, och som gör cykeln till ett attraktivt alternativ till bilen och kollektivtrafiken.

RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, s 143

Regional cykelplan för Stockholms län

Den regionala cykelplanen från 2014 togs fram i samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns 

landsting, Länsstyrelsen, kommunerna i Stockholms län och ett antal intresseorganisationer. Den 

utgör underlag för utbyggnad av regionala cykelstråk för arbetspendling under åren 2014–2030, 

och är en grund för samverkan för ökad cykling i länet. Målet är att cykelresorna år 2030 ska utgöra 

minst 20 procent av resorna i länet. Tre stråk som är kopplade till Södertälje pekas ut som saknade 

länkar: Norsborg – Södertälje, Södertälje – Järna och Södertälje – Nykvarn. 

Vision:

Smidigt - det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel i länet

Smart - cyklisten får vardagsmotion samtidigt som resandet inte belastar miljön

Säkert - cykelvägarna utformas så att alla trafikanter känner sig trygga och inte kommer till allvarlig skada

Målbild för framtida cykeltrafik:

Bra utbud av cykelvägar: Regionalt cykelvägnät för arbetspendling byggs ut för gena och snabba cykelresor.  
Det regionala nätet bör vara färdigställt år 2030 och kompletteras med lokala och mellankommunala cykelvägar.  
Turism- och rekreationscykling utvecklas successivt.

Enkelt att planera cykelresan: Bra och lättillgänglig information ska finnas om cykelresande.

Lätt att hitta under resans gång: Cykelstråk utformas så att de är lättorienterade och förses med bra vägvisning och  
trafikinformation.

Säkert och tryggt för alla trafikanter: Trafikmiljöer ska vara trafiksäkert utformade och cykelbanor vara i gott skick med  
hög kvalitet på driften.

Enkelt att kombinera cykel med kollektivtrafik: Bra kopplingar till kollektivtrafik, tillgång till hyrcyklar vid större  
kollektivtrafikknutpunkter. Det ska vara möjligt att ta med cykel på längre tågsträckningar utanför rusningstid.

Gott om cykelparkering: Bättre och utökade parkeringsmöjligheter i anslutning till kollektivtrafik, vid bostäder,  
arbetsplatser och i centrumområden.

Regional cykelplan för Stockholms län, s 11–12

34



Cykelplan 2019 • Bilaga 2 – Relaterade mål och styrdokument

Kommunala styrdokument:

Översiktsplan
I Framtid Södertälje, Översiktsplan 2013–2030 behandlas cykeltrafik i kapitlet Hållbart transport-

system och resande. 

Utvecklingen av ett hållbart transportsystem innebär att biltrafikens andel av transportarbetet måste minska till fördel för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. […] 

Kommunens målsättning är att kraftigt öka resandet med kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken. Kommunens 
struktur i form av befintliga bostäder och arbetsplatser kommer att under lång tid utgöra en stor andel av bostads- och 
arbetsplatsbeståndet. Det innebär att det är av central vikt att dels investera i förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka 
kollektivt och dels att bedriva ett kommunikativt arbete med att presentera dessa förbättringar i syfte att få fler att inte åka bil.

Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030, s 71
 
Riktlinjer för hållbart transportsystem:

• 4.3.1 Ett aktivt påverkansarbete mellan de olika aktörerna på trafikområdet ska ske i syfte att minska andelen 

persontransporter med bil och öka andelen gående, cyklande och kollektivt resande samt att verka för att 

godstransporterna blir effektivare och miljövänligare

• 4.3.2 Vid utveckling av nya bostads- och arbetsområden inom kommunen ska dessa ske på sådana platser där det finns 

goda förutsättningar för att gå, cykla och resa med kollektivtrafik till viktiga målpunkter.

• 4.3.3 I kommunens planering ska prioriteringen vara i ordningen gående, cyklister, spårbunden kollektivtrafik, annan 

kollektivtrafik och biltrafik.

• 4.3.4 Trafikmiljön ska utformas så att den upplevs som en integrerad del av staden och den ska vara anpassad till vad 

människa och miljö tål

• 4.3.5 För att öka användningen av cykel ska cykelnätet och cykelparkeringar utvecklas enligt kommunens cykelplan. Fokus 

bör ligga på att öka vardagspendligen för cykel. Det bör finnas cykelparkering vid tågstationer och busshållplatser med 

många resande.

Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030, s 75

Trafikstrategin
Trafikstrategin, som antogs år 2017, är en inriktning för trafikplaneringen i Södertälje kommun. Den 

innehåller målbild, utmaningar och ett antal strategier som visar vad kommunen behöver fokusera 

på. Strategin 4.4., ”Förbättra förutsättningar för gång och cykel” tar upp många aspekter som täcks 

av denna cykelplan. Detta innefattar uppmaningar om att ta fram ett huvudcykelnät, uppgradera 

det lokala nätet, se över parkeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter och arbeta för cykelgarage 

på strategiska platser. Den betonar även att kommunikativa och beteendeförändrande insatser 

behövs.

Hållbara och kapacitetsstarka trafikslag lägger grunden

Alla trafikslag fyller en viktig funktion i Södertäljes framtida trafiksystem. Vi behöver dock prioritera, dels för att gatuutrymmet är 
begränsat, dels för att uppnå de mål som finns om hur trafiken och samhället ska utvecklas. Genom att prioritera gång, cykel 
och kollektivtrafik skapar vi förutsättningar för att även den övriga vägtrafiken har tillräckligt god framkomlighet. Det betyder 
att vi måste underlätta för medborgarna att välja att promenera, cykla eller åka kollektivt. Tillgänglighet för alla är en given 
utgångspunkt.

Framtidens trafiksystem
År 2040 är det en självklarhet att resa hållbart i Södertälje. Framtidens trafiksystem kännetecknas av flexibilitet och det är 
enkelt att växla mellan olika trafikslag i ett sammanhållet system. Kommunen har utvecklat en hållbar bebyggelsestruktur och 
infrastruktur som stimulerar medborgare och företag att resa med kollektivtrafik, cykel och gång. Södertälje fortsätter att växa 
hållbart och klimatanpassat med stort fokus på att den bebyggda miljön ska skapa förutsättningar för god folkhälsa.

Södertäljes trafikinfrastruktur ska kännetecknas av en god balans mellan trafikslagen. De som bor och arbetar i Södertälje ska 
ha tillgång till attraktiva, tillförlitliga och hållbara alternativ som är anpassade till en växande stad.

Hållbara resmöjligheter
Satsa på ett mer hållbart resande. Förutsättningarna för de hållbara och yteffektiva transportslagen gång, cykel och 
kollektivtrafik ska förbättras i takt med att behoven växer. Gång- och cykelvägar är attraktiva, väl underhållna och 
sammanhängande. (…)

Tillgänglighet för alla
Prioritera de med särskilda behov av tillgänglighet, främst barn, personer med funktionsnedsättning och samhällsnyttiga 
transporter. Infrastrukturen ska utformas efter deras behov.

Trafikstrategi, Södertälje kommun, s 5
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Miljö- och klimatprogram

I Miljö- och klimatprogrammet 2018–2020 nämns cykling i målbilden i kapitlet ”Bebyggelse och 

transporter”.

3. Bebyggelse och transporter

Målbild 2030
År 2030 är det självklart att resa hållbart i Södertälje. Kommunen har utvecklat en hållbar bebyggelsestruktur och infrastruktur 
som stimulerar medborgare och företag att resa med kollektivtrafik, cykel och gång. Gång och cykelvägar är attraktiva, väl 
underhållna, tillgänglighetsanpassade och sammanhängande. (…)

Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun 2018-2021, s 15

Parkeringsstrategi för Södertälje stadskärna

Parkeringsstrategin för stadskärnan antogs år 2017, och innehåller riktlinjer för arbetet med 

 parkering samt parkeringstal för nyexploateringar. Detta omfattar även p-tal för cykel. Parkerings-

strategin är ett verktyg för att öka tillgängligheten, bidra till mer hållbart resande och i förläng-

ningen även minska de trafikrelaterade problem som idag finns i centrala Södertälje. I strategin 

finns beskrivningar av hur cykelparkeringar bör utformas och lokaliseras, både vid bostäder och  

vid verksamheter av olika slag.

Riktlinje - prioritering mellan parkeringsanvändare i stadskärnan

För att bidra till Södertäljes målsättningar med stadskärnan, med fokus på attraktivitet och en högre andel cyklister, bör 
cykelparkering prioriteras framför bilparkering i stadskärnan. Detta innebär att cykelparkering alltid bör lokaliseras närmare 
målpunkt jämfört med motsvarande bilparkering.

Parkeringsstrategi Södertälje stadskärna, s 12

Riktlinje – acceptabelt gångavstånd till cykelparkering 
Cykelparkering för besökare till stadskärnan (oavsett om det är till handel, arbetsplatser eller bostäder) bör finns inom 25 
meter från målpunkt. Cykelparkering för pendlare vid stationen och arbetande vid arbetsplatser bör finnas så nära stations-/
arbetsplatsentré som möjligt och aldrig längre bort än 100 meter.

Parkeringsstrategi Södertälje stadskärna, s 13

Riktlinje – cykelparkering vid flerbostadshus 
För boende bör stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas utomhus med väderskydd nära entrén på kvartersmark. 
Dessutom bör ett antal cykelparkeringar anordnas i förråd som nås från markplan. För besökare bör stöldsäker och 
lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark.

Parkeringsstrategi Södertälje stadskärna, s 17

Riktlinje – cykelparkering vid verksamheter 
För verksamma bör väderskyddad, stöldsäker och lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. 
Dessutom bör ett antal cykelparkeringar anordnas i cykelrum som nås från markplan. För besökare bör stöldsäker och 
lättillgänglig cykelparkering anordnas nära entrén på kvartersmark. För att kunna iordningsställa tillräckligt många 
cykelparkeringar nära entré vid besöksintensiva verksamheter kan en del av behovet anordnas på gatumark. Fastighetsägaren 
är i samtliga fall ansvarig för anläggandet av cykelparkeringarna.

Parkeringsstrategi Södertälje stadskärna, s 18
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Trafiksäkerhetsprogram

Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsläget samt 

ta fram strategier med konkreta arbetsområden för att öka trafiksäkerheten i Södertälje tätort. 

Oskyddade trafikanter utgör majoriteten av de som skadas allvarligt eller avlider i trafikolyckor. Av 

det totala antalet allvarliga olyckor och dödsolyckor utgör olyckor med oskyddade trafikanter 57 % 

(fotgängare 43 %, med cykel 14 %) medan andelen i personbil utgör 26 %.

Programmet innehåller fem strategier, som ska bidra till att minska antalet allvarligt skadade och 

döda i trafiken.

• Öka hastighetsefterlevnaden och respekten för trafikregler

• Bygga ett säkert gång- och cykelvägnät

• Utveckla arbetet med drift och underhåll

• Minska olyckor med tung trafik

• Öka hjälmanvändningen

Varje strategi har mellan två och fyra arbetsområden som konkretiserar vad som behöver göras. 

Dessa omfattar bland annat att trafiksäkerhet ska prioriteras i stadsutvecklingen, att gång-  

och cykelpassager ska hastighetssäkras, och att de som går och cyklar ska prioriteras i vinter-

väghållningen.

Trafiksäkerhetsprogrammet och Cykelplan 2019 kompletterar och stärker varandra. Även 

 cykelplanen syftar till att bygga ett säkert gång- och cykelnät, och att utveckla arbetet med  drift- 

och underhåll. Riktlinjerna i cykelplanen kommer att bidra till trafiksäkerhetsprogrammets mål-

uppfyllnad. En ökad hastighetsefterlevnad och respekt för trafikregler kommer att göra det mer 

attraktivt att cykla.
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Bilaga 3: Förslag på 
åtgärder
Åtgärderna har klassificerats utifrån hur pass prioriterade de är. 

• Prio 1: Åtgärder av stor vikt för att främja cykling, knyta ihop cykelnätet på kritiska punkter,  

och/eller förbättra trafiksäkerheten på kritiska punkter.

• Prio 2: Åtgärder av vikt för att främja cykling, knyta ihop cykelnätet och/eller förbättra  

trafiksäkerheten.

• Prio 3: Åtgärder som inte är kritiska men som bör genomföras på längre sikt eller om tillfälle ges

Åtgärderna som listas är förslag, och kostnaderna är uppskattningar. Det är inte förrän när en 

åtgärd detaljstuderas som det går att säga om den verkligen är möjlig att genomföra, vilken ut-

formning som är möjlig och lämplig, och vad kostnaden blir. Hur pass snart åtgärden utförs beror 

på om den kan samplaneras med övriga gatuarbeten såsom beläggningsarbeten, fjärrvärme-

arbeten, och samordning med övriga stadsbyggnadsprojekt, samt på hur mycket budgetmedel 

som finns för genomförande av cykelåtgärder. 

Kostnadsberäkningar
Den totala investeringskostnaden för alla slags åtgärder som är föreslagna i hela kommunen 

 beräknas vara:

Kostnad totalt: 297 953 000–315 453 000

Spannet beror på att det i dagsläget inte går att säga vad kostnaden skulle bli för cykelgarage, då 

det finns olika slags lösningar för detta. 

Södertälje Kr 

Nya länkar:  

Prio 1 51 345 000

Prio 2 73 210 000

Prio 3 24 735 000

Totalt nya länkar 149 290 000

Upprustning av befintliga länkar och belysning 32 070 000

Övriga åtgärder 18 440 000

Kostnad för uppgradering till huvudstråkstandard:  

Prio 1 14 805 000

Prio 2 43 624 000

Prio 3 25 099 000

Totalt kostnad för uppgradering av stråk 83 528 000

Parkering och garage: 3 500 000–18 500 000

Totalt, Södertälje: 286 828 000–301 828 000
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Järna Kr 

Nya länkar 5 705 000

Parkering och garage: 1 000 000–3 500 000

Totalt: 6 705 000 -9 205 000

Enhörna Kr 

Nya länkar 1 000 000

Parkeringar 1 500 000

Totalt: 2 500 000

Hölö-Mörkö Kr 

Nya länkar 0

Parkering 1 000 000

Totalt: 1 000 000

Vårdinge-Mölnbo Kr 

Nya länkar 420 000

Parkering 500 000

Totalt: 920 000
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Södertälje

Länkar, upprustning av befintliga sträckor samt sträckor där cykelväg efterfrågas längs Trafikverkets vägar.  

Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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Länkar

Pr
io
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je
kt

-
n
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Gata Del Kostnad Beskrivning

1 1 Dalbygatan Ängsgatan-Forskargatan 1 150 000  

  2 Ängsgatans västra sida Dalgatan-Turingegatan 1 800 000 Breddning av gångbanan på västra sidan. Kräver att yta tas 
från körbanan eller omfördelas från refuger.

  3 Nygatan Oxbacksgatan-Nedre Torekällgatan 6 500 000 Kräver total omfördelning och omyggnation av gatan

  4 Nyköpingsvägen Bangatan - Stadshustunneln samt förbi 
brandstationen

- Genomförande beror på projektet och bekostas i så fall 
inom projektet

  5 Nedre Torekällgatan Storgatan - Nygatan 1 000 000 Knyta samman den befintliga cykelbanan på Ekdalsgatan 
med Nygatan. Kräver att yta tas av körbanan, vilket inte är 
möjligt så länge det går busstrafik där.

  6 Järnagatan Lovisinsgatan-Nyköpingsvägen 1 400 000 Påverkas av projekt Nyköpingsvägen och Södertälje 
C. Dyrare än 300 000? Omformulera sträckan till 
Oxbackseden-Nygatan?

  7 Nyköpingsvägen Västra sidan, Järnagatan - Davidssons 
gränd

520 000 Redan skyltad som cykelväg, men utformningen är 
inte anpassad för cykling. Berörs av projektet Södra 
stadskärnan. 

  8 Stockholmsvägen Polhemsgatan - Erik Dahlbergs väg 750 000 Ta utrymme från lokalgatan parallell med 
Stockholmsvägen, för att knyta ihop cykelnätet.

  9 Källgatan Torekällberget - Högbergsgatan 1 120 000 Källgatan är ej bussgata på denna sträcka, breddning 
borde vara möjlig.

  10 Högbergsgatan Källgatan - Övre Torekällgatan 300 000 Smal gata, gc-bana här förutsätter att 
kantstensparkeringen försvinner. Behövs för att knyta ihop 
eventuella gc-banor på Källgatan och Torekällgatan.

  11 Övre Torekällgatan Högbergsgatan - Oxbacksleden 1 855 000 Övre Torekällgatan är ej bussgata, breddning borde 
vara möjlig. Knyter an mot cykelbanor till centrum och 
längs Oxbacksleden/Nyköpingsvägen. Förutsätter att 
kantstensparkering längs del av sträckan försvinner.

  12 Fridenslundsvägen Lundbygatan - Genetaleden 2 300 000 Knyter ihop gc-bana längs Erikshällsgatan med stråken 
längs Genetaleden.

  13 Genetaleden Högloftsvägen-Holmfastvägen 2 500 000  Möjliggör för cykling till verksamheterna i Wasa, där det i 
dagsläget saknas gc-banor på många ställen.

  14 Holmfastvägen Fritidsvägen-Genetaleden 1 100 000  Möjliggör för cykling till verksamheterna i Wasa, där det i 
dagsläget saknas gc-banor på många ställen.

  15 Genetaleden Visirvägen - Holmfastvägen 1 700 000  Möjliggör för cykling till verksamheterna i Wasa, där det i 
dagsläget saknas gc-banor på många ställen.

  16 Visirvägen Holmfastvägen - Genetaleden 800 000  Möjliggör för cykling till verksamheterna i Wasa, där det i 
dagsläget saknas gc-banor på många ställen.

  17 Genetaleden Coop-Visirvägen 1 450 000  Möjliggör för cykling till verksamheterna i Wasa, där det i 
dagsläget saknas gc-banor på många ställen.

  18 Gamla banvallen Hantverksvägen - Almnäs 14700000 Samordnas med Nykvarns kommun.

  19 Stålhamravägen Nyköpingsvägen-Saltskogsvägen 6 000 000 Ny cykelbana bör samordnas med behov av bulleråtgärder.

  20 Grödingevägen Viksängsleden - Viksängsvägen 500 000 Löper parallellt med Trafikverkets väg. Skulle underlätta 
då länken skulle minska två sidbyten för cyklister från 
Grödingevägen som ska upp på bron och vice versa. 
Det finns idag ett bullerplan på sträckan, på kommunal 
mark, men det finns utrymme för flytt inåt. Finns även 
vägvisningstavla som behöver flyttas.

  21 Stationsvägen Hertig Carls väg - Södertälje Hamn 
station

400 000 Möjliggöra för cyklister att enkelt ta sig från cykelställen vid 
stationen och norrut.

  22 Koppling mot Salem Väg 225 - Salems kommungräns 3 500 000 Anlägga regionalt cykelstråk till Salem. Samordning med 
Salems kommun.

2 101 Tegelbruksvägen Porslinsvägen-Linavägen 1 050 000 Bygger på att Linavägen åtgärdas

  102 Linavägen Tegelbruksvägen - Österviksbacken 5 000 000  Pendlingsstråk för många från Enhörna

  103 Snäckvikshamnen Snäckviksbacken-Storgatan 3 200 000 Planerad 2019

  104 Storgatan Snäckvikshamnen-Kvarnbergagatan 1 300 000 Ingår i projektet Norra stadskärnan

  105 Storgatan Kvarnbergagatan-Nedre Villagatan 2 300 000 Ingår i projektet Norra stadskärnan
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  106 Kvarnbergagatan norra 
sidan

Forskargatan-Storgatan 1 500 000 Ingår i projektet Norra stadskärnan

  107 Astrabacken Storgatan - Kvarnbergagatan 1 400 000 Ingår i projektet Norra stadskärnan

  108 Forskargatan Kvarnbergagatan - Karlhovsbacken 7 000 000 Bussgata - delvis svårt med utrymmet. Finns redan gc längs 
halva sträckan men på fel sida. Belysning måste flyttas, 
hela vägutrymmet omfördelas och vägkroppen ses över.

  109 Björknäsvägen Gc-bron - befintlig gc-väg 360 000 Dåligt med utrymme - men viktig för att binda ihop gc-
nätet. P-platser måste i så fall tas bort.

  110 Saltsjögatan Vändslingan - Stadsparken 1 500 000 Bredda befintlig gångbana till en cykelbana. Är en viktig 
koppling in till stadskärnan för cyklister och gående. 
Omfattas av projektet för yttre Maren.

  111 Mariekällgatan Nyköpingsvägen - Sätersgatan 1 900 000 Norra sidan av Mariekällgatan. Många cyklar på trottoaren 
idag. För de som kommer från Sätergatan skulle denna 
sträckning innebära 2 sidbyten mindre. Yta skulle behöva 
tas från körbanan, är idag 9,5–8,5 m bred på sträckan.

  112 Sätersgatan Erikshällsgatan-Mariekällgatan 1 600 000 Knyter ihop kommande gc på Erikshällsgatan med den på 
Mariekällgatan

  113 Erikhällsgatan Liljevalchsgatan-Sätersgatan 1 000 000 Lundbygatan-Liljevalchsgatan görs 2018. Liljevalchsgatan - 
Sätersgatan kvarstår

  114 Mariekällgatan Västergatan-Fribovägen 1 225 000 Saknad länk.

  115 Nyköpingsvägen Vagnmakarvägen - Trafikplats Saltskog 4 000 000 Östra sidan. Förmoligen dyr och komplicerad pga 
stödmurar. Skulle förbättra möjligheterna till bra 
snöröjningsrunda. 

  116 Nyköpingsvägen Trafikplats Saltskog - Verkstadsvägen 8 000 000 Östra sidan. Förmoligen dyr och komplicerad pga 
stödmurar. Skulle förbättra möjligheterna till bra 
snöröjningsrunda. 

  117 Gröndalsvägen I höjd med huben - Granövägen 1 000 000 Fortsättning på nylagt gc-stråk, knyter ihop med övriga 
nätet

  118 Gröndalsvägen Granövägen - Tvetavägen 1 000 000 Dessa två längs Gröndalsvägen möjliggör en bra prio-
plogning

  119 Granövägen Björnövägen - vändslingan 2 300 000 Planeras 2019

  120 Klockarvägen Prosten Linders väg-Geneta C 3 500 000 Knyter ihop befintligt cykelnät.

  121 Prästgårdsvägen Utfarten från Prästgårdsvägen 48 - 
cykelväg mot Bollvägen

925 000 Bredda gångbanan förbi förskolan Pumpan och 
Kringlaskolan, knyta ihop befintliga cykelvägar

  122 Nyköpingsvägen östra 
sidan

Bränningestrandsvägen 
-Släthagsvägen

1 550 000 Planerad 2019, del av regionalt cykelstråk

  123 Nyköpingsvägen Släthagsvägen-Trollsjövägen 2 600 000 Del av regionalt cykelstråk

  124 Trollsjövägen Nyköpingsvägen-Idrottshallen 800 000 Görs då gc finns hela vägen till trollsjövägen längs 
Nyköpingsvägen

  125 Vretensvägen Glasbergavägen - gc:n över järnvägen 2 975 000 Gc på västra/södra sida av Vretensvägen. Kopplar mot gc-
bron över järnvägen till Gärtuna

  126 Glasbergavägen Nedre Egilsvägen-Vretensvägen 1 025 000 Södra sidan av Glasbergavägen

  127 Glasbergavägen Vretvägen - Övre Egilsvägen 1 850 000 Kan vara svårt på grund av slänt mot fastighet vid 
busshållplats, stödmur krävs

  128 Småbåtshamnen 
Östertälje

Befintlig cykelväg - Korpuddsvägen 1 500 000 Knyta ihop stråket längs kanalen med Igelsta strand

  129 Korpuddsvägen Korpuddsvägen 17 - Östertälje Station 800 000 Planeras inom projektet för Igelsta strand

  130 Centralvägen Grödingevägen - Solvägen 780 000 Centralvägen är väldigt bred idag. 

  131 Solvägen Sagovägen - Cykelväg vid Mossvägen 390 000 Det finns inte cykelväg på bron idag. Bredda ena 
gångbanan.

  132 Höglandsvägen Björkbyvägen - Sagovägen 1 550 000 Knyter ihop befintliga och eventuella kommande 
cykelbanor.

  133 Jacob Borgmästares väg Minnesvägen - Aspegrensvägen 330 000 Knyter ihop befintliga och kommande cykelbanor. Bygger 
på att ny trafiklösning för korsningen görs

  134 Minnesvägen Jakob Borgmästares väg - 
Österåtvägen

1 000 000 Finns kommunal mark längs gatan.

  135 Rektorsvägen Fogdetorpsvägen - Rektorsvägen 100 000 Åtgärda kort felande länk framför den kommande 
multisporthallen. Breddning av cykelytan innanför trädet, 
flytt av stolpe och anläggande av upphöjd eller målad 
passage
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  136 Bragevägen Birkavägen - Brunnsängs centrum 1 200 000 Är idag skyltad som gc-väg, men den norra sidan har inte 
en utformning anpassad för cyklister. Breddning, anpassade 
passager, asfaltsremsa eller markeringar för cyklister vid 
centrum

  137 Birkavägen Förbi korsning med Telgehusvägen 800 000 Skapa alternativ till otrygg tunnel

  138 Baggåsvägen Birkavägen - Ormbunksvägen 2 900 000 Skulle även förbättra för gående, då befintlig gångbana  
är smal

  139 Längs kanalen Värdsholmen - Uthamnen - Ny gc-väg planerad inom Mälarprojektet, 
rekreationscykelväg.

3 201 Algatan Ekensbergsgatan - Birkavägen 2 900 000 Bred, idag gatuparkering. Skolväg, knyter an mot bef gc-
väg mot skolan och mot Birkavägen. Närtrafik. Kräver att 
gatuparkeringen försvinner.

202 Solvägen Centralvägen - Cykelväg vid 
Mossvägen

2 760 000 Smal gata, kan vara svårt att få till en bra bredd.

  203 Ragnhildsborgsvägen Birkavägen-Mälarbadsvägen 3 450 000  

Möjliggöra cykling till Mälarbadet. 

  204 Mälarbadsvägen Ragnhildsborgsvägen-Mälarbadet 2 900 000  

Möjliggöra cykling till Mälarbadet. 

  205 Kristinelundsvägen Kristinelundsvägen 4–14 1 000 000 Skapa ordentligt cykelstråk så att cyklister och bilister inte 
behöver dela utrymme. Kan skapas genom bredding av 
vägen och målning

  206 Mälaregatan Mälarbron-Jovisgatan 525 000 Väldigt trångt gaturum.

  207 Oxbacksleden Oxbacksgatan - tunnel under 
Oxbacksleden

600 000 Skapa en direkt koppling för cyklister längs Oxacksleden, så 
att cyklister inte behöver cykla via vändslingan. Stödmurar 
kan behövas pga höjdskillnader

  208 Saltskogsvägen Genetaleden-Saltskogs centrum 1 750 000 Skapa ett planare alternativ till den befintliga friliggande 
cykelvägen, vilken har väldigt stora höjdskillnader.

  209 Nynäsvägen Igelstaverket-Hall 6 500 000 Svår väg, smalt vägområde,stora höjdskillnader

  210 Tvetavägen Gröndal - Römossevägen 2 250 000 Behövs om en eventuell ny gc-länk skulle byggas längs 
Trafikverkets del av Tvetavägen

Upprustning av befintliga sträckor

Pr
io
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Gata Del Kostnad Beskrivning

1 301 Storgatan Kaplansgatan - Nedre Villagatan 720 000 Västra sidan. Bredda samt anlägga asfalterat stråk för 
cyklister. Är idag skyltad som cykelväg men utformningen 
signalerar inte att cyklar är välkomna.

  302 Storgatan Mälaregatan - Nedre Villagatan 435 000 Östra sidan. Anlägga asfalterad yta för cyklister förbi 
busskuren. Idag är allt plattlagt, och det saknas ett 
nedsläpp för cyklister till körbanan när cykelbanan tar slut.

  303 Turingegatan Ängsgatan - Dalgatan 400 000 Idag skyltad som cykeväg men har ej anpassad utformning. 
Breddning av gång- och cykelytan, anläggning av 
asfalterad yta för cyklister, plattor behålls för gående. Kräver 
flyttav belysningsstolpar, p-automat och skyltar

  304 Oxbacksleden (östra 
sidan)

Järnagatan - Oxbacksgatan 900 000 Redan skyltad som cykelväg, men utformningen är inte 
anpassad för cykling. Anläggande av asfalterad stråk för 
cyklister. Berörs av projektet Södra stadskärnan. 

  305 Stockholmsvägen Brofästet - Polhemsgatan 250 000 Separera gående och cyklister genom att markera 
gångbanan längs med bron som cykelbana och hänvisa 
gående till gångbanan nedanför. Anlägga asfalterat stråk 
förbi busskuren, ta av gräsytan bredvid för att kunna bredda 
den totala ytan där det är smalt.

  306 Linavägen Väg från Kaxberg - Lina naturreservat 500 000 Rusta upp befintlig grusväg, bredda den del av sträckan 
som är smal, för rekreationscykling till reservatet

  307 Grusväg i Ronna Skördevägen - tunnel under 
Enhörnaleden

1 850 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar
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  308 Hertig Carls väg Södra sidan - Hertig Carls väg nr 20 till 
övergångsstället vid Vikingavägen

300 000 Finns idag men är smal och grusad

  309 Grusväg i Hamn Heric Carls väg - stråket vid kanalen 1 000 000 Asfaltering och belysning av befintlig grusväg

  310 Grusväg i Hamn Stationsvägen - Uthamnsvägen 825 000 Asfaltering av befintlig grusväg

  311 Grusväg i Fågelsången Varvsvägen - Södertälje Syd - 
Sydhamnsvägen

3 500 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar

  312 Grusväg i Pershagen Båtsmansvägen - Trollsjövägen 3 000 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar

  313 Grusväg i Bergvik/
Grusåsen

Bergviksgatan - Skogsgatan 3 425 000 Asfaltering av befintlig grusväg

  314 Grusvägar i Grusåsen/
Brunnsäng

Solhemsgatan - Bergsättravägen, 
Utsiktsvägen - Bergsättravägen

1 825 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar

  315 Grusvägar i Brunnsäng/
Ritorp

Baggåsvägen - Oxelgrensvägen 2 525 000 Asfaltering av befintlig grusväg

  316 Grusväg i Rosenlund Minnesvägen - Jakob 
Borgmästaresväg - Lundstorpsvägen - 
Rosenlundsvägen

3 025 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar

  317 Grusväg i Rosenlund Aspegrensvägen - Fogdetorpsvägen 550 000 Asfaltering av befintlig grusväg

  318 Grusväg i Rosenlund Sagovägen - Hasselstigen 1 500 000 Asfaltering och belysning av befintliga grusvägar

  319 Grusväg i Rosenlund Österhöjdsvägen - Klastorps backe 1 500 000 Asfaltering och belysning av befintlig grusväg.

  320 Grusväg i Östertälje Solvägen - Rännilsvägen 650 000 Asfaltering och belysning av befintlig grusväg.

  321 Grusväg i Hästhagen Travarvägen - Vretensvägen 2 450 000 Asfaltering av befintlig grusväg

Belysning av befintliga sträckor

Pr
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Område/Gata Sträckning: Kostnad

2 320 Västergård - Högloft Äppelgränd - Pärongränd - Högmovägen 240 000

2 321 Saltskog Förmansvägen - Genetaleden 100 000

2 322 Hovjsövägen Motorvägstunneln - Tunnel under Gröndalsvägen 140 000

2 323 Sagovägen Sagovägen - Klastorps backe 460 000

Trafikverket

Följande åtgärder efterfrågas längs Trafikverkets vägar:

Pr
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er

Gata Del

1 501 Väg 522 (Enhörnaleden, Trafikverket) Malmsjön - Lina

1 502 Nyköpingsvägen (Väg 525) Pershagen - Järna

Parkeringar

Pr
io
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Plats Beskrivning Kostnad

1 901 Södertälje C Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

1 902 Södertälje Hamn Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

1 903 Östertälje station Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

1 904 Södertälje Syd Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000
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2 905 Norra stadskärnan Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

2 906 Nära gågatan Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

1 907 Stadshusets entré Cykelställ med tak 500 000

Övrigt

Pr
io
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b

je
kt

- 
n
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m
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er

Plats Kostnad Beskrivning

1 801 Ny tunnel under Nygatan 6 000 000 Möjliggöra för enkel passage under Nygatan. Binder ihop befintlig tunnel mot 
Norra stadskärnan med cykebanan mot Dalparken

1 802 Tunnel under Ängsgatan/Turingegatan 8 000 000 Anlägga tunnel under korsningen. 

1 803 Tunnel Östertälje station 2 000 000 Möjliggöra för cykeltrafik att passera under Östertälje station

1 804 Turingekorset 40 000 Anpassa passagen från Dalparken till Ängsgatan för cyklister, genom att måla 
cykelält och ordna tryckknapp för cyklister

3 805 Tunneln mellan Fornhöjden och Sagovägen 300 000 Fixa till tunneln under motorvägen. Den är idag liten och mörk, och mycket av 
ytan upptas av ledningar. Ledningarna behöver flyttas om gc-trafikanter ska 
få större yta

3 806 Tunnel under järnvägen vid Östertälje 500 000 Smal tunnel. Om möjlighet finns bör utformningen förbättras.

1 807 Ängsgatan - Kvarnbergagatan 40 000 Induktiv slinga för automatisk detektering av cyklister

2 808 Ängsgatan - Karlhovsbacken 40 000 Induktiv slinga för automatisk detektering av cyklister

1 809 Nyköpingsvägen 50 och 52 1 350 000 Gång - och cykelstråket förbi verksamhetsområdet behöver dras på ett 
synligare och säkrare sätt i förhållande till infarterna och verksamheternas 
parkeringsytor

3 810 Genetaleden - Soldalsvägen 40 000 Oklar koppling för cyklister vid busskuren. Linjeföringen bör förbättras

3 811 Hertig Carls väg 30 000 Måla cykelpassage över Hertig Carls väg vid Vikingavägen, anpassa 
kantstenar för cyklister

2 812 Trappa mellan Bollvägen och Prästgårdsvägen 100 000 Ordna alternativ till trappan för cyklister

Övriga åtgärder. Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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Järna

Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Länkar

Prio   Gata Del Kostnad

1 401 Storgatans västra sida Södertäljevägen-Enevägen 235 000 Ingår i projekt väg 57 E4-Gnesta

  402 Södra Järnvägsgatan Stationsområdet, knyta ihop befintliga 
banor

1 600 000 Ingår i ett projekt kring hela miljön runt Järna station

2 403 Fjärilstigen Tvetavägen - Myrstigen 300 000 Planeras 2019

  404 Löwens väg Vretvägen-Löwens väg 20 1 000 000 Påverkas av planer på nybyggnation i området

  405 Ljungstigen Rönnvägen - befintlig cykelväg 300 000  

  406 Tällebyvägen Turingevägen - Prästgårdsvägen 2 000 000 Planeras 2019

  407 Tavestavägen väg 57 - Södra Järnvägsgatan - Planeras som bygdeväg pga platsbrist, enligt Trafikplan 
Järna. Knyter ihop väg 57 mot Järna station

  408 Ullängen Södertäljevägen-Ullängsvägen 270 000  

  414 Norra Järnvägsgatan Mossvägen - Industrigatan - Prov av av bygdeväg

Trafikverket
Följande länkar efterfrågas längs Trafikverkets vägar:

Prio   Gata Del

1 503 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Tavestavägen - Storgatan

  504 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Storgatan - Parkvägen

  505 Mölnbovägens (Rv57) norra sida, (Trafikverket) Lövsta - Billsta

  506 Södertäljevägen (Rv 57) (Trafikverket) Ullängsvägen - Väg 525

507 Väg 515 Kallfors - Södertälje

 2 508 Väg 525 (Trafikverket) Väg 57 - Saltå
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  509 Väg 525 Saltå - Stav

  510 Väg 525 Stav - Kyrkvägen

  511 Väg 515 Myrstugevägen - Pärlängsvägen

  512 Nykvarnsvägen (Trafikverket) Turingevägen - Sandbrink

  513 Nykvarnsvägen (Trafikverket) Sandbrink - Haganäs

  514 Nykvarnsvägen (Trafikverket) Haganäs - gräns till Nykvarn

Parkeringar

Prio   Plats Beskrivning Kostnad

1 908 Järna station Låsbart cykelgarage 500 000- 3 000 000

2 909 Storgatans busshållplats Tak och ramlås 500 000

Övrigt

Prio Objekt-
nummer

Plats Kostnad Beskrivning

2 812  Bro över Kallforsån   Bron behöver bytas ut eller förbättras för att möjliggöra vinterdrift

Enhörna

Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Länkar

Prio   Gata Del Kostnad

2 410 Lillängsvägen Tröskarvägen - Odlarvägen 300 000

  411 Storängsvägen Lostigen - Mårdstigen 700 000
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Trafikverket

Följande åtgärder efterfrågas längs Trafikverkets vägar:

Prio   Gata Del

2 516 Sandviksvägen (Tafikverket) Enhörna friluftsvård - Sandviken

Parkeringar

Prio   Plats Beskrivning Kostnad

2 910 Valla infartsparkering Tak och ramlås 500 000

2 911 Lillängsvägens busshållplats Tak och ramlås 500 000

2 912 Ekeby såg busshållplats Tak och ramlås 500 000

Hölö-Mörkö

Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Länkar

Endast Trafikverkets vägar berörs av föreslagna nya sträckor.

Trafikverket

Följande åtgärder efterfrågas längs Trafikverkets vägar:

Prio   Gata Del

1 515 Centralvägen (Trafikverket) Kyrkvägen - Slipvägen

2 517 Centralvägen Slipvägen - Norrvrå

  518 Väg 513 Hölö - Hejsta

  519 Kyrkvägen Brobyvägen - Eriksergsvägen

  520 Kyrkvägen(Trafikverket) Wijbacksvägen - Väg 525
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Parkeringar

Prio   Plats Beskrivning Kostnad

2 913 Hölö station Tak och ramlås 500 000

2 914 Wij busshållplats Tak och ramlås 500 000

Vårdinge-Mölnbo

Copyright grundkarta: Lantmäteriet

Länkar

Prio   Gata Del Kostnad  

2 412 Befintlig grusväg Kvarnvägen - Mjölnarstigen 120 000 Asfaltsbelägga befintlig grusväg/stig

  413 Befintlig grusväg Allévägen - förbi bollplanerna 300 000 Upprustning eller asfaltsbeläggning av grusväg

Trafikverket

Följande åtgärder efterfrågas längs Trafikverkets vägar:

Prio   Gata Del

1 521 Väg 57 Fristavägen-Balsberga (Högfors)

2 522 Väg 57 (Trafikverket) Väg mot Billsta - Balsberga (Högfors)

  523 Väg 57 (Trafikverket) Väg 501 - Allévägen

  524 Väg 57 (Trafikverket) Väg 501 - Gnesta

Parkeringar

Prio   Plats Beskrivning Kostnad

2 915 Mölnbo station Tak och ramlås 500 000
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Uppgradering till huvudstråkstandard
I huvudcykelnätet är det endast idag korta sträckor som uppfyller utformningskraven. Att upp-

gradera huvudnätet så att utformningskraven uppfylls kommer att ta lång tid. Stora delar av nätet 

är dock redan i dagsläget i behov av ny beläggning. När sådana åtgärder ändå ska göras bör nätet 

samtidigt uppgraderas till huvudstråkstandard. 

Nedan redogörs för de åtgärder som behövs för att uppgradera nätet. Prioriteringen är gjort utefter 

hur långt ifrån standarden som länken är i dagsläget, hur hög användningen är idag, samt efter hur 

viktig länken är i cykelnätet.

Pr
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Gata Del Beskrivning Prioriterat stråk Kostnad

2 1001 Turingebron Norra sidan Bredda ytan för gc, separera gående och 
cyklister. Mycket svårt att bredda pga 
begränsat med utrymme på bron.

Centrala stråk 3 000 000

2 1002 Turingegatan Templaregatan - Ängsgatan Breddning av gc-ytan, separering av 
gående och cyklister. Dock behöver yta då 
tas av körbanan, vilket förutsätter mindre 
trafikmängder

Centrala stråk 1 400 000

2 1003 Tunnel under 
Turingegatan

Nedre Villagatan - Nygatan Separera gående och cyklister Centrala stråk 2000

2 1004 Dalparken Oxbacksgatan - Kringelvägen Breddning till priostandard Centrala stråk 370 000

3 1005 Oxbacksleden Cederströmsgatan - 
Oxbacksgatan

Breddning och separering av gående och 
cyklister. Komplicerat då stödmurar krävs.

Centrala stråk 300 000

1 1006 Oxacksleden Övre Torekällgatan - 
Järnagatan

Breddning av gc-banan på västra sidan 
till priostandard. Förutsätter att hela 
Oxbacksledens utformning ändras.

Centrala stråk Går ej att 
beräkna

1 304 Oxbacksleden (östra 
sidan)

Järnagatan - Oxbacksgatan Redan skyltad som cykelväg, men 
utformningen är inte anpassad för cykling. 
Anläggande av asfalterad stråk för cyklister

Centrala stråk 900 000

2 1007 Nyköpingsvägen (östra 
sidan)

Järnagatan - Bangatan Breddning av gc-banan till priostandard. 
Berörs av projekt Södra stadskärnan.

Centrala stråk 600 000

1 7 Nyköpingsvägen Västra sidan, Järnagatan - 
Davidssons gränd

Redan skyltad som cykelväg, men 
utformningen är inte anpassad för cykling

Centrala stråk 520

2 1008 Slussholmen Slussen till Slussgatan Breddning och separering av gående och 
cyklister

Centrala stråk 2 600 000

1 1009 Ekdalsgatan Slussgatan - Köpmangatan Breddning och separering av gående och 
cyklister

Centrala stråk 700 000

2 1010 Stockholmsvägen Nordöstra brofästet - 
Busskuren

Breddning från 3,3 till priostandard. Delvis 
svårt pga slänt

Centrala stråk 210 000

2 1011 Stockholmsvägen Busskuren - kurvan Se över linjeföringen förbi busskuren, 
tydliggöra var gående kan passera. 
Omfördela yta från plattläggningen till gc-
stråket

Centrala stråk 60 000

1 305 Stockholmsvägen Sydöstra brofästet - 
Polhemsgatan

Förtydligande av hur cyklister ska cykla 
på denna sträcka. Förslagsvis skylta 
att cyklisterna ska fortsätta cykla längs 
Stockholmsvägen medan fotgängare viker 
av neråt. På sträckan förbi busskuren bör ett 
asfaltsstråk anläggas för cyklisterna, som då 
leds bakom busskuren

Centrala stråk 250 000

2 1012 Ängsgatan Dalbygatan - Ottesångsvägen Separering av gående och cyklister Linastråket 12 000

2 1013 Ängsgatan Ottesångsvägen - 
Karlhovsbacken

Breddning från 2,9 m till priostandard Linastråket 510 000

2 1014 Strängnäsvägen Karlhovsbacken - 
Björknäsvägen

Breddning från 3 m till priostandard Linastråket 480 000

2 1015 Enhörnaleden Björknäsvägen - 
Karlhovsvägen

Breddning från 3 m till priostandard Linastråket 330 000
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Gata Del Beskrivning Prioriterat stråk Kostnad

3 1016 Enhörnaleden Karlhovsvägen - Gc-väg från 
Dalhagavägen

Separering av gående och cyklister. Breddning 
förutsätter att yta tas från körbanan, vilket inte 
är möjligt i dagsläget.

Linastråket 4 000

3 1017 Enhörnaleden Gc-väg från Dalhagavägen - 
Tegelbruksvägen

Breddning till priostandard Linastråket 300 000

3 1018 Enhörnaleden Tegelbruksvägen - 
Porslinsvägen

Breddning till priostandard Linastråket 630 000

2 1019 Ängsgatan Ottesångsvägen - Infarten till 
Max och Posten

Södra sidan. Breddning till priostandard. Bårstastråket 500 000

2 1020 Strängnäsvägen Karlhovsbacken - 
Enhörnaleden

Breddning till priostandard Bårstastråket 500 000

2 1021 Strängnäsvägen Enhörnaleden - 
Brolundavägen

Breddning till priostandard Bårstastråket 650 000

2 1022 Strängnäsvägen Brolundavägen - fyrkorsetav 
gc-vägar

Breddning till priostandard Bårstastråket 500 000

1 303 Turingegatan Ängsgatan - Dalgatan Samma som objekt 303 i ojektlistan över 
sträckor

Genetastråket 400 000

1 1023 Holmfastvägen Dalgatan - Amerikagatan Breddning av gc-ytan på norra sidan av 
gatan. Dock är gatan idag så pass smal att 
en minskning av körytan knappt är möjlig, så 
en breddning förutsätter minskad gångyta på 
södra sidan

Genetastråket 1 330 000

1 1024 Holmfastvägen Sandbrinksvägen - 
Stellagatan

Breddning av gc-ytan på norra sidan av 
gatan. Både gatan och gångytan på andra 
sidan gatan är dock smala, vilket gör det svårt 
att få extra yta. Det är dock extra viktigt att få 
extra utrymme för cyklisterna här då det är 
uppförsbacke och vingelutryme behövs

Genetastråket 580 000

2 1025 Holmfastvägen Stellagatan - Karlslundsvägen Breddning av gc-ytan från 3 m till prio-
standard

Genetastråket 280 000

2 1026 Holmfastvägen Karlslundsvägen - passagen 
till Elverket

Breddning av gc-vägen, idag 3 m. Dock svårt 
på grund av höjdskillnader och befintliga stora 
träd nära gc-vägen, stödmurar krävs

Genetastråket 400 000

2 1027 Holmfastvägen Elverket - Scaniarinken Breddning av gc-banan på norra sidan av 
Holmfastvägen från 3 m till prio-standard

Genetastråket 3 900 000

2 1028 Källgatan Torekällberget - 
Blombackagatan

Breddning av gc-banan på norra sidan av 
Källgatan från 3,2 m till priostandard

Hovsjöstråket 1 600 000

2 1029 Västergatan Hagvägen - Erikhällsgatan Breddning av gc-banan på västra sidan. Hovsjöstråket 2 000 000

1 1030 Västergatan Erikshällsgatan - Lundbygatan Gc-banan är på sina ställen smal, då ytan 
delas med påstigande och avstigande 
till bussar. Det finns gräsytor intill som 
dock inte är kommunens. Svårt att ta 
utrymme av vägbanan då plats behövs vid 
busshållplatserna

Hovsjöstråket 250 000

3 1031 Västergatan Lundbygatan - Genetaleden Breddning från 3,2 m till priostandard. Finns 
dock inte möjlighet att ta av vägutrymmet, 
och på insidan av banan finns en trädrad

Hovsjöstråket 1 000 000

3 1032 Tvetavägen Genetaleden - 
Stålhamravägen

Breddning av gc-banan från 3,2 m till prio-
standard. Behövs stödmur längs del av 
sträckan.

Hovsjöstråket 700 000

3 1033 Genetaleden Västergatan - Högloftsvägen Breddning av gc-banan från 2,7–3,2 m till 
prio-standard. Svårt på en del av sträckan på 
grund av stora höjdskillnader. Del av sträckan 
går på privat mark.

Wasastråket 2 000 000

2 1034 Mariekällgatan Nyköpingsvägen - Fribovägen Breddning för att möjliggöra separering 
mellan gående och cyklister. 

Mariekällstråket 4 000 000

1 1035 Hertig Carls väg Värdsholmsgatan - 
Gjuteriporten

Breddning av gc-banan från 2,9–3,2 till 
priostandard. Vissa utmaningar pga 
höjdskillnader, utrymme måste då tas från 
vägbanan

Hamnstråket 1 000 000
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Gata Del Beskrivning Prioriterat stråk Kostnad

2 1036 Hertig Carls väg Gjuteriporten - Södertälje 
Hamn

Breddning av gc-banan från 2,8–3,6 till 
prio-standard. Delvis ont om vägutrymme då 
vägen går precis intill brokonstruktioner

Hamnstråket 2 500 000

2 1037 Nyköpingsvägen Mariekällgatan - 
Nyköpingsvägen 50

Breddning från 2,8 m till priostandard. 
Utmaningar på grund av höjdskillnader, 
stödmurar krävs

Pershagsstråket 400 000

1 1038 Nyköpingsvägen Nyköpingsvägen 50–52 Osäker sträcka där cyklisterna är utsatta 
pga backande bilar och infarter. Se över 
utformningen, om cykelbanan kan skyddas 
eller tydliggöras

Pershagsstråket 1 350 000

2 1039 Nyköpingsvägen Nyköpingsvägen 52 - 
Genetaleden

Breddning till priostandard. Anpassad egen 
belysning till gc-vägen

Pershagsstråket 925 000

2 1040 Nyköpingsvägen Genetaleden - 
Stålhamravägen

Breddning till priostandard. Pershagsstråket 975 000

2 1041 Nyköpingsvägen Stålhamravägen - 
Granparksvägen

Breddning till priostandard. Anpassad egen 
belysning till gc-vägen. Vissa delar svåra på 
grund av höjdskillnader

Pershagsstråket 2 800 000

3 1042 Nyköpingsvägen Verkstadsvägen -Sydgatan Breddning från 3,5 m till priostandard. 
Förutsätter dock att utrymme tas från vägen

Pershagsstråket 2 000 000

3 1043 Nyköpingsvägen Sydgatan - tpl Södertälje Syd Breddning till priostandard Pershagsstråket 700 000

3 1044 Nyköpingsvägen Tpl Södertälje Syd - 
Pershagsvägen

Breddning till priostandard Pershagsstråket 630 000

3 1045 Sydgatan Pershagsvägen - Södertälje 
Syd

Breddning till priostandard. Förutsätter att yta 
tas från körbanan som i sin tur måste breddas 
inåt, då det inte går att bredda norrut

Pershagsstråket 1 200 000

1 1046 Stockholmsvägen Kurvan Stockholmsvägen/
Birkavägen

Möjliggöra separering i kurvan, och mjuka 
upp kurvradien. Omfördela yta från 
plattläggningen i kurvan.

Birkastråket 60 000

1 1047 Birkavägen Stockholmsvägen - 
Östergatan

Breddning från 3,5 m till priostandard. 
Förutsätterflytt av elysningsstolpar och 
reklamtavla. Några meters stödmur behövs 
vid kulle

Birkastråket 250 000

2 1048 Birkavägen Frejagatan - Bruksgatan Breddning från 3,8 utan sidoområden till 
priostandard. Förutsätter att yta tas från 
bilvägen (är idag 9 -10 m bred)

Birkastråket 2 200 000

3 1049 Birkavägen Bruksgatan - Telgehusvägen Breddning från 3,8–4,3 utan sidoområden 
till priostandard. Förutsätter att yta tas från 
bilvägen, som idag är ungefär 8,5–9 meter 
bred

Birkastråket 4 000 000

2 1050 Birkavägen Telgehusvägen - 
Nydalavägen

Breddning från 3–3,2 till priostandard. Delvis 
utmaningar pga slänter

Birkastråket 1 000 000

3 1051 Birkavägen Kristinelundsvägen- 
Kärrhöjdsvägen

Breddning från 2,8–3,1 till priostandard Birkastråket 490 000

3 1052 Stockholmsvägen Birkavägen - 
Bergaholmsvägen

Breddning till priostandard. På delar av 
sträckan finns möjlighet att ta av gräsytan 
bredvid, kräver dock stödmurar. Delvis branta 
slänter och stora träd nära gc-banan

Morabergsstråket 6 000 000

2 1053 Bergaholmsvägen Wedavägen - 
Brunnsängsvägen

Breddning från 3 m och 2,8 m till priostandard. Morabergsstråket 500 000

2 1055 Erik Dahlbergs väg Stockholmsvägen - 
Rektorsvägen

Östra sidan. Breddning till priostandard. 
Tydliggöra separering av gående och cyklister 
vid busskurer. Dock dåligt med plats och träd 
som behöver skyddas.

Gärtunastråket 1 000 000

1 1056 Erik Dahlbergs väg Rosenborgvägen - 
Doktorsvägen

Västra sidan förbi sjukhuset. Bredda och 
tydliggöra ytor för gående respektive cyklister, 
speciellt vid busskurer. Berörs av bygget av 
sjukhuset.

Gärtunastråket 0

1 1057 Erik Dahlbergs väg Rektorsvägen - Idrottsvägen Breddning till priostandard. Dock svårt pga 
befintlig allé och att dagens gc-väg går vid 
tomtgräns. Förutsätter att träden flyttas och 
bilvägen smalnas av. 

Gärtunastråket 4 000 000
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Gata Del Beskrivning Prioriterat stråk Kostnad

1 1058 Erik Dahlbergs väg Doktorsvägen - 
Lagmansvägen

Breddning till priostandard. Dock sårt pga 
befintlig trädallé och att dagens gc-väg går 
vid tomgräns. Förutsätter att träden flyttas och 
vägen smalnas av.

Gärtunastråket 1 250 000

2 1059 Erik Dahlbergs väg Idrottsvägen - Folkparksvägen Breddning. Kräver att utrymme tas av bilvägen 
(idag ca 8 m bred). Gångbanan på andra 
sidan vägen är underutnyttjad, om gc:n 
på insidan av träden rustas upp behövs 
gångbanan inte. Ytan kan då omfördelas till 
gc:n på östra sidan

Gärtunastråket 4 400 000

1 1060 Erik Dahlbergs väg Lagmansvägen - Falkvägen Breddning från 1 m till priostandard, samt 
egen belysning för gc-vägen innanför 
träfallén. Delar av sträckan kräver stödmurar 
och flytt av belysningsstolpar. Idag är sträckan 
i dåligt skick med stående vatten vid regn, 
samt mycket smal

Gärtunastråket 625 000

3 1061 Erik Dahlbergs väg Falkvägen - Grödingevägen Breddning till priostandard. Kräver att yta tas 
från körbanan, som idag är ca 8,5 m bred.

Gärtunastråket 1 000 000

3 1062 Erik Dahlbergs väg Folkparksvägen - 
Grödingevägen

Breddning till priostandard. Kräver att yta tas 
från körbanan, som idag är ca 8,5 m bred.

Gärtunastråket 950 000

2 1063 Grödingevägen Sagovägen - bron Breddning till priostandard. Kulle och träd 
måste då åtgärdas.

Gärtunastråket 200 000

2 1064 Grödingevägen Rimfrostvägen - Rännilsvägen Breddning till priostandard. Kräver dock att 
yta tas av körbanan, vilket är Trafikverkets väg 
samt omledningsvägnät.

Gärtunastråket 2 300 000

2 1065 Grödingevägen Rännilsvägen - 
Kinandervägen

Breddning till priostandard. Breddning 
förutsätter omfördelning av vägytan, vilket 
berör Trafikverkets vägområde.

Gärtunastråket 520 000

1 1066 Grödingevägen Förbi pizzerian Se över utformningen vid infarten till 
Grödingevägen 89

Gärtunastråket 1 000 000

3 1067 Nynäsvägen Glasbergavägen - 
Nynäsvägen 33

Breddning till priostandard Gärtunastråket 480 000

3 1068 Gärtunavägen Nynäsvägen 35 - 
Gärtunavägen

Breddning till priostandard Gärtunastråket 700 000

3 1069 Glasbergavägen Grödingevägen - Övre 
Egilsvägen

Breddning till priostandard, alternativt om 
cykelbana byggs på andra sidan vägen 
kan cykelbanorna enkelriktas istället för en 
breddning på norra sidan

Glasbergastråket 615 000

3 1070 Grödingevägen Viksängsvägen - Trastvägen Södra sidan. Breddning från 2,7–3 m till 
priostandard. Kräver att yta tas från körbanan, 
bilvägen är idag 8 m bred

Grödingestråket 1400000

1 1071 Grödingevägen Tältvägen - Slussbron Breddning till priostandard på södra sidan. 
Den nya slussbron kommer att ha cykelbana 
på södra sidan, varför södra sidan av 
Grödingevägen bör ha kapacitet för ett stort 
flöde av cyklister. Sträckan bör göras extra 
bred då de som är påväg uppför behöver 
extra vingelutrymme.

Grödingestråket 340 000
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Uppgradering av huvudcykelstråk och upprustning av befintliga lokala cykelvägar. Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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Huvudcykelstråkens namn. Copyright grundkarta: Lantmäteriet
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2019-11-04

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:329 - 000

Svar på remiss - Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län

Länsstyrelsen skickar ut remissen för synpunkter. Syftet med planen är att ge kunskap om 
nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel 
bör ske för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås.  Länsstyrelsen önskar att 
remissinstanserna kommenterar hur vi kan arbeta tillsammans för att realisera planen och 
hur de målkonflikter som behandlas i planen kan hanteras.

 Det teknikskifte som behövs i fordonsflottan för att nå uppsatta miljömål kommer att kräva 
ny infrastruktur för drivmedel. För realisering av sådan infrastruktur behövs en plan med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning. Salems kommun är positiv till att en regional plan tas fram 
som ett steg i den riktningen.

Därutöver framför Salems kommun att:

● Stockholmsregionens expansion med största sannolikhet kommer att  innebära en
ökad efterfrågan på drivmedel och att det bör vara utgångspunkten för strategin.

● Elektrifieringen av fordonsflottan med tillhörande laddinfrastruktur kräver styrning
och samordning med kapacitet för produktion och distributionen av el

● Att utbyggnad av infrastruktur för nya drivmedel främst ska ske genom marknaden -
inte med (kommunala) skattemedel.

 Vad gäller de specifika ställda frågorna anser kommunen att:  a) det är bra om 
länsstyrelsen är drivande i processen och kallar kommunerna till regelbundna seminarier och 
avstämningsmöten samt att b) eventuella målkonflikter får bedömas från fall till fall och 
utmynna i bästa möjliga sammanvägning. Det är exempelvis viktigt att den regionala 
tillväxten inte hämmas.

 Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 115. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt svar på remissen 
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 115 KS/2019:329 - 000

Svar på remiss, Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon - Stockholms län

Länsstyrelsen skickar ut remissen för synpunkter. Syftet med planen är att ge kunskap om 
nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel 
bör ske för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås.  Länsstyrelsen önskar att 
remissinstanserna kommenterar hur vi kan arbeta tillsammans för att realisera planen och 
hur de målkonflikter som behandlas i planen kan hanteras.

 Det teknikskifte som behövs i fordonsflottan för att nå uppsatta miljömål kommer att kräva 
ny infrastruktur för drivmedel. För realisering av sådan infrastruktur behövs en plan med 
tydlig roll- och ansvarsfördelning. Salems kommun är positiv till att en regional plan tas fram 
som ett steg i den riktningen.

Därutöver framför Salems kommun att:

● Stockholmsregionens expansion med största sannolikhet kommer att  innebära en
ökad efterfrågan på drivmedel och att det bör vara utgångspunkten för strategin.

● Elektrifieringen av fordonsflottan med tillhörande laddinfrastruktur kräver styrning
och samordning med kapacitet för produktion och distributionen av el

● Att utbyggnad av infrastruktur för nya drivmedel främst ska ske genom marknaden -
inte med (kommunala) skattemedel.

 Vad gäller de specifika ställda frågorna anser kommunen att:  a) det är bra om 
länsstyrelsen är drivande i processen och kallar kommunerna till regelbundna seminarier och 
avstämningsmöten samt att b) eventuella målkonflikter får bedömas från fall till fall och 
utmynna i bästa möjliga sammanvägning. Det är exempelvis viktigt att den regionala 
tillväxten inte hämmas.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt svar på remissen Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län.

_____________________
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Remissvar Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt svar på remissen Regional plan för infrastruktur för 
förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen skickar ut remissen för synpunkter. Syftet med planen är att ge kunskap om 
nuläge och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara 
drivmedel bör ske för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås.  Länsstyrelsen 
önskar att remissinstanserna kommenterar hur vi kan arbeta tillsammans för att realisera 
planen och hur de målkonflikter som behandlas i planen kan hanteras. 

Det teknikskifte som behövs i fordonsflottan för att nå uppsatta miljömål kommer att 
kräva ny infrastruktur för drivmedel. För realisering av sådan infrastruktur behövs en plan 
med tydlig roll- och ansvarsfördelning. Salems kommun är positiv till att en regional plan 
tas fram som ett steg i den riktningen. 

Därutöver framför Salems kommun att: 
● Stockholmsregionens expansion med största sannolikhet kommer att  innebära

en ökad efterfrågan på drivmedel och att det bör vara utgångspunkten för
strategin.

● Elektrifieringen av fordonsflottan med tillhörande laddinfrastruktur kräver
styrning och samordning med kapacitet för produktion och distributionen av el

● Att utbyggnad av infrastruktur för nya drivmedel främst ska ske genom
marknaden - inte med (kommunala) skattemedel.

Vad gäller de specifika ställda frågorna anser kommunen att:  a) det är bra om 
länsstyrelsen är drivande i processen och kallar kommunerna till regelbundna seminarier 
och avstämningsmöten samt att b) eventuella målkonflikter får bedömas från fall till fall 
och utmynna i bästa möjliga sammanvägning. Det är exempelvis viktigt att den regionala 
tillväxten inte hämmas. 
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Ärendet 
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att ta fram en regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel. Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och 
vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel bör ske 
för att beslutade miljö- och klimatmål ska kunna nås. Utgångspunkten är att de förnybara 
drivmedel som finns på marknaden i dag är de alternativ som främst har möjlighet att 
bidra till omställningen av länets transportsektor, eftersom stora insatser behöver ske i 
närtid om utsläppen från transporterna ska minska med 70 procent jämfört med 2010 
enligt 2030-målet. 

Planen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med andra aktörer i länet, även i 
synergi med andra pågående transportprojekt och insatser i ö̈stra Mellansverige- och 
Stockholmsregionen. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har 
genomfört dialogmöten med Energimyndigheten angående uppdraget att upprätta 
regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Inom ramen för 
samverkansplattformen BioDriv Öst har även länsstyrelserna och regionerna i sex län 
genomfört möten för ökad samverkan och samordning storregionalt. Det har resulterat i 
att planerna i flera av länen i ö̈stra Mellansverige har utformats på samma sätt.  

Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet men ber särskilt att 
synpunkterna fokuseras på:  

• Hur ska vi arbeta tillsammans i Stockholms län för att realisera planen?
• Hur kan målkonflikter som behandlas i planen hanteras?

Den 1 november 2019 vill länsstyrelsen ha remissvar, planen är att kommunstyrelsens 
tekniska utskott behandlar remissvaret den 23 oktober och att kommunstyrelsen 
beslutar remissvaret den 4 november. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltning har inför sitt svar inhämtat synpunkter från kommunens 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, vilka ingår i det samlade svaret. 

Det teknikskifte som behövs i fordonsflottan för att nå uppsatta miljömål kommer att 
kräva ny infrastruktur för drivmedel. För realisering av sådan infrastruktur behövs en plan 
med tydlig roll- och ansvarsfördelning för styrning och samordning. Salems kommun är 
positiv att Länsstyrelsen tar en ledande roll i detta arbete och att en regional plan tas 
fram som ett steg i den riktningen. Det är också bra att planen knyter an till olika 
relevanta dokument såsom till exempel RUFS 2050, Klimatfärdplan 2050 och Klimat- och 
energistrategi 2020-2045.  
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Kommunens svar på de specifika frågor Länsstyrelsen ställer till remissinstanserna är 
enligt följande: 

• “Hur ska vi arbeta tillsammans i Stockholms län för att realisera planen?” Det är bra
att länsstyrelsen är drivande i processen och kallar kommunerna till regelbundna
seminarier och avstämningsmöten. Detta för att gå från plan till aktiviteter.

• “Hur kan målkonflikter som behandlas i planen hanteras? ” Detta är svårt att ge
precisa svar på. Eventuella målkonflikter måste bedömas från fall till fall och utmynna i
bästa möjliga sammanvägning. Det är exempelvis viktigt att den regionala tillväxten inte
hämmas.

Utöver detta vill Salems kommun kommentera planen enligt följande: 

Kommunen förstår det som att planen tar sin utgångspunkt i beslutade miljömål - och för 
att stå i överensstämmelse med dessa -  antar planen ett scenario där den totala 
drivmedelsförbrukningen låses till dagens nivå. Med tanke på den expansion och 
befolkningstillväxt regionen planerar för, med vidhäftade transportbehov, bedömer 
kommunen inte det planeringsscenariot som det mest sannolika. Planen bör enligt 
kommunens menande ta sin utgångspunkt i ett mer realistiskt scenario med förmodad 
ökad efterfrågan på drivmedel. Planen bör därför inrikta sig på hur befintligt och ökat 
behov sammantaget kan klaras genom ny infrastruktur för de mer miljövänliga 
drivmedlen.  

En bärande tanke i föreslagen plan är att fordonsflottan i stora delar ska elektrifieras och 
att laddstrukturen för detta ska byggas upp. Kommunen har synpunkten att ambitionen 
är god men att utbyggnaden av laddsstrukturen måste gå hand i hand med utbyggnaden 
av produktion och distributionen av el. Detta måste både samordnas och accelereras för 
att klara hela samhällets (transporter,fastigheter, näringsliv, etc) behov av elektricitet. 

Därutöver ansluter sig kommunen till planens uppfattning att uppbyggnaden av 
infrastrukturen i första hand ska tas hand om av marknaden - och följaktligen inte genom 
(kommunala) skattemedel. Salems kommun kan ta sin del av ansvaret genom att bla 
upphandla kommunala verksamhetsfordon som har eldrift, upprätta infrastruktur med 
laddmöjligheter för de kommunala fordonen, vid upphandlingar av transporter ställa krav 
på miljövänliga fordon, inkludera infrastruktur för miljövänliga drivmedel i planer för 
markanvändning, informationsstöd till företag och hushåll, etc. Detta stimulerar till en 
övergång till mer miljövänliga drivmedel och etablering av infrastruktur för detta  inom 
kommunens ansvarsområde. Salems kommun siktar exempelvis på att minst 45 procent 
av kommunens bilar är fossilfria redan år 2020. 

Sammanfattningsvis anser kommunen att framtagande av en gemensam plan för 
infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon i Stockholms län är av godo. 
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Begrepp

Biodiesel: Biobaserad diesel till exempel FAME 
och HVO. Se nedan. 

Biogas: En gasblandning av främst metan och 
koldioxid som framställs genom att organiskt 
material bryts ner i en syrefattig miljö. För att 
nyttjas i fordon behöver biogasen renas till 
fordonsgaskvalitet (se Fordonsgas). 

Bränslecellsfordon: Ett elfordon som drivs 
av en bränslecell som levererar ström till en 
elmotor. I bränslecellen omvandlas vanligtvis 
vätgas till el, värme och vattenånga. 

CBG: (Compressed Biogas) komprimerad 
biogas, bestående av förnybar metan i gasform 
som används som fordonsgas. 

CNG: (Compressed Natural Gas) komprimerad 
naturgas, bestående av fossil metan i gasform 
som används som fordonsgas. Observera dock 
att CNG är den internationella beteckningen 
på fordonsgas, oavsett förnybart eller fossilt 
ursprung. 

DME: (Dimethyl ether) är ett gasformigt 
drivmedel för dieselmotorer med egenskaper 
som liknar gasol. 

Destinationsladdning: Destinationsladdning 
sker vid olika besöksmål och är oftast 
publik men kan även vara icke-publik. 
Destinationsladdning innebär laddeffekter på 
upp till 22 kW och effekten anpassas vanligen 
efter förväntad uppehållstid på destinationen. 

E85: En drivmedelsblandning för bensin-
motorer med cirka 85 procent etanol och 
15  procent bensin. 

ED95: En drivmedelsblandning för diesel-
motorer i tunga fordon, som består av cirka 
95 procent etanol samt tändförbättrare, 
smörjmedel och korrosionsskydd. 

Elektrobränslen: Är ett drivmedel som 
produceras genom att vätgas, producerad 
genom elektrolys, reagerar med koldioxid för 
att bilda ett drivmedel som metan, metanol, 
etanol eller liknande. 

FAME: (Fatty Acid Methyl Ester) är en typ 
av biodiesel som framställs av exempelvis 
animaliska fetter, raps, soja eller palmolja. Ren 
FAME brukar vanligen benämnas B100. 

Fordonsgas: Metangas som drivmedel i 
fordon, kan bestå av naturgas, biogas eller 
en blandning av de båda. Den formella och 
internationella beteckningen är (CNG) oavsett 
blandning. 

GEM: (Gasoline Ethanol Methanol) är ett nytt 
namn för framtida drivmedel som kan innehålla 
en blandning av bensin, etanol och metanol. 

GROT: En förkortning av grenar och trädtoppar, 
det vill säga det spill som uppstår vid slut-
avverkning efter kapning av trädstockar. 
Groten flisas eller krossas och kan nyttjas 
för olika användningsområden till exempel 
biodrivmedelsproduktion.

Grön vätgas: Vätgas som producerats med 
förnybar energi, exempelvis genom elektrolys 
med grön el eller genom att reformera biogas. 

HVO: (Hydrogenated Vegetable Oil) är en 
form av biodiesel som kan framställas av 
vegetabiliska och animaliska fetter och oljor, 
med hjälp av vätgas som katalysator. Denna 
biodiesel är mycket lik fossil diesel i sina 
egenskaper. 

Höginblandat biodrivmedel: Drivmedel 
som till över 50 procent består av biobaserat 
drivmedel och till resterande del fossilt 
drivmedel. Exempelvis E85. 

Icke-publik laddning: En laddstation som 
inte är tillgänglig för allmänheten, vanligen 
placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen. 

Infrastruktur: Anläggningar och strukturer 
som säkrar grundläggande funktioner i 
samhället. I planen avses i första hand publik 
infrastruktur. 

Laddbara fordon: Samlingsbegrepp för elbilar 
och laddhybrider, det vill säga fordon med 
batteri som kan laddas från elnätet och som 
helt eller delvis drivs av en elmotor. 

Klimatbonusbil: Definieras i förordning 
(2017:1332) och är de fordon som får en bonus 
i det nya bonus-malus systemet, det vill säga 
elbilar, laddhybrider och gasbilar. 

Laddpunkt: Ett gränssnitt där ett elfordon i 
taget kan laddas. 

Laddstation: En plats med en eller flera 
laddpunkter för laddbara fordon. 
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LBG: (Liquified Biogas) flytande biogas, erhålls 
då biogas förvätskas genom nedkylning. 

LNG: (Liquified Natural Gas) flytande naturgas, 
erhålls då naturgas förvätskas genom 
nedkylning. 

Låginblandat biodrivmedel: Drivmedel 
som till max 50 procent består av biobaserat 
drivmedel och till resterande del av fossilt 
drivmedel. Exempelvis E10 och B7.

Naturgas: En fossil gas som består av en 
blandning av gaser, främst metan. 

Normalladdning: En laddpunkt som har en 
maximal överföringseffekt på högst 22 kW. 

Publik laddning: En laddstation som är öppen 
för alla att nyttja, vanligen placerade utmed 
landsvägar, i parkeringshus, vid köpcentrum, 
infartsparkeringar eller resecentrum.

Rent biodrivmedel: Biodrivmedel som till 
100 procent består av biobaserat drivmedel. 
Exempelvis B100, Biogas100, HVO100. 

RME: (Rapeseed oil Methyl Ester) en typ av 
FAME som är baserad på rapsolja, är den 
vanligaste typen av FAME i Sverige. 

Semisnabb laddning: En version av 
normalladdning med en laddeffekt per 
laddpunkt på 11-22 kW. 

Snabbladdning: En laddpunkt med en 
maximal laddeffekt på mer än 22 kW. 

Tankstation: En anordning för tankning 
som tillhandahåller flytande eller gasformigt 
drivmedel. 

TEN-T-stomnätet: (The Trans-European 
Transport Network) är beteckningen på 
EU:s politik för utveckling av en gemensam 
europeisk transportinfrastruktur. TEN-T-
stomnätet är det nätverk av infrastruktur som 
utpekats som den mest prioriterade delen av 
EU:s transportinfrastruktur och går mellan de 
viktigaste noderna i Europa. Kartor som visar 
TEN-T-stomnätet finns på olika hemsidor. 

Ultrasnabbladdning/HPC: (High Power 
Charging) en laddpunkt med en maximal 
laddeffekt på mer än 125 kW. 
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1 Sammanfattning

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram en regional plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. 

Syftet med planen är att ge kunskap om nuläge och väg  ledning 
kring hur etablering av publik infrastruktur för förny bara drivmedel 
bör ske i Stockholms län för att beslutade miljö- och klimatmål ska 
kunna nås. Utgångs punkten är att de förnybara drivmedel som finns på 
marknaden i dag (el, biodiesel, etanol, biogas och vätgas) är de alter-
nativ som främst har möjlighet att bidra till omställ ningen av länets 
transport sektor eftersom stora insatser behöver ske i närtid om utsläppen 
från tranporterna ska minska med 70 procent jämfört med 2010 enligt 
2030-målet. 

1.1 Strategisk drivmedelsinriktning
För att optimera och prioritera insatser framöver i Stockholms län så 
har en sammanvägning gjorts av fram tagna framtidsscenarier (bilaga  3), 
analys av påverkan på flera olika miljö- och samhällsmål (bilaga 4) 
samt redan beslutade mål i lokala och länsövergripande strategier och 
program (bilaga 5). Den sammlade bedömningen har resulterat i en 
övergripande strategisk drivmedelsinriktning för länet. Stockholms län 
bör satsa på förnybara drivmedel generellt och att kraftigt öka nyttjandet 
av samtliga hållbart producerade förnybara drivmedel. Omställningen 
till förny bara drivmedel och elfordon kräver engagemang, innovation 
och handlingskraft från samhällets alla aktörer. Det är viktigt att betona 
att samtliga kommersiellt tillgängliga förny bara alternativ behöver öka 
betydligt för att 2030-målet för transport sektorn ska kunna nås. För att 
uppnå en diversifi ering av förnybara drivmedel samt optimera insatserna 
framöver bör drivmedel även prioriteras i följande ordning: 

Primära drivmedelsval i prioritetsordning

1. El (inkl. vätgas) 

2. Biogas

3. Etanol

Sekundära drivmedelsval i prioritetsordning

1. Biodiesel

2. Fossila drivmedel (drivmedel med lågt förnybart innehåll)

Av naturliga skäl hamnar fossila drivmedel längst ned i prioritets-
ordningen. Biodiesel, som hamnar näst längst ned, är ett mycket bra 
förnybart drivmedel som är ovärderligt i omställningen till fossilfria 
transporter. Det hamnar dock längst ned bland de förnybara drivmedlen 
av flera olika orsaker som beskrivs mer utförligt i denna plan. 

Länsstyrelserna ska med ett 
långsiktigt perspektiv främja, 
samordna och leda det regionala 
arbetet med att förverkliga 
regeringens politik avseende 
energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. Inom ramen för 
uppdraget ska länsstyrelserna:  
…samordna åtgärder för fossilfria 
transporter och inom ramen för 
arbetet med de regionala energi- 
och klimatstrategierna, i dialog 
med Energimyndigheten, ta fram 
regionala planer för infrastruktur 
för elfordon och förnybara 
drivmedel.

Länsstyrelsernas regleringsbrev 2018,  
uppdrag 3.19
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El och biogas hamnar högst upp i prioritetsordningen då dessa driv-
medel faller bäst ut i den vetenskapliga utredningen av miljö- och 
samhällsnyttor. Det är även de drivmedel som bäst samman faller med 
befintliga regionala mål för Stockholms län. El och biogas är även de 
drivmedel som produceras lokalt och som det finns goda förutsättningar 
för att öka produktionen av utifrån de regionala aktörernas rådighet. 
El  prioriteras högst eftersom förutsätt ningarna för elektrifiering är goda 
i Stockholm jämfört med på många andra platser, även om stamnäten 
i länet behöver förnyas. Eldrivna fordon skapar även samhällsnyttor i 
storstadsr egioner som minskat buller och minskade hälsofarliga utsläpp 
som lokalt har ett stort värde. Slutligen visar nuläges analysen samt 
kartlagt scenario fram till 2030 att det är infra strukturen för el och biogas 
som behöver utökas mest i länet och därmed också behöver prioriteras 
och drivas på i ett marknads utvecklingsperspektiv. 

Etanol hamnar på andra plats i prioritetsordningen då det är ett viktigt 
förny bart drivmedel i transportsektorns omställning. Trots detta så är 
krafterna på marknads sidan svaga i dagsläget och det finns en risk att den 
befintliga välutbyggda tankinfra strukturen för E85 minskar samt att de 
dryga 37 000 etanolfordon som redan finns i Stockholms län tankar bensin 
istället för etanol. Etanol är även ett av de förnybara drivmedel som kan 
produceras i östra Mellansverigeregionen och det är ett viktigt drivmedel 
i såväl ett omställningsperspektiv som i ett kris beredskapsperspektiv 
då det kan nyttjas i befintliga fordon. Att verka för ett ökat nyttjande av 
ED95 är också en viktig del i omställningen av tunga transporter. 

1.2 Regional plan för infrastruktur
Baserat på de olika kunskapsunderlagen (bilaga 1–5) så har utvecklingen 
av Stockholms läns transportsektor prognostiserats i fyra olika scenarier. 
I samtliga scenarier är det tydligt att Stockholms län inte kan nå målet 
om 70 procents CO2-reduktion enbart genom att ställa om till förnybara 
drivmedel. En effektivisering av transport arbetet måste också till. 

Med utgångspunkt i framtaget Best case-scenario (bilaga 3) avseende 
utvecklingen av förnybara drivmedel har ett ungefärligt antal fordon för 
de olika förnybara alternativen uppskattats fram till år 2030. 

Laddbara fordon är det alternativ som bedöms öka mest. För att upp-
skatta potentiell utveckling av antalet elfordon i länet samt utmaningar 
kopplade till effektbrist i elnätet har en sammanställning av befintligt 
kunskaps underlag från nationella aktörer genomförts i kombination med 
samtal med nätägare. En kompletterande bedömning har även gjorts 
av potentialen för global batteriproduktion baserat på inter nationella 
underlag och rapporter. Den samlade bedömningen är att antalet ladd bara 
fordon kommer att öka kraftigt, men att det i Stockholms län kommer 
att finnas utmaningar kopplade till tillgänglig effekt fram till och med 
åtminstone år 2030.

Framtida behov av antal publika snabbladdpunkter och publika tank-
stationer för respektive drivmedelstyp har beräknats med hjälp av nyckel-
tal baserade på forskning (laddpunkter) eller historisk utveckling av andra 
jämförbara drivmedelsalternativ (förbränningsmotorer). Behovet av fler 
snabb laddpunkter i länet bedöms vara omfattande, från det drygt 100 
punkter som finns idag till över 3 000 stycken år 2030. 
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Omvärldsfaktorer, i kombination med den omfattande omställning av 
transport sektorn som måste till för att nå uppsatta mål, ger bedömningen 
att Sveriges och Stockholms läns produktion av förnybara drivmedel 
måste öka. En ökad inhemsk och regional produktion av förnybara driv-
medel medför även andra samhällsnyttor som exempelvis en stärkt kris-
beredskap, en grön tillväxt och näringslivsutveckling samt en omställning 
till en cirkulär- och biobaserad ekonomi. Behovet av tillkommande 
infra struktur för biogas, ED95 och vätgas utgör tillsammans cirka 50 nya 
tankstationer. För biodiesel är bedömningen, givet de antaganden som 
gjorts att, i stort sett all biodiesel kommer användas till låginblandning 
och att de publika tankställen som redan finns för HVO100 utgör en 
tillräcklig och god basinfrastruktur även om försäljningsvolymerna ökar. 

En översiktlig fördelning av de tillkommande laddpunkterna och 
tank stationerna har gjorts på kommunnivå genom att ta hänsyn till 
befolknings mängd, nuvarande fordonsflotta, behov av grundläggande 
infra struktur samt genomfartstrafik. Såväl nuläge för infrastrukturen samt 
behovet av tillkommande infrastruktur illustreras i denna plan i form av 
GIS-kartor. 

I kapitel 5 presenteras förslag till möjliga insatser för Länsstyrelsen, 
Region Stockholm samt länets kommuner. Planen kommer att behöva 
vara ett levande dokument och förankras och vidareutvecklas framöver. 
Den absolut viktigaste slut satsen är dock att majoriteten av alla insatser 
kopplat till infrastruktur behöver ske i närtid, före 2025, om 2030-målet 
för transportsektorn ska kunna nås. 
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2 Inledning

2.1 Bakgrund
I utredningen Strategisk plan för transportsektorns omställning till fossil
frihet (ER 2017:07), även kallad SOFT-utredningen, har sex nationella 
myndigheter lagt fram ett antal förslag kring insatser som behövs för 
transportsektorns omställning. Däribland ingår ett förslag om upp-
rättandet av regionala planer till stöd för infrastruktur för förnybara driv-
medel (förslag och åtaganden 2.1.10). Länsstyrelserna har därefter i sitt 
reglerings brev för 2018 fått ett uppdrag om att upprätta regionala planer 
för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel (uppdrag 3.19). 

2.2 Syfte 
Den regionala planen för infrastruktur för förnybara drivmedel ska 
utgöra ett stöd och vägledning vid kommunal planering av drivmedels-
infrastruktur (inklusive ladd infrastruktur) och bör även vara styrande 
i Länsstyrelsens bedömningar av transport åtgärder i länet.1 Planen 
kommer att utgöra ett underlag för tjänstemän på Länsstyrelsen, Region 
Stockholm, kommuner samt myndigheter och andra aktörer inom 
transport  området. Utöver detta ska planen även harmonisera med andra 
relevanta planer, program och strategier på regional och lokal nivå. 
Planen ska även ligga till grund för planeringen och genomförandet av ett 
mer omfattande arbete med omställ ningen till fossilfria transporter i länet. 

Huvudsyftet med denna regionala plan är således att den ska fungera 
som väg ledning i arbetet med att bygga ut infrastruktur i form av tank-
stationer för förnybara drivmedel samt laddstationer för elfordon. 
Vägledningen ska peka ut vilken etablering som behövs för att till-
gänglig göra förnybara drivmedel på en tillfredsställande nivå över 
hela Stockholms län. Den ska ange vilka etableringssinsatser som är 
prioriterade på kort sikt (de närmaste 5–6 åren), men även visa på behov 
att planera för på̊ längre sikt (5–10 år). Planen ska ge väg ledning både 
vad gäller behov av antal tank- och laddstationer för olika förnybara 
drivmedel, samt lämplig lokalisering av dessa, på över siktlig nivå. 
Tanken är att kommuner ska kunna ha stöd av planen i det löpande 
fysiska planeringsarbetet med översiktsplaner, detaljplaner och områdes-
bestämmelser. Planen ska även ge förslag till insatser som krävs för att 
den planerade infrastrukturen ska kunna komma på plats. Då mycket 
händer vad gäller utveckling av fordon och drivmedel och en stor del av 
utvecklingen ligger utanför länsstyrelsens, Region Stockholms och länets 
kommuners rådighet avses planen följas upp och uppdateras regelbundet.

1 Energimyndigheten, 2018. 

Länsstyrelsernas 
regleringsbrev 2018, 
uppdrag 3.19:

Länsstyrelserna ska med 
ett långsiktigt perspektiv 
främja, samordna och leda 
det regionala arbetet med att 
förverkliga regeringens politik 
avseende energiomställning 
och minskad klimatpåverkan. 
Inom ramen för uppdraget 
ska länsstyrelserna: (…) 
samordna åtgärder för 
fossilfria transporter och 
inom ramen för arbetet med 
de regionala energi- och 
klimatstrategierna, i dialog 
med Energimyndigheten, 
ta fram regionala planer för 
infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel.
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2.3 Avgränsningar
Planen utgår från en nulägesbild samt scenarier för framtida utveckling 
och behov av biodrivmedel och laddinfrastruktur för vägtrafik. 

Planen täcker in all vägtrafik, både privat och offentlig samt omfattar 
såväl person- som godstrafik. Förnybara driv medel till sjöfart och flyg 
kommer inte att behandlas i någon djupare omfattning eftersom sjöfart 
och flyg på regional nivå använder avsevärt mindre volymer driv-
medel och har färre användare. Förnybara drivmedel till sjöfart och flyg 
kommer dock att behandlas på en översiktlig nivå i planen, för att synlig-
göra en förmodad växande efterfrågan på förnybara drivmedel även 
för dessa trafikslag och hur det påverkar infrastrukturplaneringen för 
vägtransportsektorn. 

Planen omfattar framförallt de förnybara drivmedel som finns 
kommersiellt tillgängliga på marknaden idag, vilket är biodiesel, etanol, 
biogas, el och vätgas. Detta eftersom att stora insatser måste ske i närtid. 
En utblick görs dock mot andra möjliga förnybara drivmedel, som till 
exempel biobensin, metanol, DME och elektrobränslen. 

I flera större nationella utredningar2 som behandlar frågan om hur 
utsläppen av växthusgaser från Sveriges transporter ska kunna minska 
kraftigt har det konstaterats att det behövs insatser inom tre olika åtgärds-
områden: transporteffektivt samhälle, energi effektivare fordon och förny-
bara drivmedel. Det har också konstaterats att det inte kommer att vara 
till räckligt att vidta åtgärder inom ett eller två av dessa områden för att nå 
de klimatmål som riksdagen beslutat om för att lindra den globala upp-
värmningen. Det måste ske utsläpps minskningar på samtliga tre åtgärds-
områden för att nå målen. Fokus i denna regionala plan för infrastruktur 
för förnybara drivmedel och elfordon ligger dock av naturliga skäl på just 
förnybara drivmedel. Den kommer således inte i någon direkt mening 
omfatta åtgärder för omställning till mer energieffektiva fordon eller ett 
mer transporteffektivt samhälle. De scenarier som tas fram inom ramen 
för denna plan illustrerar däremot hur stor del i omställningen förnybara 
drivmedel kan komma att ha i relation till energi effektivare fordon och 
ett mer transporteffektivt samhälle. Scenarierna utgår dessutom från att 
drivmedels förbrukningen låses till dagens nivå, vilket i sig innebär en 
ansenlig effektivisering då Trafikverkets prognoser visar på ökande trans-
portbehov framöver samt att en omfattande befolkningstillväxt förväntas 
ske i Stockholms län. 

I nämnda nationella utredningar (se fotnot 2) understryks även att 
en ökad produktion av biodrivmedel i Sverige är nödvändig för att nå 
klimatmålen. Trots att Sverige är ett av de länder i världen som har bäst 
förutsättningar för att producera bio drivmedel importeras i dagsläget 
majoriteten (cirka 85 procent) av det bio driv medel som används till 
transporter. I arbetet med denna plan har utgångspunkten därför varit att 
Sverige, och Stockholms län i synnerhet, i betydligt större utsträckning än 
idag ska använda biodrivmedel som är producerade inom landet. 

2 Bl.a. SOU 2013:84 - Fossilfrihet på väg, SOU 2016:47 – En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige och 
Energimyndigheten mfl, ER2017:07 – Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. 

Det behövs insatser inom 
tre olika åtgärdsområden: 
transporteffektivt samhälle, 
energi effektivare fordon och 
förnybara drivmedel. Det har 
också konstaterats att det inte 
kommer att vara tillräckligt att 
vidta åtgärder inom ett eller 
två av dessa om råden för att 
nå de klimatmål som riksdagen 
beslutat om. Det måste ske 
utsläppsminskningar på 
samtliga tre åtgärdsområden 
för att nå målen. Fokus i denna 
regionala plan för infrastruktur 
för förnybara drivmedel och 
elfordon ligger dock av naturliga 
skäl på förnybara drivmedel.
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I planen kartläggs därmed potentialen för produktion av biodrivmedel 
från biomassa i Stockholms län. Detta jämförs med motsvarande 
potentialberäkningar för hela landet. 

Planen fokuserar på publik tank- och laddinfrastruktur för biodrivme-
del, el och vätgas, det vill säga tank- och laddstationer för fordon som 
kan köras på förnybara drivmedel. För att ta fram en infrastrukturplan 
som är ändamålsenlig och tar hänsyn till Stockholms läns förutsättningar 
kommer fordonsflottan och dess utveckling samt förutsättningarna för 
produktion och distribution av biodrivmedel och el att tas i beaktande. En 
stor andel av förbruk ningen av förnybara drivmedel sker via icke dedi-
kerade eller icke-publika tank- och laddplatser för förnybara drivmedel. 
Exempelvis genom låginblandning i fossil bensin- och diesel, i interna 
drivmedelstankar hos åkerier och på lantbruk, via bussdepåer samt genom 
laddning hemma eller vid arbets platser etc. Det som har ansetts som rim-
ligt och relevant att kartlägga i denna plan är dock den publika dedikerade 
infra struk turen för förnybara drivmedel samt snabbladdare för elfordon. 

Tidshorisonten i planen är från nuläge fram till år 2030. Det kan vara 
vanskligt att planera längre fram i tid än så, med tanke på att planens 
relevans till stora delar är avhängig framtida utveckling vad gäller bland 
annat biodrivmedelsproduktion, tillgången på fordon som kan köra på 
förnybara drivmedel, teknikutveckling samt nationell och internationell 
politik. Eftersom den framtida utvecklingen inom dessa områden i stor 
utsträckning påverkar planens relevans är det därför också nödvändigt att 
planen revideras kontinuerligt. På så sätt kan planen hållas aktuell och 
relevant. Trots nämnda osäkerheter och en snabb teknikutveckling är det 
dock viktigt att ta i beaktande att det behövs mycket kraftfulla insatser i 
närtid för att målen inom det nya Klimatramverket ska kunna nås.3

En översiktlig utblick fram mot år 2045 görs även inom ramen 
för planen trots avgränsningen till år 2030. Detta för att ta hänsyn till 
att förny bara drivmedel som i dagsläget av olika anledningar inte är 
marknads mogna eller tekniskt gångbara inte helt utesluts. Teknik-
utveckling och förändrat marknadsläge kan göra att nya förnybara driv-
medel om 10–20 år blir gångbara på ett helt annat sätt jämfört med idag. 
På samma sätt kan utvecklingen av de förnybara drivmedel som finns 
kommersiellt tillgängliga idag skilja mycket mellan olika drivmedel. 
För att minska risken för inlåsning i en viss infrastruktur tydliggörs 
även möjliga synergi effekter mellan nuvarande förnybara drivmedel på 
marknaden och sådant som kan tänkas komma i framtiden. 

2.4 Metod
Den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara 
driv   medel i Stockholms län har tagits fram under 2018–2019 av 
Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med andra aktörer i länet. Planen 
har även tagits fram i synergi med andra pågående transportprojekt och 
insatser i ö̈stra Mellansverige- och Stockholmsregionen. 

Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) har genomfört 
tre dialogmöten under 2018 med Energimyndigheten angående uppdraget 
att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara 

3  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Klimat/Sveriges-klimatlag-och-kli- matpolitiska-ramverk/ 

I flera nationella utredningar 
understryks att en ökad 
produktion av biodrivmedel 
i Sverige är nödvändig för att 
nå målen. 

Trots att Sverige är ett av 
de länder i världen som har 
bäst förutsättningar för att 
producera biodrivmedel 
så importeras i dagsläget 
majoriteten (cirka 85 procent) 
av det biodrivmedel som 
används till transporter. 
I  arbetet med denna plan 
har utgångs  punkten 
därför varit att Sverige (och 
Stockholms län) i betydligt 
större utsträckning än idag 
använder bio drivmedel som 
är producerade inom landet.

Trots nämnda osäkerheter och 
en snabb teknikutveckling är 
det viktigt att ta i beaktande 
att det krävs mycket kraftfulla 
insatser i närtid för att målen 
inom det nya Klimatramverket 
ska kunna nås.
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drivmedel. Inom ramen för samverkansplattformen BioDriv Öst så har 
även länsstyrelserna och regionerna i BioDriv Östs sex län genomfört tre 
möten för ökad samverkan och samordning storregionalt. Det har resul-
terat i att planerna i flera av länen i ö̈stra Mellansverige har utformats på 
samma sätt. 

Det finns ett antal nationella och regionala utredningar och underlag 
som dels ger förslag på åtgärder som krävs för att nå målen för transport-
sektorns omställning och som dels visar på nuläget i infrastrukturen. 
Dessa har tagits in i arbetet med aktuell infrastrukturplan för att skapa en 
helhetsbild. 

Tanken med denna plan är att den ska peka ut vilken etablering av 
infrastruktur som behövs för att över tid möta efterfrågan på förnybara 
drivmedel i Stockholms län på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Planen 
ska även tydliggöra i vilken omfattning som infrastruktur för förnybara 
drivmedel behöver byggas ut för att det ska vara möjligt att realisera 
beslutade mål för transportsektorns omställning. För att kunna beräkna 
och dimensionera mängd, typ och lokalisering av infrastruktur är det 
nödvändigt att blicka in i framtiden och försöka förutse behovet av olika 
förnybara drivmedel. Därför har en grundläggande del i arbetet med att 
ta fram denna plan varit att utforma ett antal möjliga scenarier för hur 
utvecklingen av förnybara drivmedel i Stockholms län kan komma att 
se ut fram till år 2030. Scenarierna tar sin utgångspunkt i nuläget för 
användningen av olika förnybara drivmedel och tar hänsyn till förut-
sätt  ningar för produktion av biodrivmedel, elfordon, fordons flottans 
samman  sättning, beslutade klimatmål, befintliga styrmedel, teknik-
utveckling m.m. Dessa scenarier ska åskådliggöra hur mycket förnybara 
drivmedel som kan komma att behövas för att försörja transporter i 
Stockholms län och ligger således till grund för de avväganden som 
lett fram till antal tank- och laddstationer för olika förnybara drivmedel 
i  planen. 

Med utgångspunkt i behovet av att öka den svenska biodrivmedels-
produktionen så har en kartläggning genomförts av länets potential 
för biodrivmedelsproduktion baserat på nuvarande förutsättningar 
för biomassatillgång. Denna kartläggning bygger huvud sak ligen på 
statistiskt underlag sammanställt av statliga myndig heter, som SCB, 
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket. Detta har 
kompletterats med underlag från bransch organisationer som Avfall 
Sverige och direktkontakt med företag som hanterar biomassa i sin 
verksamhet. Detaljerings graden i dessa statistiska underlag är inte alltid 
på så hög nivå som hade varit önskvärt och i många fall är de samman-
ställda för helt andra ändamål än för att göra bedöm ningar av hur mycket 
biomassa som kan användas till biodrivmedels produktion. Det innebär 
att det i underlaget finns en del inneboende osäkerheter i beräkningarna 
av biomassa potentialen. Till detta kommer även osäkerheter i form av 
de olika antaganden som behövts göras för att beräkna den praktiska 
och realiserbara potentialen hos olika typer av biomassa. Trots dessa 
osäkerheter ger biomassakartläggning en relativt god uppskattning av hur 
mycket biomassa i Stockholms län som potentiellt kan användas för att 
producera biodrivmedel. 
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Som en del i den storregionala samverkan med att ta fram de 
regionala planerna för infrastruktur för elfordon och förnybara driv-
medel har ett antal länsstyrelser och regioner i Östra Mellansverige 
inom ramen för samverkansprojektet Utveckling BioDriv Öst tagit 
initiativ till en vetenskaplig studie om hur olika scenarier gällande 
förnybara drivmedel även påverkar en större bredd av miljö- och 
samhällsmål. Syftet med studien har varit att identifiera målsynergier 
samt potentiella målkonflikter då såväl länsstyrelser som regioner har 
ett brett samhällsansvar. Ökad kunskap om eventuella målsynergier 
bedöms kunna underlätta och påskynda omställningen till en fossilfri 
transportsektor. 

Det vetenskapliga kunskapsunderlaget ger kunskap om hur en 
handfull olika drivmedelsscenarier med varierande fördelning och 
mängder av förnybara drivmedel påverkar möjligheten att nå följande 
miljö- och samhällsmål: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri 
miljö, stärkt totalförsvar (försörjningstrygghet/ krisberedskap), ökad 
svensk livsmedelsproduktion, landsbygdsutveckling, regional utveckling 
och sysselsättning samt omställning till en cirkulär- och biobaserad 
ekonomi. Även energi- och kostnadseffektivitet för de olika scenarierna 
har analyserats. Det vetenskapliga kunskapsunderlaget, Perspektiv på 
svenska förnybara drivmedel – Utvärdering utifrån miljökvalitets och 
samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion till 2030, som tagits 
fram av Research Institutes of Sweden – RISE4 har använts som en 
del i arbetet med att dimensionera typ och mängd av infrastruktur för 
förnybara drivmedel i de regionala planerna samt att det utifrån studien är 
möjligt att urskilja vilket scenario som är eftersträvansvärt att planera för, 
givet de prioriteringar kring olika mål som finns i Stockholms län. 

Länets aktörer har involverats i arbetet under hösten 2018 och våren 
2019 på olika sätt för att i ett tidigt skede få möjlighet att ge syn punkter 
på det planerade upplägget och grundstrukturen för planens upprät tande.  
Detta har i formella sammanhang skett på en workshop om infra-
struktur planen som arrangerades den 14 november av Länsstyrelsen, 
Storstockholm och Stockholms läns landsting med länets kommuner 
som målgrupp, i samband med ett företagsseminarium om förnybara 
drivmedel den 21 januari vilket arrangerades av BioDriv Öst i samverkan 
med Storstockholm och Länsstyrelsen den 21 januari. Klimat- och 
energistrategins referensgrupp bestående av Region Stockholm, 
Trafikverket och Storsthlm har också engagerats i arbetet med planen. 
Utöver detta har ett par individuella möten har också genomförts med 
Stockholms stads miljöförvaltning i början av 2019.

4 Perspektiv på svenska förnybara drivmedel – Utvärdering utifrån miljökvalitets-och samhällsmål samt 
scenarier för inhemsk produktion till 2030. Johanna Mossberg m.fl. RISE Research Institutes of Sweden 
(2018). 

Det vetenskapliga kunskaps-
underlaget ”Perspektiv 
på svenska förnybara 
driv medel – Utvärdering 
utifrån miljökvalitets- och 
samhälls mål samt scenarier 
för in hemsk produktion 
till 2030” som tagits fram 
av Research Institutes of 
Sweden (RISE) har använts 
som en del i arbetet med 
att dimensionera typ och 
mängd av infrastruktur för 
förnybara drivmedel i de 
regionala planerna. Utifrån 
studien är det även möjligt 
att urskilja vilket scenario 
som är eftersträvansvärt 
att planera för, givet de 
prioriteringar och mål som 
finns i Stockholms  län.
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3 Målbild och strategisk drivmedels
inriktning för Stockholms län 

3.1 Målbild
För att veta vilken planering som är att föredra behövs en målbild. I 
detta fall är målbilden primärt uttryckt i termer av minskade utsläpp av 
växthusgaser från transporter. 

På nationell nivå har riksdagen beslutat om att utsläppen av växthus-
gaser från inrikes transporter (exklusive flyg) ska vara minst 70 procent 
lägre än 2010 års nivå till år 2030. Detta mål gäller även i Stockholms 
län och finns uttryckt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen (RUFS 2050). Ett flertal större nationella utredningar ger vid 
handen att all potential till ökad användning av förnybara drivmedel 
kommer att behöva realiseras för att nå detta mål. Det finns dock olika 
begränsningar vad gäller tillgång till biomassa, investering i och bygg-
nation av produktionsanläggningar, ekonomiska styrmedel etc. som gör 
att enbart ökad användning av förnybara drivmedel med största sanno-
lik het inte kommer att räcka för att nå målet om 70 procent minskade 
utsläpp av växthusgaser. För att nå målet är det även helt nödvändigt att 
fordonen blir effektivare och inte minst att samhället blir mer transport-
effektivt, det vill säga att transporterna minskar och totalt sett använder 
så lite drivmedel som möjligt. Det kan uppnås genom färre och kortare 
transporter och mer effektivt resursutnyttjande vad gäller transporter, det 
vill säga fler personer/mer gods i samma fordon samt över flytt ning av 
person- och godstransporter till de mest effektiva trafik slagen (bil -> buss 
och cykel, flyg -> tåg och båt och liknande).

Trots detta skarpa mål, är det fortfarande inte tydligt hur målet ska 
uppnås, det finns till exempel ingen konsensus om hur stor del av mål-
uppfyllnaden som kan/bör nås genom ökad användning av förnybara 
drivmedel, energieffektivare fordon respektive färre eller effektivare 
transporter. 

En slutsats som går att dra utifrån målet om 70 procents reduktion av 
växthusgaser är dock att ju större andel förnybara drivmedel i transport-
sektorn desto större möjlighet finns det att nå det uppsatta målet. 
Målbilden som denna regionala plan för infrastruktur för elfordon och 
förny bara drivmedel tar sikte på att uppfylla ligger därför i linje med det 
scenario som innehåller störst volymer förnybara drivmedel, det vill säga 
scenario 1 – Best Case i Bilaga 3.

Målbilden påverkas även av andra miljö- och samhällsmål som har 
en nära koppling till satsningar på förnybara drivmedel. Genom att 
identifiera synergieffekter med andra samhällsmål underlättas genom-
förandet och kostnadseffektiviteten i insatserna. 

Generella principer för hur ett bredare perspektiv kan tas in 
i utvärdering och val av drivmedel illustreras i den så kallade 
Drivmedelstrappan5 i Figur 1.

5  Vägledning för drivmedelsstrategier. BioDriv Öst (2018).
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miljö- och samhällsmål som lyfts fram som prioriterade i Länsstyrelsens 
Klimat- och energistrategi, RUFS 2050, Region Stockholms 
Miljöprogram (gällande den egna verksamheten), Stockholm stads 
strategi Fossil bränsle fritt Stockholm 2040 samt Region Stockholms 
Klimatfärdplan 2050. 

Exempel på relevanta mål och prioriterade områden:

• Eldrift behöver prioriteras för att minska problem i stadsmiljön som 
buller och dålig luftkvalitet (Klimat- och energistrategin) Utsläppen 
av partiklar och kväveoxider ska minska. (Miljöprogrammet) Utökad 
elektrifiering av vägtransporterna och en koordinerad satsning på 
laddinfrastruktur i länet. (Klimatfärdplan 2050). 

• Höjda miljökrav i upphandlingar i ett LCA perspektiv och viktigt 
att satsa på ett diversifierat bränsleutbud med el, biogas och andra 
förnybara drivmedel. (Klimat- och energistrategin)

• Ökad utsortering och rötning av matavfall, ökad biogasproduktion, 
fler gårdsanläggningar och en utbyggnad av gasnätet är viktigt. 
(Klimat- och energistrategin) Minst 70 procent av matavfallet ska 
materialåtervinnas (RUFS 2050). Minst 70 procent av Stockholms 
matavfall ska samlas in för produktion av biogas senast 2020. 
(Fossilbränslefritt Stockholm 2040) 

Figur 1. Drivmedelstrappan. Hur olika kriterier kopplade till miljö- och samhällsmål utöver 
de grundläggande hållbarhetskriterierna kan påverka prioriterade val av förnybara 
drivmedel. Klimatpåverkan i form av CO

2
-ekvivalenter hanteras i steg 1 ”Förnybart” medan 

följande steg ställer krav på fler måluppfyllnadssynergier. I steg 2 ”Regional utveckling” 
kvalar drivmedelsalternativ som, utöver minskad klimatpåverkan, positivt påverkar aktuell 
region (exempelvis genom tillkommande arbetstillfällen). 

1. Påverkar inte generationsmå-
let negativt

2. Bidrar till regional utveckling 
och försörjningstrygghet

3. Bidrar till miljökvalitetsmålen
4. Påverkar inte hållbarhetsprin-

cipen enligt naturliga steget
1. Påverkar inte generations-

målet negativt
2. Bidrar till regional utveckling 

och försörjningstrygghet
3. Bidrar till miljökvalitetsmålen

1. Påverkar inte generations-
målet negativt

2. Bidrar till regional utveckling 
och försörjningstrygghet

1. Påverkar inte generations-
målet negativt

 • Närproducerad biogas från 
restprodukter

 • El (grön), krav på batterifram-
ställning och återvinning av 
sällsynta jordartsmetaller

 • Närproducerad förnybar 
vätgas, krav på framställning/
återvinning av sällsynta 
jordartsmetaller

 • Närproducerad biogas från 
restprodukter

 • El (grön)
 • Närproducerad etanol från 

restprodukter
 • Närproducerad förnybar 

vätgas  • Närproducerad biogas från
 • El (grön), 
 • Närproducerad RME
 • Närproducerad etanol
 • Närproducerad förnybar vätgas
 • Närproducerad HVO  • Biogas

 • El  
 • RME
 • etanol
 • vätgas
 • HVO

CIRKULÄRT

SAMHÄLLSEKONOMI

FÖRNYBART

REGIONAL UTVECKLING

 • Exempel på drivmedel 
som vanlitgvis uppfyller 
trappstegets kriterier

Trappstegets kriterier
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• En resurseffektiv och resilient region ska skapas. Lokal produktion av 
drivmedel ska främjas och en stärkt koppling mellan avloppshantering, 
avfallshantering och energiförsörjning ska skapas. Andelen förnybara 
och återvunna energiformer ska ökas. (RUFS 2050)

• Etablera biokluster i regionen för produktion av biodrivmedel och 
skapa en stark och stabil marknad för desamma. (Klimatfärdplan 
2050) Satsningar på förnybara drivmedel och innovationen för biogas 
och vätgas samt utökad regional produktion av förnybara drivmedel. 
Ta fram en drivmedelsutredning för en säker och hållbar försörjning 
av länet med förnybara drivmedel (Klimatfärdplan 2050)

• Ökad regional produktion av förnybara och återvunnen energi. 
Nyttiggöra synergieffekter mellan energisäkerhet, nya jobb, krets-
lopps lösningar, cirkulär ekonomi och livsmedelsproduktion. 
(Klimatfärdplan 2050)

•	 Energianvändningen för kollektivtrafiken ska minska och 95 procent 
av landstingets transporter ska ske med förnybara drivmedel 2021 
(kollektivtrafik, färdtjänst, egna fordon och betydande upphandlade 
transporter). (Region Stockholms Miljöprogram)

•	 Region Stockholm ska vara ledande i Europa vad gäller hållbar 
offentlig upphandling som bidrar till en cirkulär och biobaserad 
ekonomi. Hållbarhetskrav ska ställas både baserat på miljöpåverkan 
och mänskliga rättigheter. (Region Stockholms Miljöprogram)

•	 Offentlig upphandling ska vara ett verktyg för att lyfta andra samhälls-
nyttor och miljöeffekter än klimat, som ett mer cirkulärt samhälle med 
ett bättre resursutnyttjande. (Klimatfärdplan 2050)

Listade regionala mål har även kopplats samman med rapporten 
Perspektiv på svenska förnybara drivmedel – utvärdering utifrån 
miljökvalitets och samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion 
till 2030 som tagits fram av RISE (se Bilaga 4) samt Stockholms läns 
biomassapotential (se Bilaga 2). Utifrån samtliga ovan beskrivna underlag 
så har en strategi med prioriterade drivmedelsval för Stockholms län 
tagits fram. 

Utöver koppling till relevanta miljö- och samhällsmål så har utgångs-
punkten i denna plan även varit att tillgängligheten på tank- och ladd-
stationer för förnybara drivmedel ska vara god i länets städer och 
samhällen samt längs med högtrafikerade vägar som knyter ihop länet. 
Ett jämställt och jämlikt nyttjande av infrastruktur för hållbart resande 
är viktigt för att säkerställa en ökad tillgänglighet och rörlighet i hela 
länet. En annan aspekt i planen är vikten av att diversifiera de förnybara 
drivmedels alternativen vilket är viktigt för att säkerställa fossilfria 
transporter på sikt samt även i ett energisäkerhetsperspektiv.
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3.2 Strategisk drivmedelsinriktning
Utifrån den sammanvägda målbilden har ett förslag på en strategisk driv-
medelsinriktning tagits fram, där det framgår vilka förnybara drivmedel 
som bör prioriteras i Stockholms län för att på ett ändamålsenligt sätt 
främja utbyggnad av infrastruktur för förnybara drivmedel. Inriktningen 
pekar även ut vilka drivmedel som är prioriterade att använda i olika 
typer av fordon och transporter. 

Utöver att inriktningen ligger till grund för infrastruktur planen så kan 
den även ge stöd och vägledning vid offentliga upphandlingar av fordon 
och transporttjänster. Drivmedelsinriktningen verkar även vägledande 
för övriga aktörer i länet samt pekar ut en tydlig och långsiktig inriktning 
vilket underlättar näringslivets satsningar på ökad produktion av 
förnybara drivmedel och ökad utbyggnad av infrastruktur.

3.2.1 Övergripande strategisk drivmedelsinriktning

Den strategisk drivmedelsinriktning baseras på kunskapsunderlaget i 
denna utredning, målbilden samt befintliga planer och strategier i länet. 
Inriktningen, och prioritetsordningen av drivmedel, är tänkt att utgöra 
ett hjälpmedel för att underlätta beslut gällande upphandling av fordon 
och transporttjänster. Med hjälp av inriktningen så kan hänsyn tas till en 
lång rad miljö- och samhällsmål på ett enkelt sätt och de resurser som går 
till inköp av fordon och drivmedel kan även på ett ändamålsenligt sätt 
bidra till att utveckla länets infrastruktur för förnybara drivmedel. Vid 
stora prisskillnader mellan olika drivmedelsval blir det upp till aktuella 
beslutsfattare att göra en värdering av de miljö- och samhällsnyttor som 
ett eventuellt dyrare förnybart alternativ bidrar med. 

Den primära och övergripande strategiska drivmedelsinriktningen för 
Stockholms län bör vara att satsa på att kraftigt öka nyttjandet av samtliga 
hållbart producerade förnybara alternativ i transportsektorn. Samtliga 
kommersiellt tillgängliga förnybara drivmedel behöver öka betydligt för 
att 2030-målet för transportsektorn ska kunna nås. Utifrån en liknande 
modell som den välkända fyrstegsprincipen så är ett fördjupande steg i 
den övergripande strategisk drivmedelsinriktning att drivmedelsval i länet 
bör prioriteras i följande ordning:

Primära drivmedelsval i prioriteringsordning

1. El (inklusive vätgas)

2. Biogas

3. Etanol 

Sekundära drivmedelsval

4. Biodiesel

5. Fossila drivmedel (låginblandning av förnybart)

Drivmedelsinriktningen 
verkar vägledande för 
offentliga aktörer i länet 
samt pekar ut en tydlig och 
långsiktig inriktning vilket 
underlättar näringslivets 
satsningar på ökad produk-
tion av förnybara driv medel 
och ökad utbygg nad av 
infrastruktur.

Den primära strategiska 
drivmedelsinriktningen för 
Stockholms län bör vara 
att satsa på att kraftigt 
öka nyttjandet av samtliga 
hållbart producerade 
förnybara alternativ i 
transportsektorn.
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El och biogas hamnar på plats ett respektive två i prioritetsordningen 
då dessa drivmedel faller bäst ut i den vetenskapliga utredningen av 
miljö- och samhällsnyttor (se Bilaga 4). Det är även de drivmedel som 
bäst sammanfaller med de regionalt uppsatta mål som beskrivits tidigare. 
El och biogas är även de drivmedel som produceras lokalt och som det 
finns goda förutsättningar för att öka produktionen av utifrån de regionala 
aktörernas rådighet. El prioriteras allra högst då förutsättningarna för en 
ökad elektrifiering i Stockholm är god jämfört med många andra delar 
i landet och det är även i storstadsregioner som nyttor som minskade 
bullernivåer och minskade hälsofarliga utsläpp har allra störst värde. Ju 
högre andel av transportsektorn som kan elektrifieras i Stockholm, desto 
mer biodrivmedel kommer även att frigöras till andra län som inte har 
lika goda förutsättningar när det gäller kollektivtrafik, gång och cykling. 

Slutligen visar nulägesanalysen samt kartlagt scenario fram till 
2030 att det är infrastrukturen för el och biogas som behöver utökas 
mest i länet och därmed också behöver prioriteras och drivas på i ett 
marknadsutvecklingsperspektiv. Fokuseringen på en kraftigt ökad 
elektrifiering i Stockholms län och inom offentliga transporter, som till 
exempel kollektivtrafiken, innebär även ett extra stort ansvar för att i 
enlighet med Agenda 2030 arbeta aktivt med att driva på utvecklingen 
mot en mer hållbar batteriproduktion. Vikten av att värna krav på 
hållbarhet och mänskliga rättigheter inom den offentliga upphandlingen 
lyfts även fram i Region Stockholms Miljöprogram. SL har redan 
påbörjat ett sådant arbete inom ramen för utredningen om elektrifiering 
av kollektivtrafiken och denna insats behöver vidareutvecklas framöver. 

Etanol hamnar på tredje plats i prioritetsordningen då det är ett viktigt 
förnybart drivmedel i transportsektorns omställning. Trots detta så är 
krafterna på marknadssidan svaga i dagsläget och det finns en risk att 
den befintliga välutbyggda tankinfrastrukturen för E85 minskar samt att 
de dryga 37 000 etanolfordon som redan finns i Stockholms län tankar 
bensin istället för etanol. Etanol är även ett av de förnybara drivmedel 
som kan produceras i ÖMS-regionen och det är ett viktigt drivmedel i 
såväl ett omställningsperspektiv som i ett krisberedskapsperspektiv då det 
dessutom kan nyttjas i befintliga fordon. Att verka för ett ökat nyttjande 
av ED95 är också en viktig del i omställningen av tunga transporter.

Biodiesel, som hamnar näst längst ned, är ett bra förnybart drivmedel 
som är ovärderligt i omställningen till fossilfria transporter. Det hamnar 
dock längst ned bland de förnybara drivmedlen av flera olika orsaker. 
Biodiesel är ett drivmedel som har ”kort startsträcka”, det är enkelt 
att implementera i de flesta fordonsflottor och i befintlig infrastruktur. 
Biodiesel behöver därmed inte specifikt prioriteras i olika insatser för 
att en omställning ska ske utöver att ställa krav på förnybart, alternativt 
en viss CO2-reduktion. Efterfrågan på biodiesel kommer även att öka 
kraftigt genom den nyligen införda reduktionsplikten. Dessutom kommer 
efterfrågan att öka ytterligare i länet till följd av de åtgärder som föreslås 
inom ramen för denna plan. Biodiesel är också ett av de få förnybara 
drivmedel som kan tillämpas i exempelvis arbetsmaskiner, tunga 
godstransporter, i pendelbåtar och som flygbränsle. Biodiesel kommer 
även att fylla en viktig roll i omställningen i andra län som är betydligt 
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mer glesbefolkade än Stockholms län. Därmed är det viktigt att stora 
volymer inte binds upp inom sektorer, och i exempelvis Stockholms tätort 
och kollektivtrafik, som har betydligt fler förnybara alternativ att tillgå. 
Slutligen visar nulägesanalysen samt kartlagt scenario fram till 2030 för 
Stockholms län att infrastrukturen för HVO100 redan är väl utbyggd och 
den publika infrastrukturen kommer förmodligen inte att behöva ökas 
i någon större omfattning även om försäljningsvolymerna ökar. Den 
samman fattande bedömningen är därmed att åtgärder som gynnar en ökad 
produktion av HVO och biodiesel är viktig, men all hållbart producerad 
biodiesel kommer att kunna avsättas utan problem och utan specifikt 
inriktade satsningar från aktörerna i Stockholms län.

Av naturliga skäl hamnar fossila drivmedel längst ned i 
prioritetsordningen. 

3.2.2 Strategisk inriktning för olika sektorer och praktisk tillämpning

För att ytterligare konkretisera och underlätta tillämpbarheten av 
den strategisk drivmedelsinriktning har olika drivmedel fördelats ut 
sektorsvis. I Tabell 1 presenteras en övergripande prioriterad strategisk 
drivmedelsinriktning för olika sektorer. 

Drivmedelsinriktningen tillämpas generellt enligt följande. Inför 
varje fordonsinköp, upphandling av transporttjänster eller tjänster 
med en stor andel transporter så börjar upphandlande organisation att 
analysera om de primära drivmedelsvalen är möjliga i fallande ordning. 
Fungerar elfordon i denna tillämpning? Är det möjligt i ett praktiskt eller 
ekonomiskt perspektiv? Om inte gå vidare till biogas och ställ samma 
frågor och därefter etanol. De prioriterade drivmedelsvalen är inte alltid 
ett realistiskt val i samtliga fordonsflottor och upphandlingar. Om de 
prioriterade drivmedelsvalen bedöms vara orimliga väljs de sekundära 
drivmedelsvalen i strategin, det vill säga i första hand biodiesel och i sista 
hand fossila drivmedel med ett så högt förnybart innehåll som möjligt. 
Ytterligare beskrivning av praktisk tillämpning finns i informations-
materialet Vägledning för drivmedelsstrategier, se Figur 1.

Den övergripande strategisk drivmedelsinriktning för länet kan sedan 
anpassas för och implementeras i respektive offentlig organisation. 
Om och när avsteg behöver göras från de primära drivmedelsvalen 
är det att rekommendera att en avvikelserapportering genomförs med 
en tydlig motivering samt godkännande från högre chef. På detta sätt 
kan de offentliga aktörerna bli en viktig drivkraft i att nå de miljö- och 
samhällsmål som har satts upp och samtidigt bidra till utbyggnad av 
infrastruktur för förnybara drivmedel. 

3.3 Kollektivtrafikens roll
Kollektivtrafiken utgör en viktig drivkraft i utvecklingen av produktion 
av förnybara drivmedel samt etablering av ny infrastruktur för förny bara 
drivmedel. Detta illustreras bland annat av erfarenheter från kollektiv-
trafikens biogasanvändning, som initierat etableringen av publika tank-
stationer för biogas i Sverige som nu vidareutvecklas av privata aktörer. 
I framtiden kan kollektivtrafiken, som är en stor konsument av förnybara 
drivmedel, även ha motsvarande roll i etableringen av andra förnybara 
drivmedel. 
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Tabell 1. Översiktlig strategisk drivmedelsinriktning för Stockholms län med prioritering 
och översikt gällande vilka befintliga förnybara drivmedel som gör mest nytta i olika 
användningsområden. X indikerar att det finns god kommersiell tillgänglighet i dagsläget, 
(x) att viss tillgänglighet finns. Tabellen visar prioriterade huvudsakliga alternativ, i de fall 
som prioriterat huvudalternativ inte är realistiskt eller möjligt nyttjas sekundära drivmedel 
istället i utpekad prioritetsordning. Respektive organisation kan ta fram motsvarande 
matris för sin verksamhet och beslutad drivmedelsstrategi.

Biogas El Biodiesel Etanol Vätgas

Buss stad X X (X)

Buss region X
(X)  

ED95

Renhållningsfordon X X

Distributionslastbilar X (X)
(X)  

ED95

Fjärrlastbilar X X
(X)  

ED95

Arbetsmaskiner stora X

Arbetsmaskiner små X

Personbilar för offentliga 
tjänsteresor, taxi m.m.

X
X  

Ej PHEV
(X)  
E85

(X)

Personbilar allmänheten X X
X 

låg-
inblandning

X 
E85

Majoriteten av de produktionsanläggningar för biogas som finns i 
Sverige idag har kommit till stånd tack vare en stor och långsiktig efter-
frågan på biogas från kollektivtrafiken. Utan stora, stabila och långsiktiga 
kunder är det svårt att göra investeringar i nyproduktion av förnybara 
drivmedel i regionen. De första publika tankstationerna för biogas 
etablerades även i anslutning till gasbussdepåer. Kostnaden för gastank-
ställen är betydligt lägre när infrastrukturkostnaden kan delas med en 
depå för kollektivtrafiken. För att ge en uppfattning om prisbilden kan det 
nämnas att ett normalstort gastankställe kostar cirka 6–7 miljoner, medan 
gastankställen som uppförs i anslutning till en bussdepå har en kostnad 
på cirka 0,5–1 miljon kronor.6 Enligt denna kostnadseffektivitetsprincip 
har exempelvis Västmanlands län uppnått en välutbyggd infrastruktur för 
gastankställen även på mindre orter i glesbygd som Sala, Fagersta och 
Köping tack vare att biogas nyttjas inom regiontrafiken. 

Val av drivmedel inom kollektivtrafiken har därmed stor inverkan på 
potentialen för och kostnadseffektiviteten i etablering av infrastruktur 
för förnybara alternativ i länet. Enligt samma princip som för biogas 
kan nätförstärkningar i anslutning till elbussdepåer få betydelse för 
utbyggnaden av snabbladdning för andra fordon (till exempel personbilar 
och lastbilar) och nyttjande av vätgas inom kollektivtrafiken kan få 
betydelse för utbyggnaden av publika tankstationer för vätgas. 

6  Vägen till ett gastankställe i din kommun. Biogas Öst (2016). 
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Region Stockholms mål om att 95 procent av kollektivtrafiken ska 
drivas med fossilfria drivmedel senast 2021 gör att kollektivtrafiken i 
länet skapar en grundläggande efterfråga på förnybara drivmedel, som 
kan utgöra ett bra stöd för etablering av prioriterad publik ladd- och 
tankinfrastruktur samt för att bevara och utöka nuvarande biogas-
produktion i länet. Målet är till stor del redan uppnått och bussflottan 
går redan i dag 100 procent förnybara drivmedel och spårtrafiken går 
på grön el. Kollektivtrafiken kommer sannolikt inte att i kommande 
upphandlingar ställa krav på, och subventionera, specifika förnybara 
drivmedel utan drivmedelsvalet kommer i första hand bli upp till 
trafikutföraren att besluta om. 
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4 Regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel

Utifrån jämförelsen mellan nuläge och målbild, vad gäller drivmedels-
användning samt tank- och laddinfrastruktur, utkristalliseras denna plan 
för etablering av tank- och laddinfrastruktur i Stockholms län till 2030. 
Planen visar hur behovet av ladd- och tankstationer ser ut, givet att 
målbilden för det mest offensiva scenariot (se Bilaga 3) ska uppnås. 

Planen tydliggör i första hand hur offentlig sektor bör prioritera sina 
insatser för att underlätta och stödja utvecklingen av ny infrastruktur i 
länet framöver. Vilken typ av infrastruktur som behövs, och övergripande 
var denna infrastruktur lämpligen lokaliseras för att realisera målbilden, 
är det som presenteras. 

Denna regionala plan ligger även i linje med det handlingsprogram 
som presenterats för nationell nivå i Tabell 19 samt den plan som redan 
tagits fram inom Laddinfra Öst 1.0. 

Mycket av infrastrukturutbyggnaden behöver ske i närtid för att skapa 
förutsättningar för att öka andelen fordon som kan köras på förnybara 
drivmedel. En utmaning är att behovet av tillgänglig infrastruktur per 
antal fordon som nyttjar densamma är mycket högre i ett uppbyggnads-
skede jämfört med på en mer mogen marknad. Det behövs med andra 
ord ett visst minimiantal geografiskt spridda laddpunkter, gastankställen 
etc. för att en omställning ska påbörjas. När denna grundläggande infra-
struktur väl finns på plats kan en fortsatt utbyggnad ske mer organiskt 
och anpassas efter utbud och efterfrågan. I praktiken innebär detta att 
de kommuner som idag saknar till exempel snabbladdpunkter sannolikt 
måste ta ett större ansvar för att få till stånd en utbyggnad jämfört med 
Stockholms stad där privata aktörer i större utsträckning bedöms verka 
för en fortsatt tillväxt på rent kommersiella grunder. 

Tabell 2. Bedömning av tillgängliga mängder rena och höginblandade förnybara drivmedel 
i Stockholms län i scenario 1 – Best case (se Bilaga 3).

Drivmedel
2017  

(GWh)
2025  

(GWh)
2030  

(GWh)

Biogas 345 ~575 ~800

HVO100 691 ~650 ~600

FAME/RME 294 ~200 ~150

Etanol (E85 & ED95) 127 ~450 ~650

El 30 ~600 ~1 000

Vätgas 0 ~20 ~40
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4.1 Infrastrukturbehov
Utgångspunkten för bedömningen av länets infrastruktur behov är 
Scenario 1, Best case – presenterat i Bilaga 3. Anledningen till att detta 
scenario används är att länet, med sina goda förutsättningar, bör ha en 
hög ambition och vara ett nationellt föredöme. Att utgå från något av 
de övriga, i och för sig tämligen offensiva, scenarierna för planering av 
infrastruktur skulle inne bära en i det närmaste orimlig effektivisering av 
transport sektorn om 2030-målet ska uppnås. 

4.1.1 Energianvändning

I Tabell 2 presenteras bedömda mängder höginblandade och rena förny-
bara drivmedel. Som beskrivet i Bilaga 3 är utgångspunkten att Sveriges 
import av biodrivmedel år 2030 är den samma som i dagsläget (statistik 
från 2017). Tillkommande volymer biodrivmedel antas baserat på 
realiserad inhemsk biodrivmedelspotential (enligt rapporten Perspektiv 
på svenska förnybara drivmedel, se Bilaga 4). Resultatet av dessa 
antaganden är att, på nationell nivå, i princip all HVO och FAME/RME 
kommer gå åt till låginblandning om den indikativa nivån om 40 procent 
CO2-reduktion år 2030 ska uppnås. I ”Best case”-scenariot tilldelas 
Stockholms län 19,5 procent (vilket motsvarar Stockholms läns andel 
av Sveriges antal personbilar, bussar och lastbilar) av tillkommande 
biodrivmedelsvolym 2030. I nuläget (2017) nyttjar Stockholms län 
cirka 16,3 procent av Sveriges totala biodrivmedel. Stockholms läns 
procentuella ökade användning av Sveriges totala biodrivmedelsvolym 
kan ge negativa konsekvenser för andra län i Sverige då resultatet 
blir att något, eller några, av dessa som en konsekvens tilldelas lägre 
procentuell andel jämfört med nuläget. Det som framför allt bedöms 
kunna bli en bristvara är höginblandad HVO. HVO är dessutom ett av få 
drivmedelsalternativ för sjöfart, flyg och arbetsmaskiner vars drivmedels-
förbrukning inte omfattas av denna plan. Om även dessa sektorer ska 
minska sina utsläpp med 70 procent genom inblandning av biodiesel 
kommer i storleksordningen 10–15 TWh (på nationell basis) att krävas. 

De låginblandade drivmedlen bedöms nyttjas i befintlig infrastruktur 
varför ingen vidare analys av dessa alternativ kommer att presenteras. 
Samma antagande gäller E85 då infrastrukturen för närvarande är mycket 
god och utmaningen snarare ligger i att motivera en bibehållen befintlig 
infrastruktur i och med att antalet fordon godkända för E85 minskar i 
dagsläget.

4.2 Uppskattning av antal fordon

OBS! Siffrorna presenterade nedan är av naturliga skäl inte att betrakta 
som säkra förutsägelser, utan är snarare tänkta att ge en uppfattning om 
storleksordningen för olika typer av fordon. 

De drivmedelsmängder som presenterats i Tabell 2. behöver distribueras 
via ett antal tank- och laddstationer runt om i länet. För att komma 
fram till ett rimligt antal tank- och laddstationer samt var dessa bör vara 
placerade har befolkningstätheten och antal fordon per kommun i länet 
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samt de mest högtrafikerade vägstråken tagits i beaktande. Därtill har 
studier om infrastrukturtillgänglighet legat till grund för bedöm ningarna 
av behovet av nya tank- och laddstationer. I följande avsnitt presenteras 
antaganden om huvudsaklig fördelning mellan transport slag och en 
uppskattning av antal fordon för de olika höginblandade alternativen.

4.2.1 Biogas

Biogas bedöms användas som drivmedel för kollektivtrafiken, tunga 
fordon (det vill säga primärt lastbilar över 3,5 ton) samt lätta fordon 
(personbilar och lätta lastbilar).

Antalet gasbussar har utelämnats i denna plan i och med den speciella 
form av icke-publik infrastruktur de kräver. Kollektivtrafiken kan dock 
påverka utbyggnaden av publik infrastruktur vilket beskrivits i kapitel  3. 
Ett antagande av bussarnas möjliga biogasanvändning har däremot gjorts 
då den påverkar vilka volymer drivmedel som finns tillgängliga för 
andra transportslag att nyttja. Om biogas till viss del ersätter biodiesel 
i bussar utanför innerstadstrafiken (där elbussar förväntas nyttjas i 
stor utsträckning) kan kollektivtrafikens biogasanvändning komma att 
öka med cirka 40 procent till och med 2030 jämfört med 2017 vilket 
motsvarar cirka 175 GWh.

I slutet av 2018 fanns det drygt 14 000 tunga fordon i Stockholms 
län, 300 av dessa var gasdrivna.7, 8 Antalet tunga biogasfordon bedöms 
öka kraftigt fram till 2030. Exempelvis Volvo och Scania har nyligen 
lanserat nya kraftfullare och effektivare lastbilsmotorer med fordonsgas 
som primärt drivmedel. Bedömningen är att antalet tunga fordon i 
länet är detsamma 2030 som idag och att cirka tio procent drivs med 
komprimerad eller flytande biogas år 2030. I antal motsvarar detta cirka 
1 400 tyngre fordon och en biogasanvändning på cirka 180–260 GWh. 
Antalet tunga gasfordon år 2025 uppskattas genom att anta en linjär 
utveckling mellan 2018 och 2030 vilket ger cirka 950 tunga gasfordon 
2025. Antalet lätta respektive tunga fordon presenteras i Tabell 3.

Tabell 3. Uppskattning av antal gasfordon i Stockholms län 2020, 2025 samt 2030, exklusive 
kollektivtrafiken.

Fordonsslag 2018 2020 2025 2030

Lätta fordon
11 142 ~15 000 ~26 000 ~37 000

Tunga fordon
303 ~485 ~950 ~1 400

7  Fordon i län och kommuner 2018. Trafikanalys (2018).
8  Statistik över tunga fordon i Uppsala län. Vroom (2018).
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I Stockholms län fanns det i slutet av 2018 nästan 932 000 personbilar, 
av dessa var drygt 11 100 gasbilar.9 

Det skall dock nämnas att en inte försumbar andel (>10 procent) av de 
registrerade fordonen aldrig passerar en trängselportal i Stockholm. Detta 
kan delvis bero på att leasingbolag är registrerade i Stockholm men att 
fordonen nyttjas i andra län.

Det totala antalet gasbilar i länet har minskat under de senaste fem 
åren. Denna negativa utveckling bedöms brytas i och med allt striktare 
miljökrav i kombination med styrmedel (bonus-malus, miljözoner 
med mera). Det är dock viktigt att den relativt omfattande exporten av 
begagnade gasfordon upphör. 

Enligt tidigare antagande gällande transportsektorns låsta energi-
användning beräknas antalet personbilar i Stockholms län vara detsamma 
2030 som 2017 (en linjär extrapolering baserad på de senaste fem åren 
skulle innebära drygt 1 100 000 fordon 2030). Cirka fyra procent av dessa 
beräknas drivas på biogas 2030 vilket motsvarar cirka 37 000 fordon (en 
ökning med cirka 230 procent jämfört med 2017) samt cirka 330–400 
GWh biogas. Antalet gasbilar 2020 och 2025 har uppskattats genom att 
anta en linjär utveckling mellan 2018 och 2030 vilket ger cirka 26 000 
gasbilar 2025. 

4.2.2 Laddbara fordon (elfordon och laddhybrider)

Personbilar bedöms vara det transportslag som i särklass störst 
utsträckning elektrifierats fram till 2030 då de ofta nyttjas för transporter 
som lämpar sig särskilt väl för batteridrift, nämligen relativt korta dagliga 
regelbundna körsträckor med låg belastning och långa tidsperioder då 
fordonet står stilla och kan ladda med låg effekt.

I Stockholms län fanns det i slutet av 2018 cirka 32 300 laddbara 
personbilar.10 Antalet laddbara fordon 2020 har uppskattats genom 
att extrapolera de senaste sex årens positiva utveckling med ett 
andragradspolynom vilket ger cirka 61 000 laddbara fordon år 2020, se 
Figur 2.

9  Fordon i län och kommuner 2018. Trafikanalys (2018).
10  Fordon i län och kommuner 2018. Trafikanalys (2018).

Figur 2. Antalet laddbara fordon i Stockholms län 2014–2018 samt en extrapolering till 2020.
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Antalet laddbara fordon i länet år 2030 har uppskattats genom att anta 
att utvecklingen i Sverige motsvarar Power Circles prognos från 2018, 
det vill säga cirka 1,2 miljoner laddbara fordon år 2030.11 2018 var cirka 
49 procent av Sveriges laddbara fordon registrerade i Stockholms län12. 
Bedömningen är att Stockholms län även 2030 har en betydande andel 
av Sveriges laddbara fordon men att en viss normalisering sker. Om 
Stockholms län 2030 har 39 procent av Sveriges laddbara fordon och att 
Power Circles prognos från 2018 uppfylls motsvarar det cirka 470 000 
laddbara fordon.

Omräknat till elanvändning motsvarar detta cirka 950 GWh. Antalet 
laddbara fordon 2025 har uppskattats genom att anta en uppåtgående 
utveck ling mellan 2020 och 2030 vilket ger cirka 211 000 laddbara 
fordon  2025. 

Fördelning mellan laddhybrider och rena elbilar antas vara 50/50 
år  2030.

Helt elektrifierade bussar bedöms introduceras cirka 2020–2025 för att 
därefter öka kraftigt. Uppskattningsvis finns det 20 elbussar i Stockholms 
län 2020, 75 stycken 2025 och 200 stycken 2030 vilket motsvarar cirka 
8  GWh elanvändning.

Elektrifierade (tunga) lastbilar i betydande omfattning förväntas först 
efter 2025 i och med de utmaningar som finns gällande, pris, vikt och 
snabbladdningsinfrastruktur. Nuvarande bedömning är att det 2020 finns 
10 ellastbilar, 30 stycken 2025 och 100 stycken 2030 vilket motsvarar en 
elanvändning på cirka 5 GWh år 2030. Se Tabell 4 för en sammanfattning 
av det förväntade antalet laddbara fordon.

Tabell 4. Bedömning av antal laddbara fordon i Stockholms län 2020, 2025 samt 2030.

Fordonsslag 2018 2020 2025 2030

Lätta laddbara fordon (PHEV + BEV) 32 330 61 000 211 000 470 000

Varav lätta BEV 5 293 20 000 100 000 235 000

Tunga fordon 1 10 30 100

4.2.3 Biodiesel

I och med reduktionsplikten kommer sannolikt allt större volymer 
biodiesel låginblandas 2020–2030. Givet de antaganden som gjorts 
tidigare i rapporten (gällande tillkommande volymer biodiesel, energi-
användning i transportsektorn, vikten av ökad inhemsk produktion etc.) 
kommer i princip all tillkommande tillgänglig volym HVO sannolikt 
att användas till låginblandning. Eventuella kvarvarande volymer av 
HVO100 kommer sannolikt främst användas av tyngre fordon som 
dels önskar köra helt på ett förnybart drivmedel och dels har svårare 
för att nyttja några andra förnybara drivmedel. Exempel på sådana 
användare är delar av kollektivtrafiken och olika typer av arbetsmaskiner. 
Bedömningen är att tillgängliga volymer HVO100 och FAME/RME 
för publika tankställen kommer att gradvis minska fram till och med 

11  Power Circle prognos 2018.
12  Fordon i län och kommuner 2018. Trafikanalys (2018).
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2030. På grund av detta antas det att nu befintlig publik infrastruktur 
för HVO100 samt FAME/RME är tillräcklig. Om det trots allt skulle 
behövas ytterligare publika biodieseltankställen kan sannolikt befintlig 
infrastruktur för fossila drivmedel nyttjas. 

Tabell 5. Bedömning av antal biodieselfordon i behov av publik infrastruktur i Stockholms 
län 2020, 2025 samt 2030.

Fordonsslag 2018 2020 2025 2030

Lätta & tunga 
fordon

Ingen uppgift
Färre än antalet 

fordon 2018
Färre än antalet 

fordon 2018
Färre än antalet 

fordon 2018

4.2.4 Etanol

I och med att det för närvarande inte går att köpa E85-godkända fordon 
från någon biltillverkare antas eventuell ökning av etanolfordon att 
bestå av ED95-fordon. ED95 bedöms nyttjas av tunga fordon och ett 
ungefärligt antal presenteras i Tabell 6. För E85 så kommer det att krävas 
ett offensivt arbete för att verka för att befintliga fordon tankar E85 samt 
för att se till att det totala fordonsantalet inte minskar. 

Tabell 6. Bedömning av antal etanolfordon i Stockholms län 2020, 2025 samt 2030.

Fordonsslag 2018 2020 2025 2030

Lätta fordon 
(E85)

37 251 ~35 000 ~35 000 ~35 000

Tunga fordon 
(ED95)

50 ~200 ~1 000 ~1 600

4.2.5 Vätgas

Vätgas bedöms inte ta en framträdande roll i länets transportsektor förrän 
efter 2030. Vätgas förväntas i första hand nyttjas på platser där det finns 
ett stort värde av emissionsfria fordon, men korta uppehållstider och/
eller elnät/platsbrist/viktbegränsningar inverkar på möjligheten att ladda 
dessa fordon direkt från elnätet. Detta förväntas i första hand gälla tåg 
på icke elektrifierade järnvägssträckor samt stadsbussar med mycket 
begränsad möjlighet att ladda. Vidare förväntas vätgas användas i allt 
högre grad som lagringsmedium för intermittent elproduktion på platser 
där produktionen regelbundet överstiger det regionala behovet och 
förmågan att transportera denna el till andra platser är mycket begränsad, 
vilket ofta också innebär en hög sårbarhet vid katastrofer, ett exempel 
på en sådan plats är Gotland. En uppskattning av antal vätgasfordon 
(bränslecellsfordon) presenteras i Tabell 7.
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Tabell 7. Bedömning av antal vätgasfordon i Stockholms län 2020, 2025 samt 2030.

Fordonsslag 2018 2020 2025 2030

Tunga fordon 0 0 ~100 ~250

4.3 Uppskattning av antal ladd och tankstationer 
i  Stockholms  län

En bedömning av behovet av antal laddpunkter och tankstationer för 
olika förnybara alternativ har gjorts genom att utgå från nyckeltalen 
laddpunkter per elbil samt tankstationer per fordon. En sammanställning 
av nyckeltalen presenteras i Tabell 8. Generellt kan sägas att nyckeltalet 
för förbränningsmotorer tenderar att närma sig 0,001 allt eftersom ett 
drivmedelsalternativ uppnår en marknadsmognad. Ett exempel på detta 
är utvecklingen av antalet bensinstationer i Sverige (Figur 3) samt antalet 
gastankstationer per gasbil i Italien (Tabell 1, Tabell 8).

Figur 3. Historik över antal försäljningsställen per bensinbil i Sverige. Källor: SPBI samt TRAFA.
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Tabell 8: Sammanställning av nyckeltal avseende tankstationer/laddpunkter per fordon. 
Länderna som presenteras i tabellen motsvarar en någorlunda mogen marknad för 
fordonsgas alternativt laddbara fordon.13

Tankstationer/ 
snabbladdpunkter

Antal fordon
Tankstationer per 

fordon

Nuläge Sverige78

Diesel 2 956 1 644 862 0,0018

Bensin 2 922 2 821 771 0,0010

Etanol 1 822 220 223 0,0083

Elfordon (ej PHEV) 1 096 64 000 0,0157

Fordonsgas 184 43 706 0,0042

Vätgas 4 36 0,1111

Nuläge andra länder fordonsgas78

Italien 1 050 888 000 0,0012

Tyskland 868 95 708 0,0091

Bulgarien 115 61 000 0,0019

Nuläge andra länder elfordon (ej PHEV)78

Norge 2 607 178 868 0,0146

Holland 946 30 200 0,0313

Lämpliga nyckeltal avseende laddpunkter per elbil enligt forskning78

50 kW laddeffekt, 200 km fordonsräckvidd 0,0141

150 kW laddeffekt, 200 km fordonsräckvidd 0,0022

4.3.1 Uppskattning av antal publika biogastankstationer i Stockholms län

Det antal biogastankstationer som finns i länet, tillsammans med de som 
är planerade, bedöms redan utgöra en grundläggande infrastruktur. I och 
med detta antas nyckeltalet för tankställen per antal gasbilar kunna sjunka 
från dagens 0,0022 utan att tillgängligheten för den sakens skull blir 
sämre. I Tabell 9 redovisas en bedömning av antal gastankställen (kom-
prim erad- och flytande gas) i länet. Dessa tankstationer tillsammans med 
det antal lätta fordon som bedöms finnas ger ett nyckeltal på cirka 0,0014 
år 2030. En ungefärlig geografisk placering av tankstationerna presen-
teras i Figur 4. I Figur 5 redovisas prognostiserat behov av tillkom mande 
tank ställen för flytande biogas. Flytande biogas bedöms ute slutande 
nyttjas av tunga fordon och fokus är god geografisk spridning över länet.

Tabell 9. Bedömning av behov av antal publika gastankstationer i Stockholms län.

2017 2020 2025 2030

CBG 26 29 40 53

LBG 2 4 7 11

13 Tillväxtverket PIPOS, energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/ (okt 2018), Fordon 
i län och kommuner (TRAFA), vatgas.se/tanka/ (nov 2018), cngeurope.com (okt 2018), elbilsstatistik.se 
(okt 2018), https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/08/Statistics%20Electric%20Vehicles%20and%20
Charging%20in%20The%20Netherlands%20up%20to%20and%20including%20July%202018.pdf, https://
elbil.no/elbilstatistikk/ladestasjoner/ (nov 2018), Fast charging infrastructure for electric vehicles: Today’s 
situation and future needs, Gnann m.fl. (2018).
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Figur 4. Publika tankstationer för komprimerad biogas, bedömt behov och lokalisering 
i Stockholms län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad 
kommun, siffran efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i 
kommunen fram till år 2030.

Figur 5. Publika tankstationer för flytande biogas, bedömt behov och lokalisering 
i Stockholms län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad 
kommun, siffran efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i 
kommunen fram till år 2030. 
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4.3.2 Uppskattning av antal publika snabbladdpunkter i Stockholms län

Inom ramen för denna plan har endast behovet av publika snabbladd-
punkter bedömts som relevant att kartlägga. I Bilaga 6 beskrivs de olika 
former av elfordonsladdning som finns samt bakgrunden till denna 
bedömning.

Utgångspunkten i kartläggningen är att endast rena elfordon (ej ladd-
hybrider) har behov av snabbladdpunkter i någon större utsträckning. 
Elfordon antas vidare utgöra hälften av de lätta laddbara fordon som finns 
i länet 2030 (se Tabell 4).

Den procentuella fördelningen av länets elfordon i kommunerna antas 
i stort oförändrad mellan 2017 och 2030. Utifrån antalet beräknade fordon 
per kommun har nyckeltalet 0,0141 snabbladdpunkter per fordon (se 
Tabell 8) använts för att få fram ett lämpligt antal snabbladdpunkter. Om 
en kommun har stor genomfartstrafik multipliceras behovet med en faktor 
på 1,5. Hänsyn har även tagits till om en kommun i dagsläget har väldigt 
få laddbara fordon (och därmed en väldigt låg andel av länets laddbara 
fordon). I dessa fall har ett antal extra snabbladdpunkter tilldelats för 
att på så sätt få till en adekvat grundläggande laddinfrastruktur. I Tabell 
10 redovisas en bedömning av antal snabbladdpunkter i länet. Dessa 
laddpunkter tillsammans med det antal fordon som uppskattats ger ett 
nyckeltal på cirka 0,014 år 2030. En ungefärlig geografisk placering av 
laddstationerna presenteras i Figur 6 samt Figur 7.

Tabell 10. Bedömning av behov av antal publika snabbladdpunkter i Stockholms län.

2017 2020 2025 2030

Snabbladdpunkter 132 ~550 ~1 900 ~3 200



33

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – Stockholms län

REM
ISS

Figur 6: Publik snabbladdning, bedömt behov och lokalisering i norra Stockholms län. 
Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran efter 
”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram till 
år 2030

Figur 7. Publik snabbladdning, bedömt behov och lokalisering i södra Stockholms län. 
Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran efter 
”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram till 
år 2030.
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4.3.3 Uppskattning av antal publika biodieseltankstationer  
i Stockholms län

Givet antagandena gällande import, nyproduktion och reduktionsplikt i 
Bilaga 3 är den sammantagna bedömningen är att den publika tillgången 
till biodiesel (FAME/RME och HVO100) sannolikt inte kommer att öka 
fram till och med 2030. Ingen ytterligare tillkommande infrastruktur 
HVO100 har därför kartlagts. Om det trots allt skulle behövas ytterligare 
publika HVO100-tankställen kan sannolikt befintlig infrastruktur för 
fossila drivmedel nyttjas. För högiblandad FAME/RME föreslås att ett 
publikt tankställe upprättas på lämplig plats i länet. Anledningen till att 
ett sådant publikt tankställe ingår i planen trots bedömningen om minskad 
tillgänglig volym är att Stockholms län i nuläget helt saknar ett publikt 
FAME/RME-tankställe. Det är rimligt att minst ett sådant finns i länet för 
att på så vis främja diversifiering inom den tunga fordonssektorn. 

Tabell 11. Bedömning av behov av antal publika biodieseltankstationer i Stockholms län. 
Bedömningen är att tillkommande volymer biodiesel primärt kommer blandas in i fossil 
diesel (låginblandning) i och med reduktionsplikten vilket ger ett högst begränsat behov av 
tillkommande publik infrastruktur för ren biodiesel. 

Biodiesel 2017 2020 2025 2030

FAME/RME 0 0 1 1

HVO 28 ~28 ~28 ~28
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Figur 8. Publika FAME/RME-tankstationer, bedömt behov och lokalisering i Stockholms 
län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran 
efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram 
till år 2030.

Figur 9. Publika HVO-tankstationer, bedömt behov och lokalisering i Stockholms län. Den 
första siffran i ovalen representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran 
efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram 
till år 2030.



36

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – Stockholms län

REM
ISS

REM
ISS

4.3.4 Uppskattning av antal publika etanoltankstationer  
i Stockholms län

Etanoltankstationer delas upp i E85 och ED95. Infrastrukturen för E85 
är idag mycket god och utmaningen framöver är snarare att i så stor 
mån som möjligt nyttja dessa tankställen och på så vis förhindra en 
nedläggning (se Figur 10 och Figur 11).

Gällande ED95 är bedömningen att drivmedlet främst kommer att 
användas för tunga fordon. Prognostiserade volymer samt antal fordon 
motiverar 11 publika tankställen i länet år 2030, se Figur 12.

Tabell 12:Bedömning av behov av antal publika etanoltankställen i Stockholms län

Etanol 2017 2020 2025 2030

E85 228 ~228 ~228 ~228

ED95 1 2 8 11

Figur 10: Publika E85-tankstationer, bedömt behov och lokalisering i norra Stockholms 
län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran 
efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur fram till år 2030.
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Figur 11: Publika E85-tankstationer, bedömt behov och lokalisering i södra Stockholms 
län. Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran 
efter ”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur fram till år 2030.

Figur 12. Publika ED95-tankstationer, bedömt behov och lokalisering i Stockholms län. 
Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran efter 
”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram till år 
2030. I kartan är dessa placerade i Stockholm stad samt generellt utspritt i länet men det är 
fullt möjligt att tankställena bättre lämpar sig på annan plats.
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4.3.5 Uppskattning av antal publika vätgastankstationer i Stockholms län

Prognostiserade volymer samt antal fordon motiverar tre publika tank                -
stationer i länet. I kartan (Figur 13) är tillkommande tankställen i 
placerade centralt i länet men det är fullt möjligt att det bättre lämpar sig 
på annan plats. Finns det en långsiktig stabil konsument som bestämmer 
sig för vätgas som drivmedel är det rimligt att en tankstation hamnar där 
det passar dem.

Tabell 13. Bedömning av behov av antal publika vätgastationer i Stockholms län.

2018 2020 2025 2030

Vätgasstationer 1 1 2 3

Figur 13. Publika vätgastankstationer, bedömt behov och lokalisering i Stockholms län. 
Den första siffran representerar nuvarande infrastruktur i indikerad kommun, siffran efter 
”+”-tecknet är det bedömda behovet av tillkommande infrastruktur i kommunen fram till år 
2030. I kartan är tankstationerna placerade i Stockholm stad men det är fullt möjligt att de 
lämpar sig bättre på annan plats.
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5 Genomförande

5.1 Offentliga aktörers roll i etablering av infrastruktur
Denna plan ska vara stödjande och vägledande för kommuner och övriga 
aktörer i den fortsatta etableringen av tank- och laddinfrastruktur i 
Stockholms län. 

Offentliga aktörer har en särställning i arbetet med att underlätta och 
gå före i omställningen till en fossilfri transportsektor. Region Stockholm 
har det övergripande ansvaret för regionplanering, där det ingår att över-
siktligt planera hur markområden ska användas, exempelvis gällande 
infrastruktur. Region Stockholm har också det övergripande ansvaret 
för kollektivtrafiken. Länsstyrelsen, Region Stockholm och Storsthlm 
fyller också en viktig funktion när det gäller att underlätta och möjliggöra 
kommunernas, näringslivets och allmänhetens omställning till förnybara 
alternativ i transportsektorn. 

RUFS 2050 ger vägledning för beslut och kommunerna ansvarar 
för den mer detaljerade markanvändningen inom sina geografiska 
gränser genom att besluta om juridiskt bindande områdesbestämmelser 
och detaljplan. Utöver att ansvara för planering och uppföljning av 
markanvändningen har kommuner även möjlighet att ta en aktiv roll 
för att främja etablering av infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel. Själva etableringen och driften av infrastruktur bör, i den 
utsträckning det finns kommersiella förutsättningar, lämpligen skötas av 
marknaden i första hand. 

Många av de föreslagna insatserna i detta kapitel kan och bör ske 
i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm och 
kommunerna, även om vissa insatser som lyfts fram i första hand kopplar 
till en aktör. Att gemensamt arbeta med förankring och vidareutveckling 
av planen är också ett högprioriterat nästa steg.  

5.2 Förslag till möjliga insatser Länsstyrelsen, 
Region Stockholm och Storsthlm

•	 Länsövergripande överenskommelse om att upphandla och nyttja 
förnybara drivmedel

Upphandlingen är ett viktigt strategiskt verktyg för omställningen 
av transportsektorn. En länsövergripande överenskommelse mellan 
Region Stockholm, Länsstyrelsen och länets kommuner kopplat till den 
föreslagna strategiska drivmedelsinriktningen kan utgöra ett kraftfullt 
verktyg för att stödja och främja utvecklingen av infrastruktur och en 
ökad användning av förnybara drivmedel. En sådan samverkan skulle 
kunna leda till tydliga åtaganden som samlar alla kommuner i länet kring 
upphandling, infrastruktur och produktion av förnybara drivmedel. En 
gemensam strategisk överenskommelse skapar även en tydlighet och 
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förutsägbarhet för näringslivet vilket underlättar för marknadsaktörer att 
investera i infrastruktur för förnybara drivmedel i Stockholms län. 

Region Stockholm ställer krav på prioriterade drivmedel/fordon enligt 
den strategiska drivmedelsinriktningen vid de egna fordonsinköpen samt 
i relevanta transportintensiva upphandlingar såsom färdtjänst, sjukresor, 
livsmedelstransporter, sjukvårdsprodukter etc. Länsstyrelsen bör ställa 
krav på motsvarande sätt vid upphandling av hyrbilar och andra fordon 
som nyttjas inom verksamheten.

•	 Utveckla stödjande och främjande insatser och projekt

Att ge kontinuerligt stöd och vägledning kring etablering av tank- och 
laddinfrastruktur är av stor vikt, likaså att bidra till gemensamma 
vägledningar och strategier för detta arbete. Insatser inom detta område 
kan delvis ske inom olika projekt.

Länsstyrelsen, Region Stockholm och Storsthlm har en viktig roll 
genom att sprida information om och underlätta för kommuner, företag, 
organisationer och privatpersoner att ta del av olika stödmöjligheter som 
finns för etablering av tank- och laddinfrastruktur. 

•	 Driva och ingå i nätverk samt verka för ökad storregional  
samverkan och nationellt påverkansarbete

För att underlätta och driva på transportsektorns omställning och bidra till 
ett arbete med storregionala och länsöverskridande drivmedelsstrategier 
kan Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm och Storsthlm verka 
pådrivande inom ramen för befintliga nätverk och plattformar.

•	 Verka för att öka lokal drivmedelsproduktion

Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet, kollektivtrafikens 
behov och i samverkan med fler offentliga aktörer kan ett strategiskt 
och främjande arbete bedrivas för att öka produktionen av förnybara 
drivmedel i länet och att realisera den produktionspotential som kartlagts 
i denna plan.

•	 Verka för en god spridning av infrastruktur för  
förnybara drivmedel på länsnivå

Det är rimligt att anta att marknaden i stor utsträckning kommer att lösa 
etablering av infrastruktur i Stockholms stad om efterfrågan på förnybara 
drivmedel ökar genom den offentliga upphandlingen. För att få en god 
spridning och tillgänglighet till infrastruktur för förnybara drivmedel i 
hela länet så kommer dock extra och stödjande insatser att krävas. 

Det första steget med ny infrastruktur i ett samhälle är vanligen svårast 
att få på plats. Inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen 
skulle underlag som stödjer detta kunna tas fram.

•	 Ökade insatser för en stärkt krisberedskap

Sverige har mål om ett stärkt totalförsvar till 2020. En resilient driv-
medels försörjning är en nyckelfråga i detta arbete. Synergieffekterna 
mellan ett stärkt civilt försvar och regional produktion och nyttjande av 
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förnybara drivmedel är många. Specifika insatser för att stärka arbetet 
inom detta område är därmed av stor vikt och kan exempelvis ske genom 
upprättandet av en drivmedelsnämnd på länsnivå samt upprättandet av så 
kallade beredskapskontrakt vilket presenterats som möjliga förslag i en 
underlagsrapport som levererades till regeringen i början av 201914. 

•	 Samverkan för att möta effektproblemen i elnätet

Den snabba utbyggnaden av bostäder och verksamheter i Stockholms 
län, i kombination med långa ledtider för att förstärka elnätet, skapar 
en situation där länet står inför tidpunkter då det uppstår effektbrist, 
som ibland kallas elbrist, vilket innebär att näten inte har nog med el 
att leverera då behovet är som störst, till exempel på kalla vinterdagar. 
Ytterligare en utmaning är kapacitets bristen, vilket innebär att stamnäten, 
varav många i Stockholms län är gamla och underdimensionerade för en 
växande urbarn region, inte klarar av att leverera tillräcklig kapacitet. Ett 
ökat antal elfordon kan öka riskerna. Samtidigt kan fordonens batterier 
användas som lager och utnyttjas för att jämna ut effekttoppar och på 
så sätt minska riskerna för effektbrist och kapacitetsbrist. Genom att 
initiera och driva olika utvecklingsprojekt inom området kan de offentliga 
aktörerna underlätta den storskaliga introduktionen av elfordon samtidigt 
som leveranssäkerheten av el stärks. 

5.3 Förslag till möjliga insatser länets kommuner
För att stimulera etablering av ladd- och tankinfrastruktur kan kommuner 
göra följande:

• I översiktsplanen, områdesbestämmelser och detaljplan peka ut 
mark som är lämplig för etablering av ladd- och tankstationer. Om 
möjligt verka för att etablering av infrastruktur sker i samverkan med 
befintliga drivmedelsstationer. 

• Ställa krav på installation av laddinfrastruktur i samband med mark-
anvisningsavtal och bygglov. 

• Etablera och eventuellt även driva tank- och laddinfrastruktur 
på platser där behov av infrastruktur finns men de kommersiella 
förutsättningarna gör att ingen marknadsaktör är villig att etablera och 
driva den. Detta kan även vara lämpligt på den mark som kommunen 
och/eller eventuellt kommunalt ägda bolag (parkeringsbolag, 
fastighets bolag, energibolag) äger. Exempel på hur detta kan gå till 
beskrivs i väg ledningen Vägen till ett gastankställe i din kommun.15

• Ta en aktiv roll i såväl produktion, användning som etablering 
av infrastruktur för el och andra förnybara drivmedel i de fall då 
kommunen äger energibolag/avfallsbolag, som på olika sätt kan 
generera förnybara drivmedel (kraftvärme, solceller m.m. som kan 
generera el, vattenrening/avfall som kan generera biogas, etc.).

• Bidra till att skapa efterfrågan på förnybara drivmedel genom 
att i upphandlingar ställa krav på att fordon och transporter ska 

14 Förslag till regeringen från myndigheter i samverkan. Underlag till den fördjupande utvärderingen av 
miljömålen 2019. Januari 2019. Sidan 37 ff.

15 Vägen till ett gastankställe i din kommun. Biogas Öst (2016).
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använda förnybara drivmedel. Detta gäller båda egna fordon och 
transporttjänster samt upphandlingar av varor och tjänster där 
stora mängder transporter ingår (till exempel livsmedel, kem- och 
städprodukter, säkerhetstjänster, hemtjänst etc.). Att implementera 
interna driv medels strategier utifrån den strategi som finns på länsnivå 
för att öka satsningarna på och infrastrukturen för prioriterade 
drivmedel är också av vikt. 

• Ge stöd och vägledning kring etablering av infrastruktur för hemma-
laddning av elfordon, exempelvis genom den kommunala energi-
rådgivningen. Då hemmaladdning står för den absolut största delen 
av laddinfrastrukturen är det viktigt att kommunen kan bistå med stöd 
och information kring hemmaladdning riktat till privatpersoner. Det 
kan handla om tillvägagångssätt för att installera en laddbox hemma, i 
bostadsrättsföreningar, vilka eventuella ekonomiska bidrag som går att 
söka med mera.

• Verka för god skyltning till tankning/laddning av förnybara drivmedel. 

• Söka bidrag för etablering av ladd- och tankinfrastruktur när så är 
möjligt samt informera andra aktörer om bidrag som finns tillgängliga 
att söka. 

5.4 Prioriterade infrastrukturåtgärder i etapp 1  
– fokus 2020–2025

För att realisera denna plan krävs ett omfattande arbete för att utöka 
infrastrukturen för förnybara alternativ i Stockholms län. För att under-
lätta och påskynda arbetet listas här de åtgärder som bedöms vara 
strategiskt viktiga i närtid, det vill säga implementerade runt år 2020. 

• Upprättande av ett första 100-tal grundläggande snabbladdare runt 
om i hela länet så att en god geografisk spridning för infrastruktur 
för laddning av elfordon uppnås. Uppförandet av dessa snabbladdare 
utvärderas noga utifrån hur lång tid det tar att få infrastrukturen på 
plats samt eventuella utmaningar och hinder. Dessa erfarenheter 
ligger därefter till grund för att kunna genomföra vidare etablering av 
laddinfrastruktur på ett effektivt sätt. 

• Publika gastankställen i kommuner/länsdelar som i dagsläget saknar 
gastankställen. Är viktigt för en geografisk spridning av biogas-
infrastrukturen i länet samt strategiskt viktigt för näringslivet och 
de offentliga aktörernas egna fordon och upphandlingar samt för 
exempelvis sjukresor och färdtjänst på biogas.

• Fler publika tankstationer för ED95, lokalisering baseras på intresse 
från näringslivet och omställning av lämpliga fordonsflottor. 

• Uppförande av snabbladdare till exempel vid sjukhus och kollektiv-
trafikstationer. Är viktigt för taxi för att underlätta sjukresor, färdtjänst 
etc. med elfordon. 

• Verka för att prioriterade satsningar som har beviljats stödmedel (till 
exempel från Klimatklivet) realiseras. I nästa utbyggnadsetapp från 
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2020 till 2025 är rekommendationen att fokus ligger på att så mycket 
som möjligt av samtlig infrastruktur i denna regionala plan realiseras 
för att målen för transportsektorn ska kunna nås till 2030. Runt 2025 
bör en god infrastruktur för förnybara drivmedel finnas på plats i 
hela länet. Mellan 2025 till 2030 bör primärt fokus ligga på att öka 
nyttjandegraden av infrastrukturen eftersom infrastruktur vanligen 
behöver komma på plats innan ökade inköp av fordon sker.

5.5 Behov av nationell samordning 
I det fortsatta arbetet med tank- och laddinfrastruktur för förnybara 
drivmedel så finns det en efterfrågan på en nationell samordning i det 
vidare arbetet. Sverige har även fått kritik från både EU-kommissionen 
och branschorganisationer i Sverige för att inte leva upp till kraven i 
infrastrukturdirektivet eftersom handlingsprogrammet bland annat saknat 
kvantifieringar gällande både mål och utbyggnadstakt av infrastrukturen. 
Det är i dagsläget oklart huruvida det kommer att ske någon nationell 
samordning eller uppföljning av infrastrukturutvecklingen vad gäller 
förnybara drivmedel. 

I EU:s infrastrukturdirektiv16 (artikel 7) anges att varje medlemsland 
ska säkerställa att uppgifter som anger geografisk placering av för allmän-
heten tillgängliga laddnings- och tankstationer för alternativa drivmedel 
finns (direktivet omfattar el, fordonsgas och vätgas). Regeringen har i 
sitt handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel inte 
angett hur dessa uppgifter ska tillhandahållas. I dagsläget finns ingen 
tjänst som samlar information om tank- och laddstationer för förnybara 
drivmedel på nationell nivå. Myndigheter, regioner och kommuner såväl 
som privatpersoner och näringsliv är hänvisade till att söka på olika 
drivmedelsleverantörers hemsidor samt i olika karttjänster efter tank- och 
laddinfrastruktur. Det vore önskvärt med en nationell samordning av 
uppgifter för tank- och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel.

5.6 Uppföljning av planen
Då omvärlden är föränderlig behöver den regionala planen för infra-
struktur följas upp och uppdateras med några års mellanrum. Det är dock 
viktigt att poängtera att majoriteten av föreslagen infrastruktur behöver 
byggas i närtid för att 2030-målet ska vara möjligt att nå. 

Lämpliga indikatorer att följa upp som gör det enkelt att se hur arbetet 
med att genomföra planen fortskrider behövs. Tänkbara parametrar att 
följa upp utifrån är:

• Genomförandegrad av etapp 1 i planen innefattande bland annat en 
god geografisk spridning i länet som helhet. 

• Antal fordon som primärt nyttjar förnybara drivmedel

• Antal ladd- respektive tankinfrastruktur per fordon samt avstånd 
däremellan. I planen (presenterad i kapitel 4) redovisas nyckeltal för 
2030. I Tabell 15 presenteras dessa nyckeltal tillsammans med länets 
nuläge. 

16  Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.



44

Regional plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel – Stockholms län

REM
ISS

REM
ISS

Infrastrukturutbyggnad bör i ett inledande skede ske snabbare än 
ökningen av antal fordon som nyttjar densamma. Värt att observera är 
att i målbilden sjunker nyckeltalen för biogastankställen och laddpunkter 
från nuläget fram tills 2030 trots ett ökat behov av infrastruktur i ett 
tidigt skede av planen. Anledningen till detta är ett förväntat effektivare 
nyttjande efter det att en grundläggande infrastruktur upprättats. Det är 
även relevant att följa upp utveckling avseende antal fordon samt att, så 
gott det går, göra en prognos över väntad utveckling. I Tabell 14 nedan 
presenteras prognostiserad utveckling av fordon drivna av olika förnybara 
alternativ. Om faktisk utveckling kraftigt avviker måste nyckeltalen för 
infrastruktur (se Tabell 15) justeras vilket i sin tur påverkar behovet av 
bedömd infrastrukturutbyggnad. 

Tabell 14: Prognos över utveckling av fordon som primärt nyttjar förnybara drivmedel 
i  länet.

Förnybart alternativ 2018 2020 2025 2030

Elbilar (ej PHEVs)
5 293 20 000 100 000 235 000

Biogas (lätta fordon)
11 142 15 000 26 000 37 000

Biogas, tunga fordon
303 485 950 1 400

ED95, tunga fordon
50 200 1 000 1 600

Vätgasfordon
0 0 100 250

Tabell 15: Nyckeltal - nuläge och målbild över tankstationer/snabbladdpunkter i 
Stockholms län

Förnybart alternativ

Publik ladd/
tankinfrastruktur i 

Stockholms län per fordon 
2017

Publik ladd/tankinfrastruktur 
i Stockholms län per fordon 

2030 (målbild)

Snabbladdpunkt 0,036
0,014

(räknar på elfordon, ej PHEVs)

Biogastankstation 0,0022 0,0014 

ED95-tankstation 0,02 0,0069

Vätgastankstation - 0,012

Då omvärlden är föränderlig 
behöver den regionala 
planen för infrastruktur 
följas upp och uppdateras 
med några års mellanrum. 
Det är dock värt att 
poängtera att majoriteten 
av föreslagen infrastruktur 
behöver byggas i närtid 
för att 2030-målet ska vara 
möjligt att nå.
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6.1 Användning av förnybara drivmedel i länet
Det senaste året som det finns heltäckande tillgänglig statistik för vad gäller 
användning av drivmedel är 2017. År 2017 levererades 12 829 GWh drivmedel till 
vägtransporter inom Stockholms län.17 Av dessa var 9 621 GWh fossila drivmedel och 
3 208 GWh förnybara drivmedel, vilket innebär att andelen förnybara drivmedel stod 
för 25,0 procent. Det är något högre än andelen förnybart av de totala drivmedels-
leveranserna till vägtransporter i hela Sverige, som var 23,1 procent år 2017.

Figur 14. Leveranser av fossila och förnybara 
drivmedel av total levererad mängd drivmedel till 
vägtransporter i Stockholms län 2017.

Figur 15. Leveranser av olika typer av fossila 
och förnybara drivmedel av total levererad 
mängd drivmedel till vägtransporter i 
Stockholms län 2017.

De 3 208 GWh förnybara drivmedlen som levererades i Stockholms län 2017 
fördelar sig enligt följande: 1 850 GWh HVO, 638 GWh FAME, 345 GWh biogas, 
344  GWh etanol och cirka 32 GWh el.18

Låginblandningen av förnybara drivmedel i fossil diesel och bensin gör att 
konventionella fordon byggda för drift med diesel och bensin körs på en viss andel 
förnybart. Av den totala mängden förnybara drivmedel som levererades i Stockholms 
län 2017 var 1 720 GWh (54 procent) låginblandat i fossil diesel och bensin. Av den 
totala mängden HVO var 1 159 GWh (63 procent av all HVO) låginblandat i diesel. 
Av den totala mängden FAME var 344 GWh (54 procent) låginblandat i diesel. 
Låginblandning av etanol i bensin stod för 217 GWh (63 procent) av den totala 
mängden levererad etanol. 

17 Energimyndigheten och SCB – Oljeleveranser – Kommunvis redovisning 2017.
18 El har i detta sammanhang räknats som förnybar, även om svensk elproduktionen bara delvis är förnybar. Som en 

jämförelse kan nämnas att alla förnybara biodrivmedel även i dagsläget till olika stora delar är beroende av fossil energi i 
produktionsprocessen.

9621; 75%

3207; 25%

Fossila och förnybara drivmedel i transporter i 
Stockholms län 2017 (GWh / %)

Fossila
drivmedel

Förnybara
drivmedel
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De höginblandade och rena förnybara drivmedlen stod för 1 457 GWh, vilket mot-
svarar 11 procent av allt levererat drivmedel i Stockholms län och 46 procent av den 
totala mängden förnybara drivmedel i länet. Av de höginblandade och rena förny-
bara drivmedlen var HVO det som levererades i störst omfattning, med 691 GWh 
(47 procent av de höginblandade förnybara drivmedlen), följt av 345 GWh biogas 
(24  procent), 294 GWh FAME (20 procent) och 127 GWh (9 procent) etanol i form av 
E85 och ED95.

Figur 16. Leveranser av olika typer av fossila och förnybara drivmedel (fördelat på låginblandade samt 
höginblandade/rena förnybara drivmedel) av total levererad mängd drivmedel till vägtransporter i 
Stockholms län 2017.

Drygt hälften (54 procent) av de förnybara drivmedel som levererades i 
Stockholms län 2017 var alltså låginblandat i bensin och diesel – det vill säga 
tankades i konventionella bensin- och dieselfordon. Knappt hälften (46 procent) av 
det förnybara drivmedlet levererades i höginblandad form och nästan hälften av den 
mängden (47 procent) var HVO som körs i dieselfordon. Andelen drivmedel som 
levererades till fordon specifikt avsedda för drift med höginblandade biodrivmedel, 
som gas, FAME, E85, ED95 eller el var således liten, totalt runt 6 procent av den 
totala mängden levererat drivmedel i länet.

Det finns ingen officiell statistik över hur mycket el som använts till transporter i 
Stockholms län. Men utifrån uppgifter om antal elfordon i Stockholms län samt årlig 
genomsnittlig körsträcka har förbrukningen av el uppskattats till cirka 32 GWh.19

Fördelningen av de olika förnybara drivmedlen ser relativt lika ut i Stockholms län 
som i riket som helhet. Det som framförallt skiljer sig i leveranserna i Stockholms län 
jämfört med riket är att andelen biogas, el, FAME och etanol är högre i Stockholms län.

19 Beräknat utifrån de 3 669 elbilar och 17 718 laddhybrider som fanns i länet årsskiftet 2017/2018, som antagits köra 1 500 mil 
med en genomsnittlig elförbrukning på 1,6 kWh/mil och där laddhybriderna till hälften körts på el.

Diesel, 5408

Bensin, 4186

Naturgas (i fordonsgas), 27

HVO (ren), 691

HVO (låginblandad), 1159

FAME (ren), 294

FAME (låginblandad), 344

Etanol (i E85 och ED95), 127

Etanol (låginblandat), 217 Biogas (i fordonsgas), 345

El , 30

Fossila och förnybara drivmedel i vägtransporter i Stockholms län, 
2017 (GWh)



48

REM
ISS

6     Bilaga 1: Nulägesbeskrivningar

Figur 17. De förnybara drivmedlens andel av total mängd levererade drivmedel i Stockholms län respektive 
hela Sverige.

6.2 Produktion av förnybara drivmedel i länet
Det förnybara biodrivmedel som produceras i Stockholms län är biogas. Det finns 18 
större biogasanläggningar i länet. Utöver dessa finns även ett par mindre reningsverk. 
Vid sex av dessa anläggningar uppgraderas biogasen till fordonsgas, vilket gör att den 
kan användas som drivmedel i gasfordon. Sammanlagt har dessa biogasanläggningar 
en produktionskapacitet för fordonsgas på cirka 365 GWh/år. Vid övriga 14 anlägg-
ningar ligger produktionen på cirka 0,5–20 GWh per år och biogasen används till 
värmeproduktion och vissa fall även till elproduktion.

Här följer en lista över de största biogasanläggningarna i Stockholms län: 

• Käppala, Lidingö (reningsverk+uppgraderingsanläggning) cirka 45 GWh

• Bromma (reningsverk+uppgraderingsanläggning) cirka 130 GWh20

• Henriksdal, Nacka (reningsverk+uppgraderingsanläggning) redovisas tillsammans 
med Bromma

• Sofielund, Huddinge (samrötningsanläggning+deponi+uppgraderingsanläggning) 
cirka 80 GWh

20 Schablonberäknat utifrån årsrapport från Stockholm vatten, en antagen metanhalt på 60 procent och ett värmevärde för 
metan på 9,97 kWh/Nm3

Stockholm Riket
El 0,23% 0,07%
Biogas (i fordonsgas) 2,69% 1,48%
Etanol (låginblandad) 1,69% 1,62%
Etanol (i E85 och ED95) 0,99% 0,36%
FAME (låginblandad) 2,68% 2,89%
FAME (ren) 2,29% 0,75%
HVO (låginblandad) 9,04% 9,76%
HVO (ren) 5,38% 6,16%
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• Högbytorp, Upplands-Bro 
(samrötningsanläggning+deponi+uppgraderingsanläggning) cirka 60 GWh

• Himmerfjärdsverket (reningsverk+uppgraderingsanläggning) cirka 50 GWh

• Lindholmen, Norrtälje (reningsverk) < 2 GWh

• Salmunge Avfallsanläggning, Rimbo (deponi) < 2 GWh

• Rimbo (reningsverk) < 2 GWh

• Löt avfallsanläggning (deponi) cirka 3 GWh

• Hagby återvinningsstation, Täby (deponi) cirka 15 GWh

• Brännbacken, Österåker (deponi) < 2 GWh

• Margretelund, Österåker (reningsverk) < 2 GWh

• Blynäsverket, Vaxholm (reningsverk) < 2 GWh

• Kovik, Nacka/Värmdö (deponi) cirka 18 GWh

• Fors, Haninge (reningsverk) < 2 GWh

• Tveta, Södertälje (deponi) < 20 GWh21

• Nynäshamn (reningsverk) < 2 GWh

Stockholms läns totala inrapporterade biogasproduktion år 2017 var 346 GWh, 
varav 44 GWh producerades i form av deponigas.22 Det motsvarar nästan 17 procent 
av den totala biogasproduktionen i Sverige, som uppgår till cirka 2 TWh. Det finns 
ingen officiell statistik över hur mycket av länets producerade biogas om uppgraderas 
till fordonsgas. Den mängd biogas som producerades i anläggningar med möjlighet till 
uppgradering i Stockholms län 2017 var dock lägre än den slutligen använda mängden 
biogas i transportsektorn i länet (302 GWh producerat jämfört med 345 GWh använt) 
varför all fordonsgas som produceras i länet också antas användas inom länet. Det sker 
även import av biogas till Stockholm från andra län i ÖMS. 

Utöver biogasproduktionen används också en hel del spannmål från Stockholms 
län till produktion av etanol, men den produktionen sker inte i länet utan i Norrköping.

6.3 Fordonsflottan

6.3.1 Personbilar

Personbilsflottan i Stockholms län domineras fortfarande av bilar som körs på bensin 
och diesel. Ungefär 830 000 av de 929 570 personbilarna i länet är bensin- eller 
dieselbilar. Endast 6 procent av bilarna är avsedda att köra på ett rent förnybart 
drivmedel i form av etanol, el eller biogas. Personbilar som är typgodkända för 
HVO100 särredovisas inte i den nationella statistiken. Värt att notera är att det finns 
bilar registrerade i Stockholms län som sannolikt inte nyttjas i länet. Av de fordon 
som är registrerade i Stockholms innerstad är det ett flertal som aldrig passerar en 
trängselavgiftsstation. En förklarning kan vara tjänstebilar skrivna på̊ företag med 
adresser i Stockholm, fastän de i praktiken används på annan plats. Exakt hur stort 
antal fordon det rör sig om är dock svårt att bedöma. 

21 Baseras på 400 Nm3/h och ett värmevärde på 5,6 kWh/Nm3 enligt https://www.telge.se/fjarrvarme-energitjanster/om-
fjarrvarme/deponigas/ 

22 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017 (2018) Energimyndigheten
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Figur 18. Personbilsflottan i Stockholms län 2017, fördelat utifrån drivmedel. Källa: Trafikanalys – Fordon i 
län och kommuner 2017

6.3.2 Bussar

Senast tillgängliga data över bussflottan i Stockholms län är från 2017 och 
flottan dominerades då av fordon med dieselmotor. Av de 2 167 busarna i länet 
är över 1 500 dieselfordon. En stor del av dessa kördes under 2017 på HVO, då 
kollektivtrafikbussarna i länet i stor utsträckning nyttjade biodiesel. 28 procent av 
bussarna är avsedda att köra på andra rena förnybara drivmedel i form av etanol  
(280 stycken) biogas (323 stycken) och el (1 stycken).

Figur 19. Bussflottan i Stockholms län 2017, fördelat utifrån drivmedel. Källa: FRIDA miljö- och 
fordonsdatabas
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6.3.3 Lastbilar

Lastbilsflottan i Stockholms län består till övervägande del av fordon med dieselmotor. 
Av de 140 500 lastbilarna i länet är ungefär 136 500 bensin- eller dieselfordon. Endast 
3 procent av lastbilarna är avsedda att köra på ett rent förnybart drivmedel i form av 
etanol, el eller biogas, bland tunga lastbilar (över 3,5 ton) är endast 2 procent avsedda 
att köra på rent biodrivmedel eller el. Lastbilar som är typgodkända för HVO100 eller 
B100 särredovisas inte i den nationella statistiken.  

Figur 20. Lastbilsflottan i Stockholms län 2017, fördelat utifrån drivmedel. Trafikanalys – Fordon i län och 
kommuner 2017
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6.4 Tank och laddinfrastruktur för förnybara drivmedel
Nedan följer översiktlig information om hur många tank- och laddstationer som fanns 
vad gäller el, HVO, FAME, etanol, biogas och vätgas i Stockholms län vid årsskiftet 
2018/2019.

6.4.1 Laddinfrastruktur för elfordon

I slutet av 2018 fanns det över 600 publika laddstationer i Stockholms län, varav 130 
utgjordes av punkter för snabbladdning. Av dessa ligger nästan hälften (63 stycken) 
i Stockholms stad. Utbyggnaden av laddinfrastruktur går dock mycket snabbt, varför 
det är lämpligt att nyttja någon webbaserad tjänst som sidan uppladdning.nu för 
aktuell information.

Figur 21. Publika snabbladdstationer i Stockholms län, data för laddinfrastruktur kommer från 
Uppladdning.nu

6.4.2 Tankstationer för HVO

I slutet av 2018 fanns 28 stycken publika tankställen för HVO100 i Stockholms län. 
Tankställena är koncentrerade längs med europavägarna E4 och E18 med stäckning 
från Stockholm mot Enköping, samt längs väg 73 mot Nynäshamn. Nordöstra 
länsdelen saknar publika tankställen för HVO100. Det finns även flera icke publika 
tankställen för HVO100 då den här typen av tankställen ofta ägs av åkerier eller större 
transportnätverk.
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Figur 22. Publika HVO100-tankstationer i Stockholms län.

6.4.3 Tankstationer för FAME

Vid årsskiftet 2018/2019 fanns inget publikt tankställe för RME i Stockholms län.

6.4.4 Tankstationer för etanol

Det fanns i slutet av 2018 cirka 220 tankställen för etanol (E85) i Stockholms län. 
Majoriteten av dessa är belägna i Stockholms stad och i grannkommunerna till 
Stockholm stad. Övriga är fördelade på alla större tätorter med god spridning i länet. 
Det finns ett publikt tankställe för ED95, detta är beläget i Kalhäll. Se nästa sida.
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Figur 23. Publika tankstationer för etanol i Stockholms län.

Figur 24. Publika tankstationer för ED95 i Stockholms län.
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6.4.5 Tankstationer för biogas

Det fanns 26 publika gastankstationer i Stockholms län i slutet av 2018. Den geo-
grafiska spridningen av gastankstationer är relativt god med tankstationer från 
Norrtälje (en station) ner till Södertälje (3 stationer). Båda europavägarna E4 och E18 
erbjuder god tillgänglighet till gastankstationer. Majoriteten av gastankstationerna 
är koncentrerade till centralt belägna kommuner som Stockholms stad (7 stationer), 
Järfälla (2 stationer), Solna (2 stationer), Sundbyberg (1 station), Huddinge 
(2  stationer) och Danderyd (1 station). De kommuner som saknar gastankstation är 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Ekerö, Tyresö, Lidingö, Vaxholm, Österåker, Värmdö 
och Vallentuna. Det finns även två tankstationer för flytande fordonsgas i länet, se 
Figur 26.

Figur 25. Publika tankstationer för komprimerad biogas i Stockholms län.
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Figur 26. Publika tankstationer för flytande biogas i Stockholms län.

6.4.6 Tankstationer för vätgas

Det finns i dagsläget en tankstation för vätgas i länet, denna är belägen på Arlanda.

Figur 27. Publika tankstationer för vätgas i Stockholms län.
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7 Bilaga 2: Kartläggningar

7.1 Förutsättningar för lokal ökad produktion av biodrivmedel
I detta kapitel beskrivs en kartläggning som har gjorts för att ge en bild av hur mycket 
biodrivmedel som kan produceras av den biomassa som finns i Stockholms län baserat 
på nuvarande markanvändning. Det är av flera anledningar svårt att ge exakta svar på 
produktionspotentialen, men utgångspunkten har varit att kartlägga potentialen så bra 
som möjligt utifrån tillgänglig data och den ger förhoppningsvis en god fingervisning 
av läget. Förutom en kartläggning av potentialen till produktion av biodrivmedel 
av biomassa i länet redovisas även vad som framkommit i tidigare studier gällande 
potentialen i Sverige som helhet. Syftet med kartläggningen hänger ihop med vikten 
av att öka produktionen av biodrivmedel i Sverige vilket beskrivs i kapitel 2 och 
Bilaga 5 samt ytterligare i Bilaga 9.

7.1.1 Avgränsningar, begrepp och antaganden

Den biomassapotential som kartlagts avser biomassa som kan användas för att 
utvinna energi på ett kostnads- och energieffektivt sätt. Fokus har framförallt varit 
på att kartlägga den biomassa som kan användas för att producera biodrivmedel 
till transportsektorn. Utöver biodrivmedel till transporter kan energin som finns i 
biomassa förbrännas i fjärrvärmeverk, kraftvärmeverk eller industrier och på så sätt 
generera värme och/eller elektricitet. I de fall då råvara redan används till andra 
förädlings- eller produktionsändamål har de inte inkluderats i denna kartläggnings 
praktiska potential.

7.1.2 Praktisk biomassapotential

I denna kartläggning har vi använt oss av begreppet praktisk biomassapotential för 
att tydliggöra den biomassa som går att göra biodrivmedel av. I stegen från skörd 
av råvara till färdigt biodrivmedel begränsas biomassapotentialen av vad som är 
praktiskt möjligt och rimligt utifrån fysiska, miljömässiga och ekonomiska skäl. Den 
mängd biomassa som återstår efter dessa begränsningar benämns därför som praktisk 
biomassapotential.

Fysiska begränsningar handlar om att det inte är praktiskt möjligt att utvinna 
all energi i råvaran till biodrivmedel, det vill säga det går inte att förädla 100 
procent av råvarans energiinnehåll. Miljömässiga begränsningar handlar om att 
utvinningen av råvara behöver ske på ett långsiktigt hållbart sätt, som till exempel 
att samtliga stubbar inte kan tas ut vid slutavverkning eftersom skogsmarken då 
skulle utarmas på mineraler. Ekonomiska begränsningar innebär att de resurser i 
form av till exempel arbetskraft, maskiner och energi som behöver tas i anspråk för 
att producera biodrivmedlet bedöms vara för kostsamma jämfört med avkastningen 
från försäljningen av biodrivmedlet. En ekonomisk begränsning kan också vara att 
det finns konkurrens om råvaran, som gör att det av lönsamhetsskäl eller andra skäl är 
prioriterat att använda råvaran till något annat än biodrivmedelsproduktion. Aktuella 
styrmedel spelar också in i den ekonomiskt rimliga potentialen, till exempel EU:s 
förnybarhetsdirektiv som tas upp i Bilaga 5.

Det är den praktiska biomassapotentialen som beskriver hur mycket biodrivmedel 
som, med dagens kända tekniker och marknadspriser, är praktiskt möjlig att producera 
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av den biomassa som finns i länet. I kartläggningen redovisas för respektive råvarubas 
den praktiska biomassapotentialen dels i råvarans vikt i enheten ton torrsubstans 
(ton  TS) och dels i gigawattimmar biodrivmedel (GWh).

Delar av den praktiska potential som beskrivs här utnyttjas redan idag till olika 
ändamål, däribland i viss mån till biodrivmedelsproduktion. För varje råvara nedan har 
vi i möjligaste mån försökt beskriva vilken biomassa som redan utnyttjas eller som i 
dagsläget utgör outnyttjad potential.

7.1.3 Kartlagda råvaror

Kartläggningen omfattar den biomassa som finns tillgänglig i Stockholms län och 
som kan användas för biodrivmedelsproduktion. Det finns ett flertal olika typer 
av biomassa som lämpar sig för biodrivmedelsproduktion och här har vi beräknat 
potentialen av biomassa i råvaror, avfall och restprodukter som tas fram eller genereras 
inom följande verksamheter: jordbruk, skogsbruk, avfallshantering, vattenreningsverk, 
livsmedelsindustri, sågverk samt pappers- och massaindustri.

Till varje typ av biomassa följer en kort kommentar om hur kartläggningen av 
biomassan genomförts.

• Spannmål – Praktisk potential utgår från att 30 procent23 av det producerade 
spannmålet går till humankonsumtion och 70 procent går till annan användning. 
De 70 procenten är svåra att spåra vad de används till och vart de används. För 
att bedöma den praktiska potentialen antas att varje invånare i Stockholms län 
konsumerar 58 kg spannmål per år24 och att den eventuella skillnaden mellan 
de avsatta 30 procenten och Stockholms läns invånares behov kan utnyttjas för 
drivmedelsproduktion. Utifrån antagandena ovan finns ingen potential för spann-
måls producerade biodrivmedel då Stockholms län konsumerar mer spannmål än 
de producerar. Spannmål är en av de råvaror som kommer att kunna räknas in i 
begränsad mängd i EU:s förnybarhetsdirektiv. 

• Odlingsrester – Praktisk potential tar hänsyn till djurens halmbehov, svinn och 
att vissa mängder måste lämnas för att bibehålla jordens mullhalt. Den största 
potentialen av odlingsrester finns i form av halm. Ingen hänsyn har tagits till 
halmens mer svårrötade karaktär.

• Energigrödor – visar potentialen för salix som odlas på den mark som idag anges 
som odling av energiskog.

• Nedlagd åkermark – undersöker vilka mängder torrsubstans av olika växtslag som 
skulle kunna produceras på denna mark (vall, rörflen, höstvete, salix). Teoretisk 
potential utgörs av den gröda som ger högst avkastning avseende ton TS/ha, vilket 
utifrån detta kriterie blir salix. Både rörflen och vall kan komma att påverkas på 
samma sätt som spannmål (höstvete m.fl.) av det nya förnybarhetsdirektivet.

• Gödsel – Praktisk potential tar hänsyn till att djur vistas ute stora delar av året och 
att den gödsel som då produceras inte kan tas tillvara på.

• Matavfall – Praktisk potential utgår från statistik över insamlade mängder mat-
avfall idag. Utöver detta finns en stor potential för förbättring i insamlandet av 
mat avfallet men i och med att det även finns mål om minskat matsvinn görs här det 
konservativa antagandet att praktisk potential är densamma som dagens insamlade 
mängder.

23  Nulägesanalys av livsmedelsproduktionen i Örebro län (2017) Macklean
24  Nulägesanalys av livsmedelsproduktionen i Örebro län (2017) Macklean
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• Slam – baseras på statistik från Svenskt Vatten samt att allt slam hanteras på 
avloppsreningsverk med rötning som stabiliseringsmetod.

• Skogsrester – baseras på Skogsstyrelsens Skogliga konsekvensanalyser 2015 
där scenariot med hänsyn till Skogsstyrelsens rekommendationer antas vara den 
praktiska potentialen.

• Skogsindustri - har beräknats utifrån data från SDC (Skogsbrukets Datacentral). 
Här har även sågverk samt pappers- och massaindustrier anslutna till 
Skogsindustrierna tillfrågats om deras restprodukter. Den praktiska potentialen 
baseras på att de restprodukter som används internt av sågverken eller går till 
massaindustrin inte går att konkurrera om.

Mellangrödor har inte tagits med i biomassakartläggningen då potentialen är 
svårbedömd i och med att det finns få tidigare studier. Enligt en studie från Lunds 
universitet ligger den nationella potentialen från mellangrödor på cirka 2 TWh per år25 
varav hälften av denna potential finns i Skåne.26

7.1.4 Potential för biodrivmedelsproduktion från biomassa i Stockholm län

Den sammanlagda praktiska potentialen för biodrivmedelsproduktion i Stockholms län 
uppgår till cirka 240 000 ton TS fördelat på de biomassor som visas i Figur 28 nedan. 
I  Figur 28 inkluderas inte alla råvarutyper från listan ovan på grund av två anledningar. 
Antingen kräver användandet av de utelämnade råvarorna ett annat brukande av 
marken än vad som sker idag, alternativt kan de inte förädlas vidare till biodrivmedel 
med dagens kommersiella teknik. Spannmål utelämnas då Stockholms län konsumerar 
mer spannmål än vad som produceras och därmed finns inte möjligheten att producera 
drivmedel från något överskott. Av den mängd biomassa som finns kvar går det att 
göra nästan 520 GWh biodrivmedel, att jämföra med de drygt 300 GWh biogas 
som produceras i dag. I Figur 29 nedan framgår hur mycket biodrivmedel som kan 
produceras av mängden biomassa i Stockholms län. Biodrivmedelspotentialen skulle 
räcka till att ersätta cirka 5 procent av de fossila drivmedel som nyttjas i länet.

Figur 28. Praktisk mängd biomassa i enheten ton torrsubstans (ton TS) i Stockholms län, som lämpar sig för 
produktion av biodrivmedel.

25 Biodrivmedel och markanvändning i Sverige, Ahlgren, S., Björnsson, L., Prade, T., Lantz, M. (2017) http://lup.lub.lu.se/search/ws/
files/33712989/Ahlgren_mfl_Rapport_105_Milj_och_Energisystem_LTH.pdf

26 Mellangrödor till biogasproduktion, Biogas Syd (2015).
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Figur 29. Potentialen för tillkommande biodrivmedelsproduktion utifrån praktiskt tillgänglig biomassa 
i Stockholms län, uppdelat på olika råvarubaser. Den potential som visas för hushållsavfall och slam är 
den mängd biogas som framställs från dessa substrat idag. Det finns dock en stor outnyttjad potential i 
Stockholms läns matavfall. Produktionspotentialen för gödsel och odlingsrester är till stora delar outnyttjad 
i dagsläget vad det gäller biogasproduktion.

Produktionspotentialen för biodrivmedel producerat av skogrester och skogs-
industrins restprodukter är vansklig att beräkna. En anledning till detta är att det 
finns relativt stor konkurrens om råvaran, vilket gör att det finns stora osäkerheter 
i hur stor den praktiska potentialen för mängden skogsrester och skogsindustrins 
restprodukter faktiskt är. En annan anledning är att det i dagsläget pågår forskning, 
utveckling och demonstration av olika tekniker för produktion av biodrivmedel från 
främst skogsindustriers restprodukter vilket gör att det är svårt att beräkna hur mycket 
drivmedel som kan produceras. Det är även svårt att veta vilken typ av drivmedel 
som kommer att produceras eftersom det går att göra ett flertal olika drivmedel från 
restprodukterna beroende på vilken produktionsteknik som används, exempelvis HVO, 
biogas, metanol, etanol och vätgas. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning olika 
produktionstekniker blir kommersiellt gångbara samt när i tid. Med detta i åtanke har 
vi i denna kartläggning ändå, utifrån den kartlagda mängden från skogsindustrierna, 
gjort en översiktlig beräkning av hur mycket biodrivmedel det kan genereras från 
skogsindustrins restprodukter.

7.2 Potential för biodrivmedelsproduktion från biomassa i Sverige
En svensk forskargrupp vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds Universitet har 
gjort uppskattningar av hur stor den svenska biodrivmedelsproduktionen kan vara 
2030.27 Gruppen har gjort både en mer försiktig och en mer ambitiös uppskattning. 
Den mer försiktiga uppskattningen kommer fram till ungefär 15 TWh svensk-
tillverkade drivmedel, medan den mer ambitiösa uppskattningen ger ungefär 28 TWh 
svensk tillverkade drivmedel 2030.

27 Assessing the aggregated environmental benefits from by-product and utility synergies in the Swedish biofuel industry. 
Biofuels 2017. Martin, Michael m.fl. (2017). 
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Studien ser störst potential för biogas både i det försiktiga och i det ambitiösa 
scenariot. Som mest skulle det kunna finnas en produktion på 9,5 TWh biogas från 
rötning. Den största ökningen tros kunna komma från samrötningsanläggningar och 
gårdsanläggningar. Användningen av slam från avloppsreningsanläggningar är redan 
utbyggd och bedöms inte kunna utökas i någon större utsträckning.

I den försiktiga bedömningen uppskattas etanol vara ett alternativ som kan öka 
genom att de anläggningar som finns i dag används fullt ut. Inga nya anläggningar för 
grödebaserad etanol planeras dock och EU sätter ett tak för användningen av dessa 
råvaror, vilket ligger till grund för bedömningen. Den större etanolproduktion som 
syns i det ambitiösa scenariot gäller lignocellulosabaserad etanol. I båda scenarierna 
tros svensk etanoltillverkning kunna ge 3–4 TWh drivmedel.

I det försiktiga scenariot tillverkas två TWh HVO, vilket motsvarar den maximala 
kapaciteten för dagens anläggningar. I den ambitiösa bedömningen skulle Sverige 
kunna tillverka fyra TWh HVO 2030, och det största bidraget skulle komma 
från  tallolja.

Sverige bedöms kunna tillverka två TWh FAME 2030. Inga nya anläggningar antas 
byggas på grund av EU:s tak för grödebaserade biodrivmedel, och antagandet utgår 
från att de anläggningar som finns i dag används fullt ut. 

Inom ramen för Energimyndighetens uppdrag om att på myndighetsnivå sam-
ordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet har Energimyndigheten, 
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Boverket kommit 
fram till slutsatsen att den totala nettoproduktionen av biodrivmedel för transporter 
skulle kunna vara 17–18 TWh 2030.28

Trafikverket tror att det kan komma att finnas 10 TWh svenskproducerade bio-
drivmedel till vägtrafiken 2030 om den svenska produktionen samtidigt ska räcka till 
andra trafikslag och arbetsmaskiner.29 

I den vetenskapliga underlagsrapporten till denna plan som beskrivs i Bilaga 4 
bedöms den svenska produktionsprotentialen i olika scenarier till runt 25 TWh till 
år  2030. 

7.3 Uppskattad efterfrågan på el för elfordon
Vid årsskiftet 2017/2018 fanns 3 669 elbilar och 17 718 laddhybrider registrerade 
i trafik i Stockholms län. Dessutom fanns det 663 lätta ellastbilar och en en tung 
ellastbil. Det finns ingen officiell statistik över hur mycket dessa elfordon körs och/
eller laddas. En ungefärlig elförbrukning för dessa laddbara fordon går att räkna 
fram genom några enkla antaganden. Med en genomsnittlig elförbrukning på 
1,6  kWh/mil, genomsnittlig årlig körsträcka på 1 500 mil och en uppskattning om att 
laddhybrider till 50 procent körs på el skulle de totalt laddbara fordonen i Stockholms 
län 2017 förbruka cirka 32 GWh el. Det skulle motsvara 0,2 procent av de totala 
drivmedelsleveranserna för transporter i länet 2017.

Det är svårt att sia om hur många elbilar och laddhybrider som kommer att finnas i 
fordonsflottan i Stockholms län till 2030. Uppskattningar och beräkningar som gjorts 
av myndigheter och branschorganisationer varierar kraftigt. 

Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket 
genomförde på uppdrag av regeringen våren 2018 en analys av EU-kommissionens 
förslag till CO2-krav för lätta fordon efter år 2020. I det arbetet togs scenarier för antal 
elbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon i den totala fordonsflottan fram till 2025 

28 Förslag till styrmedel för ökad andel biodrivmedel i bensin och diesel. En rapport inom uppdraget Samordning för 
energiomställning inom transportsektorn. Energimyndigheten (2016).

29 Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att nå klimatmål. Trafikverket (2018). PM 2018-02-25. 
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och 2030. Scenarierna omfattar stora osäkerheter och beroende på antaganden varierar 
antalet laddbara bilar år 2025 mellan cirka 200 000 och cirka 450 000 samt mellan 
cirka 400 000 till cirka 1 000 000 år 2030.30

Intresseorganisationen Power Circle spådde 2018 att antalet laddbara bilar år 2020 
kommer att vara 200 000 och till 2025 öka till runt 500 000 bilar.31 År 2030 bedöms det 
finnas cirka 1 200 000 laddbara bilar i den svenska fordonsflottan.

Om man antar att utfallet 2030 skulle bli att Sverige hamnar någonstans mellan 
ytterligheterna i dessa scenarier och försök till förutsägelser, det vill säga mellan 
400 000 och 1 200 000 laddbara bilar och Stockholms län år 2030 har cirka 39 procent 
av alla Sveriges laddbara bilar (2017 hade Stockholms län 49 procent av Sveriges 
laddbara fordon registrerade) skulle det innebära att antalet laddbara bilar i länet 2030 
ligger någonstans mellan 156 000 och 468 000. Det motsvarar en efterfrågan på el för 
laddning av dessa laddbara fordon mellan cirka 300 och 950 GWh.

Figur 30. Scenarier över utvecklingen av antalet lätta elfordon till 2025 och 2030 framtagna av Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Scenarierna har tagits fram med utgångs-
punkt i EU-kommissionens förslag till skärpta CO

2
-krav för lätta fordon. FCEV = Fuel Cell Electric Vehicle 

= bränslecellsbil, BEV = Battery Electric Vehicle = ren elbil, PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vechicle = 
laddhybrid. Källa: Trafikverket Analys av EU kommissionens förslag till CO

2
 krav för lätta fordon efter 2020. 

TRV 2018/44780

Beräkningarna ovan gäller personbilar. Det sker även en elektrifiering av delar av 
busstrafiken i länet. I dagsläget finns endast ett fåtal elbussar i trafik, men planer finns 
på att köpa in ett större antal elbussar de närmaste åren. Viss elektrifiering av lastbilar 
ser också ut att ske inom de närmaste åren. Det är dock mycket svårt att i dagsläget 
sia om hur mycket el som buss- och lastbilstrafiken i länet kommer att efterfråga till 
2030. Den översiktliga bedömningen är dock i dagsläget runt 200 elbussar och 100 
el lastbilar år 2030.

Tillkommer gör också en ökning av den spårbundna trafiken. I denna rapport har 
det ej gjorts någon antagande över hur mycket el som kan komma att krävas för denna 
trafikökning. 

30  Analys av EU kommissionens förslag till CO
2
-krav för lätta fordon efter 2020. TRV 2018/44780. Trafikverket (2018).

31  Power Circle prognos 2018.
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7.3.1 Utmaningar kopplade till brist på effekt i elnätet

Framtidens elnät står inför stora utmaningar och eftersom el i stor utsträckning är 
en lösning i omställningen till ett förnybart energisystem inom flera olika sektorer 
behöver elen användas klokt. I dag råder kapacitetsbrist i nätet i de fyra största 
städerna och i stora delar av Mälardalen.32 Där kan elnätsägarna i dagsläget inte 
tillgodose alla önskemål om ökat effektuttag. Nätet räcker helt enkelt inte till och det 
tar tid att bygga ut och förstärka stamnätet. 

Effektbristen handlar inte enbart om att det i flera län måste sägas nej till ny etab-
lering av företag med stort energibehov utan även om att till exempel förändringar i 
befintliga verksamheter och etablering av nya bostadsområden påverkas. Situationen 
försvåras av att stamnätet börjar bli ålderstiget. Svenska kraftnät ser behov av att 
investera 45 miljarder kronor mellan 2018 och 2027 i nätet.33 Hälften kommer att 
gå till reinvesteringar i befintliga ledningar och andra hälften till att möta städernas 
tillväxt och anslutning av nya elproduktionsanläggningar.

Svenska kraftnät pekar på flaskhalsar i stamnätet i Gävletrakten som är det som 
främst påverkar de regionala och lokala elnäten i Mälardalen. Förstärkningen av 
stamnätet är påbörjad men tidshorisonten för när detta kan vara klart är minst tio år. 
Det finns i dagsläget förfrågningar på runt 300–400 MW i Mälardalsregionen, och 
enligt Svenska Kraftnät är endast en förbrukningsökning på 200 MW acceptabel med 
rådande förutsättningar.34

Svenska kraftnäts prognos är att år 2021 har problemen flyttat söderut mellan 
Gävle och Enköping, vilket innebär att den östra delen av stamnätet är fullt och 
att ingen kapacitetsökning kan accepteras söder om Enköping. Först 2030 är de 
nuvarande flaskhalsarna mellan Gävle och Stockholm bortbyggda. Samtidigt tyder 
prognoserna på en ökad förbrukning de närmaste 20 åren.35

Energisystemet står generellt sett inför stora förändringar, inte minst den del 
som gäller el. Vi går från ett centraliserat system med få, geografiskt koncentrerade 
producenter av el, till ett distribuerat system med många producenter. När elproduk-
tionen i högre grad kommer från sol- och vindenergi förändras också möjligheterna att 
styra produktionen. Det blir därmed nödvändigt att i högre grad styra konsumtionen 
samt att utveckla möjligheterna för lagring. Parallellt med denna utveckling har el-
konsumtionen i Mälardalen ökat och förväntas fortsätta öka. De främsta orsakerna till 
ökningen är:

• Urbanisering/befolkningsökning – större befolkning och fler verksamheter 
innebär större elkonsumtion på en mer koncentrerad yta.

• Digitalisering – den nya digitala processindustrin kräver stora mängder energi, inte 
minst el, för att drivas. 

• Industrins omställning – där SSAB:s kommande omställning från koldriven 
stålproduktion till teknik med ljusbågsugnar som drivs av el är ett exempel.

• Transportsektorns omställning – när transportsektorn går från fossila bränslen 
är ett av alternativen eldrivna fordon. Allt fler väljer eldrivna fordon, en utveckling 
som kan förväntas öka. En genomtänkt utbyggnad av laddinfrastruktur blir därför 
viktig.

32  https://www.nyteknik.se/energi/experterna-om-trenderna-2018-mer-el-lagring-och-fornybart-6892676
33  Systemutvecklingsplan 2018 –2027. Svenska kraftnät (2018).
34  Sörmlands arbete med energiförsörjning med fokus på el – lägesrapport. Lina Widlund, Regionförbundet Sörmland (2018).
35  Sörmlands arbete med energiförsörjning med fokus på el - lägesrapport. Lina Widlund, Regionförbundet Sörmland (2018).
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Det är många aktörer som har identifierat problemen som kan uppstå i och med 
kapacitetsbristen i elnätet och behovet av andra lösningar än nätförstärkningar. Tidigt 
ute var leverantörer av laddstationer som började erbjuda laststyrning för laddbara 
fordon för att inte överbelasta fastighetens elnät. Laststyrning fungerar genom att 
effekten till de laddande fordonen begränsas under tider då fastighetens elnät är högt 
belastat av till exempel matlagning och uppvärmning.

Det finns god erfarenhet från tidigare projekt som fokuserat på problemen med ett 
ansträngt elnät. Ett exempel på detta är projektet KlokEl som drevs av Sustainable 
Innovation där villor i Upplands Energis nät i Uppsala län utrustades med smart 
styrning av värmepumpar för att kunna erbjuda flexibilitet i elnätet. Styrningen gjorde 
att värmepumparna kunde stängas av vid hög effektefterfrågan och därmed frigöra 
effekt utan att inomhusklimatet i villorna försämrades. KlokEl gick sedan vidare i 
projektet VäxEl som fick Award of Excellence på Nordic Clean Energy Week 2018.36

Det finns två aktuella projekt som ska angripa kapacitetsbristen i Uppsala län. 
Dels är det CoordiNet som är ett EU-projekt där Uppsala kommun deltar tillsammans 
med Svenska kraftnät, Vattenfall, E.ON med flera. Projektet har som mål att minska 
och flytta effektbehov genom att skapa lokala marknader för systemtjänster som till 
exempel avtalsstyrning hos stora kunder/producenter av el för att öka kapaciteten i 
nätet under ansträngda timmar.

Det andra projektet är Spetskraft 2020 som ska fokusera på hur effektstyrning, 
energilager och lokal elproduktion kan kombineras för att minimera de negativa 
konsekvenserna av en ny stor elkonsument i ett redan ansträngt elnät, i detta fall 
exemplifierat av en bussdepå som introducerar elbussar. Projektet har initierats 
av Region Uppsala och drivs av BioDriv Öst tillsammans med flera regionala och 
nationella aktörer (se Bilaga 5).

Alla dessa projekt berör de rekommendationer som intresseorganisationen 
Power Circle tog upp i sin rapport Elnätets roll i framtidens energisystem – 
Möjligheter, hinder och drivkrafter för smarta elnätslösningar.37 Power Circles fem 
rekommendationer var:

1. Åtgärda akuta problem i nätregleringen – bland annat marknad och/eller 
prissättning för systemtjänster

2. Möjliggör för nätbolagen att testa nya tekniker och affärsmodeller - bland 
annat olika tariffer för olika kunder beroende på möjlighet och vilja till flexibilitet

3. Åtgärda oklarheter kring batterilager – bland annat ta bort dubbelbeskattningen 
för inlagrad och producerad el

4. Skapa incitament för användarflexibilitet – fler kunder med effekttariff för att 
styra efterfrågan och viktigt med en tidskomponent till effekttariffen.

5. Skapa en politisk målsättning för elnätet och åtgärda generella hinder i 
lagstiftning och reglering – bland annat se över äldre lagstiftning som försvårar 
för introduktion av ny teknik i elnätet.

36  https://www.energivarlden.se/artikel/smarta-elnat-i-uppland-far-internationellt-pris/
37  Elnätets roll i framtidens energisystem – Möjligheter, hinder och drivkrafter för smarta elnätslösningar. Power Circle (2018).
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8 Bilaga 3: Framtidsscenarier för drivmedels
användningen i Stockholms län

8.1 Möjliga scenarier
Inom ramen för arbetet med att ta fram denna plan har fyra olika scenarier gällande 
drivmedelsanvändning för transporter i Stockholms län tagits fram. Scenarierna tar sin 
utgångspunkt i nuvarande drivmedelsanvändning och de parametrar som framförallt 
varierats i dessa scenarier är graden av biodrivmedelsanvändning samt el (och på 
längre sikt även vätgas). Scenarierna bygger på en rad antaganden där hänsyn har 
tagits till den internationella, nationella och regionala policykontexten (se Bilaga 5) 
och vilka förmodade effekter den kan generera vad gäller produktion av förnybara 
drivmedel och fordon som kan köra på förnybart drivmedel. 

Här beskrivs de fyra scenarierna på övergripande nivå:

1. Best case – Biodrivmedelsproduktionen ökar kraftfullt och konsumtionen 
dubbleras jämfört med 2017 års nivåer. Andelen elfordon och på sikt även 
bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar snabbt.

2. Mycket biodrivmedel, lite el och vätgas – Biodrivmedelsproduktionen ökar kraft-
fullt och konsumtionen dubbleras jämfört med 2017 års nivåer. Andelen elfordon 
och på sikt även bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar långsammare jämfört 
med Best Case och de laddbara fordonen fördelas mer jämt över landet. 

3. Mindre biodrivmedel, mycket el och vätgas – Biodrivmedelsproduktionen ökar 
mindre kraftfullt, men ger ändå en markant ökad konsumtion jämfört med 2017 års 
nivåer. Andelen elfordon och på sikt även bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar 
snabbt.

4. Business as usual – Biodrivmedelsproduktionen ökar mindre kraftfullt, men ger 
ändå en markant ökad konsumtion jämfört med 2017 års nivåer. Andelen elfordon 
och på sikt även bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar långsammare jämfört 
med Best Case och de laddbara fordonen fördelas mer jämt över landet. 

8.1.1 Antaganden

Värt att belysa är att samtliga scenarier som presenteras är tämligen offensiva. Även i 
scenario 4 (Business as usual) ökar Stockholms län sin produktion och konsumtion av 
biodrivmedel samtidigt som den nationella utvecklingen av elfordon bedöms motsvara 
det tredje mest positiva scenariot (av totalt åtta) över elfordonsutvecklingen som tagits 
fram av Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket (se 
Bilaga 2). Värt att notera är att i samtliga scenarion utjämnas fördelningen av laddbara 
fordon över Sverige. I slutet av 2017 fanns cirka 49 procent av landets laddbara fordon 
i Stockholms län samtidigt som länet hade cirka 19,5 procent av Sveriges personbilar, 
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lastbilar och bussar. I scenario 1 och 3 antas att 39 procent av Sveriges laddbara fordon 
finns i Stockholms län år 2030. I scenario 2 och 4 antas en mer utjämnad fördelning 
och Stockholm län antas ha 19,5 procent av Sveriges laddbara fordon (vilket alltså 
motsvarar länets procentuella andel personbilar, lastbilar och bussar 2017). 

Vidare bygger alla scenarier på att Sverige fortsätter importera samma mängder 
biodrivmedel som under 2017. Tillkommande volymer biodrivmedel bygger på 
RISE vetenskapliga underlagsrapport Perspektiv på svenska förnybara drivmedel 
– Utvärdering utifrån miljökvalitets och samhällsmål samt scenarier för inhemsk 
produktion till 2030. Rapporten har tagits fram i samband med denna plan och 
beskrivs i Bilaga 4. I rapporten har RISE bland annat kartlagt scenarier gällande rimlig 
ny produktion av biodrivmedel baserade på svenska råvaror.

I scenarierna har transporternas totala energianvändning låsts för att på ett enkelt 
och överskådligt sätt illustrera i hur stor utsträckning som förnybara drivmedel kan 
bidra till 2030-målet. Det speglar inte hur trenden ser ut i dagsläget, där transporternas 
totala energianvändning snarare ökar. Utifrån de befolkningsprognoser som finns för 
Stockholms län är det mycket som talar för att en bibehållen energianvändning för 
länets transporter är ett relativt osannolikt scenario. Detta antagande innebär därmed 
i sig en effektivisering av transportsektorn. Ifall den totala energianvändningen 
för länets transporter ökar, blir således utmaningen att nå 2030-målet än större än 
vad som beskrivs i denna plan. En ökad elektrifiering av transporterna medför en 
energieffektivisering som i scenario 1 och 3 gör en påtaglig skillnad.

För att belysa i hur stor utsträckning de förnybara drivmedlen kan bidra till att nå 
målet om 70 procents minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030 jämfört med 
2010 års nivå har en indikator lagts in i varje diagram som tydliggör målnivån i de 
olika scenarierna. 

Nedan presenteras de specifika antaganden för el respektive biodrivmedel som 
ligger till grund för scenarierna. 

8.1.1.1 Biodrivmedel
Gällande andelen olika biodrivmedel har en positiv utveckling i länet (scenario 1 
och  2) gjorts med följande antaganden: 

• Den nuvarande indikativa nivån om 40 procents CO2-reduktion för fossil bensin 
och diesel uppfylls till år 2030 (reduktionsplikten) vilket innebär att en tillräcklig 
mängd biodrivmedel reserveras för detta ändamål.

• Det mest biodrivmedelspositiva av RISE-studiens tre rimliga scenarier (Det gröna 
guldet skogen) har använts för att estimera ny tillgänglig biodrivmedelsvolym i 
Sverige utöver nuvarande import.

• Stockholms län antas tilldelas 19,5 procent av den totala tillkommande bio-
drivmedelsproduktionen (länets personbilar, lastbilar och bussar utgjorde cirka 19,5 
procent av Sveriges totala antal personbilar, lastbilar och bussar 2017). Stockholms 
län nyttjade 2017 cirka 16,3 procent av Sveriges totala volym biodrivmedel. 

• Utflödet av gasfordon till andra länder upphör 2019.
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En mer restriktiv utveckling av biodrivmedel (scenario 3 och 4) har gjorts med 
följande antaganden: 

• CO2-reduktionskraven för reduktionsplikten skrivs ned jämfört med nuvarande 
indikativa nivå och uppgår till cirka 30 procents CO2-reduktion år 2030.

• Det näst mest biodrivmedelspositiva av RISE-studiens rimliga scenarion (Drop-in-
bränslen och dagens infrastruktur) har använts för att estimera ny tillgänglighet till 
biodrivmedel i Sverige utöver nuvarande import.

• Stockholms län antas bibehålla nuvarande (procentuella) nivå av biodrivmedel, det 
vill säga cirka 16,3 procent av den totala biodrivmedelsanvändningen i Sverige. 

8.1.1.1 Elfordon
Gällande andelen elektrifierade fordon har en positiv utveckling i länet (scenario 1 
och  3) gjorts med följande antaganden:

• Utvecklingen av antalet laddbara lätta fordon motsvarar Power Circles prognos 
2018, det vill säga cirka 1,2 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030.38

• En viss utjämning av laddbara fordon över Sveriges län sker men Stockholms län 
tar fortsatt en stor andel (39 procent av alla Sveriges laddbara fordon antas nyttjas i 
Stockholms län 2030). 

• 2030 antas hälfter av de laddbara fordonen vara rena elbilar och hälften 
laddhybrider (som nyttjar eldrift för 70 procent av körsträckan). 

• Antalet laddbara fordon i länet 2020 uppskattas genom att extrapolera 
länets utveckling av laddbara personbilar under de senaste fem åren med ett 
andragradspolynom.

• År 2030 antas 200 elbussar användas i stadstrafik (20 stycken 2020).

• År 2030 antas 100 ellastbilar nyttjas för transportuppdrag (10 stycken 2020).

• Utflödet av elfordon till andra länder efter kort tids användande i Sverige upphör 
från och med 2019.

• Vätgas börjar introduceras i mindre skala fram till och med 2030 för att sedan öka 
kraftfullt fram till 2045.

En mer restriktiv utveckling av elfordon i länet (scenario 2 och 4) har gjorts med 
följande antaganden:

• Utvecklingen av antalet laddbara lätta fordon motsvarar genomsnittet av de 
scenarier som behandlar utvecklingen av antalet laddbara lätta fordon till 
2030 framtagna av Trafikverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket. I detta scenario finns det cirka 600 000 lätta laddbara fordon i 
Sverige 2030. 

38  Power Circle prognos 2018.
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• Stockholms län antas ha samma andel av den totala laddbara fordonsflottan som 
Stockholms läns andel av Sveriges totala personbilar, lastbilar och bussar (cirka 
19,5 procent 2017).

• 2030 antas hälften av de laddbara fordonen vara rena elbilar och hälften ladd-
hybrider (som nyttjar eldrift för 70 procent av körsträckan). 

• Antalet laddbara fordon i Stockholms län 2020 uppskattas genom att extrapolera de 
senaste fem årens totala antal laddbara fordon i länet med ett andragrads polynom.

• 2030 antas 100 elbussar användas i stadstrafik (20 stycken 2020).

• 2030 antas 50 ellastbilar användas för transportuppdrag (5 stycken 2020)

• Vätgas kommer inte introduceras som drivmedel utöver i mindre pilotprojekt.

8.2 Resultat
De fyra olika scenarierna redovisas i figurerna 25–28. I figurerna är målet om 70 
procent CO2-reduktion markerat med en streckad linje. Den kraftiga elektrifierings-
graden tillsammans med den positiva biodrivmedelsutvecklingen i scenario 1 visar 
på att Stockholms län har god möjlighet nå 2030-målet under givna antaganden. 
Till  stor del beror det på att länet har goda förutsättningar för nyttjande av framförallt 
kollektivtrafik men även gång och cykling. Värt att notera är dock att det kräver att 
(1) Stockholms län även fortsättningsvis tar merparten av Sveriges laddbara fordon 
och (2) Stockholms län nyttjar en större andel (procentuellt sett) av Sveriges totala 
biodrivmedelsvolym än i dag. Om dessa antagen realiseras kan det ge en negativ 
påverkan på övriga läns möjligheter att nå 2030-målet. Det kan vara lämpligt att, i 
samverkan med andra län, resonera kring vart respektive drivmedelsalternativ gör 
mest nytta. 

I övriga scenarier (framför allt i scenario 2 och 4) kommer inte elektrifiering och 
biodrivmedelsanvändning att resultera i uppfyllnad av 2030-målet. Det innebär att det 
krävs åtgärder som gör fordon mer energieffektiva och/eller att transporterna totalt sett 
använder mindre drivmedel, det vill säga åtgärder som leder till färre resor/transporter 
och/eller effektivare utnyttjande av fordon vid resor och transporter. Det är också 
tydligt att ju mindre förnybara drivmedel som används år 2030, desto mer krävs i form 
av energieffektivare fordon och ett mer transporteffektivt samhälle. 

Något som kan tyckas märkligt är att antagen volym tillgänglig höginblandad bio-
diesel är högre i scenario 3 (restriktiv utveckling biodrivmedel) jämfört med scenario 
1 (best case). Detta beror på att i scenario 3 har det antagits att reduktionsplikten 
skrivs ned jämfört med nuvarande indikativa nivå vilket, i kombination med en kraftig 
elektrifiering, minskar behovet av biodrivmedel till låginblandningen så pass mycket 
att det finns mer biodiesel över till höginblandning. I scenario 2 (mycket biodrivmedel, 
restriktiv elektrifiering) blir det tvärt om. Fastslagen reduktionsplikt på 40 procents 
CO2-reduktion i kombination med ett mindre antal elfordon gör att all tillgänglig 
biodiesel går åt till låginblandning. 

I kapitel 4 används scenario 1 – Best case – för att kartlägga behovet av regional 
infrastruktur i och med att det är det scenariot som är närmast att nå upp till 
2030-målet om 70 procent CO2-reduktion. 
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Figur 31. Scenario 1: Best case – Biodrivmedelsproduktion och konsumtion ökar kraftfullt jämfört med 
2017 års nivåer. Andelen elfordon och på sikt även bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar snabbt. Den 
streckade linjen motsvarar 2030-målet.

Figur 32. Scenario 2: Mycket biodrivmedel, lite el och vätgas – Biodrivmedelsproduktion och konsumtion 
ökar kraftfullt jämfört med 2017 års nivåer. Andelen elfordon och på sikt även bränslecellsfordon drivna av 
vätgas ökar långsamt. Den streckade linjen motsvarar 2030-målet.
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Figur 33. Scenario 3: Mindre biodrivmedel, mycket el och vätgas – Biodrivmedelsproduktion och 
konsumtion ökar mindre kraftfullt jämfört med 2017 års nivåer. Andelen elfordon och på sikt även 
bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar snabbt. Den streckade linjen motsvarar 2030-målet.

Figur 34. Scenario 4: Business as usual – Biodrivmedelsproduktion och konsumtion ökar mindre kraftfullt 
jämfört med 2017 års nivå. Andel elfordon och på sikt även bränslecellsfordon drivna av vätgas ökar 
långsamt. Den streckade linjen motsvarar 2030-målet.
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9 Bilaga 4: Miljö och samhällsnyttor med 
olika vägar till en fossilfri fordonsflotta

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 

miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

– Riksdagens definition av generationsmålet.



Omställningen kan även bidra till andra samhällsmål:

I arbetet med omställning till en fossilfri transport
sektor finns det möjligheter att bidra till att uppnå andra 
samhällsmål, vilket är viktigt att ta vara på. Många av 

förslagen i denna plan kan, om de införs, bidra till att nå 
flera samhälls- och miljökvalitetsmål.

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet  
(ER 2017:07)



Sverige bör vara föregångare internationellt: 

Sverige bör ta rollen som internationell föregångare 
i omställningen till en fossilfri transportsektor, och 

bör även agera pådrivande för en sådan omställning 
i internationella sammanhang. (…) När det gäller 

förnybara driv medel har Sverige goda förutsättningar 
att ställa om jämfört med många andra länder, men för 
att potentialen ska realiseras krävs insatser i alla led; 

produktion, användning och distribution. 

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet  
(ER 2017:07)



Sverige har stora resurs och teknikmöjligheter att 
bidra med lösningar för att ersätta fossila drivmedel. 

Potentialen för ökad produktion av biodrivmedel med bra 
klimatprestanda från jordbruksvaror och avfall är god. 
(…) En utveckling av biodrivmedelsproduktionen och 

elektrifiering måste dock komma igång och biodrivmedels-
produktionen kan på sikt ge exportmöjligheter.

Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84)
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Länsstyrelser och regioner har ett brett ansvar för olika samhälls- och miljömål. 
Detta inbegriper bland annat att verka för klimat- och miljömål, hållbar tillväxt och 
hållbar utveckling, att bedriva lokaltrafik, att ansvara för invånarnas hälsa samt att 
minska samhällets sårbarhet. 

Mot bakgrund av detta efterfrågade både länsstyrelser och regioner i nätverket 
BioDriv Östs storregion ett nytt kunskapsunderlag för att minska risken för att de 
beslut som tas gällande ökad användning av olika förnybara drivmedel leder till 
målkonflikter mellan klimatmål och andra prioriterade miljö- och samhällsmål. 

Det har även i flera andra sammanhang identifierats som en utmaning att många 
av de miljö- och samhällseffekter som olika förnybara drivmedel bidrar till, inte 
kvantifieras och värderas fullt ut i centrala beslutsprocesser.39 Med ett bredare 
målperspektiv i samband med beslut om olika drivmedelsval ökar möjligheten att 
besluten kan bidra till att flera prioriterade mål kan uppnås. Ett bredare beslutsunderlag 
förbättrar även förutsättningarna för investeringar i långsiktigt hållbara lösningar. Att 
identifiera och utnyttja synergieffekter mellan olika mål bedöms även kunna underlätta 
genomförandet och påskynda omställningen till fossilfria transporter samt förbättra 
kostnadseffektiviteten och nyttjandet av offentliga resurser. 

Länsstyrelsernas och regionernas behov av en förbättrad analys av förnybara 
driv medel resulterade i en gemensam beställning av studien Perspektiv på svenska 
förnybara drivmedel – Utvärdering utifrån miljökvalitets och samhällsmål samt 
scenarier för inhemsk produktion till 2030. Studien har genomförts av RISE på 
uppdrag av BioDriv Öst och samfinansierats av elva länsstyrelser och regioner runt om 
i Sverige.

Kunskapsunderlaget är således tänkt att underlätta för länsstyrelser och regioner att 
göra strategiska avväganden i arbetet med att ta fram regionala planer för infrastruktur 
för elfordon och förnybara drivmedel. Det kan dessutom vara till nytta i samband med 
offentlig upphandling av fordon och transporttjänster samt i upprättandet av klimat- 
och energistrategier och regionala utvecklingsstrategier.

9.1 Avgränsningar i utvärdering kopplat till miljö och samhällsmål
Urvalet av mål i studien har skett på två grunder, dels utifrån de mål som 
länsstyrelsernas och regionerna har pekat ut som högt prioriterade i sina verksamheter 
och dels utifrån vilka mål som bedömts vara mest relevanta vad gäller produktion och 
användning av drivmedel. 

Länsstyrelsernas och regionernas behov av en förbättrad 
analys av förnybara drivmedel har resulterat i en gemensam 

beställning av studien ”Perspektiv på svenska förnybara 
drivmedel – Utvärdering utifrån miljökvalitets och 

samhällsmål samt scenarier för inhemsk produktion till 
2030”. Studien har genomförts av RISE på uppdrag av 

BioDriv Öst och samfinansierats av elva länsstyrelser och 
regioner runt om i Sverige.

39 Exempelvis i Strategisk Innovationsagenda: Det svenska biogassystemet – nyckeln till en cirkulär ekonomi. Biogas Öst (2017) 
som i sin tur hänvisar till en lång rad olika studier av miljö- och samhällsnyttor med olika förnybara drivmedel. 
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Nedan följer en sammanställning av de miljö- och samhällsmål som olika 
drivmedelsalternativ har utvärderats utifrån.

Miljömål:

• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö
 
Samhällsmål:

• Energieffektivitet

• Försörjningstrygghet / Krisberedskap / Stärkt totalförsvar

• Omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi

• Regional tillväxt

• Landsbygdsutveckling

• Ökad livsmedelsproduktion

• Anständiga arbetsvillkor

Utöver dessa mål ansågs även kostnadseffektivitet vara av vikt vad gäller val av 
olika förnybara drivmedel. För att bedöma detta har (produktions- och) växthusgas-
reduktionskostnaderna utvärderats för de olika drivmedelsalternativ som inkluderats 
i  studien. 

Målen har utvärderats ur ett nationellt perspektiv då fokus och avgränsningen för 
studien har varit effekter av nationell produktion av drivmedel baserad på nationella 
råvaror. Fokus på nationell råvara och produktion motiveras delvis av att drivmedlens 
potentiella bidrag till svenska miljö- och samhällsmål i stor utsträckning är kopplat till 
om råvaror kommer från Sverige samt om produktionen sker i Sverige eller inte. 

Att Sverige bör verka för att öka sin inhemska produktion av förnybara drivmedel 
behöver inte nödvändigtvis innebära att alla svenskproducerade biodrivmedel måste 
användas i Sverige. Var svenska biodrivmedel används kommer på en fri marknad 
fortsatt att styras av var betalningsviljan är som högst. Det som däremot bör vara ett 
ramvillkor för att kunna definieras som ett föregångsland, är att Sverige, med den rika 
tillgång vi har på naturresurser, bör producera minst lika mycket biodrivmedel som 
används i Sverige. Om inte Sverige, som är ett land rikt på naturresurser som går att 
göra biodrivmedel av, klarar av att producera minst lika mycket biodrivmedel som vi 
själva använder är det svårt att på ett trovärdigt sätt hävda att Sverige är en förebild 
för andra länder. Detta gäller särskilt i en värld där efterfrågan på biodrivmedel är hög 
och tillgången på lämpliga råvaror är begränsad. I denna studie har därför scenarierna 
baserats på ramvillkoret att användningen av biodrivmedel i Sverige år 2030 inte är 
större än den totala produktionen av biodrivmedel Sverige antas kunna leverera år 
2030. Att förbättra förutsättningarna för att en ökad efterfrågan på förnybara drivmedel 
ska kunna mötas med drivmedel från hållbart producerade svenska råvaror har också 
föreslagits av sex nationella myndigheter.40

40 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (ER 2017:07). Energimyndigheten, Trafikverket, Boverket, 
Trafikanalys, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen.
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En översiktlig sammanställning av grunderna för ramvillkoret med ökad inhemsk 
produktion är att:

• Sverige bör vara en nettoexportör av biodrivmedel och/eller de råvarubaser som 
biodrivmedel produceras av

- Sverige har goda förutsättningar – ”kan inte vi kan ingen”

- Motiverat ur ett näringspolitiskt perspektiv

• Ökad inhemsk produktion av biodrivmedel är önskvärt
- Sverige ska vara en föregångare inom området

- Minskar beroende av import => reducerad sårbarhet vid ökad konkurrens 
och vid lägen av kris

- Bättre möjlighet till spårbarhet och kontroll (gällande miljöpåverkan, 
arbetsvillkor m.m.)

9.2 Studerade förnybara drivmedel
Inom ramen för studien har RISE utvärderat en bredd av olika förnybara drivmedel 
som kan produceras från svenska råvaror. Såväl befintliga kommersiella förnybara 
drivmedel som i framtiden möjliga förnybara drivmedel har utvärderats för att 
tydliggöra strategiska vägval även på längre sikt. I Tabell 16 beskrivs samtliga 
drivmedel som har utvärderats. 

Tabell 16. Översikt av de olika förnybara drivmedel som inkluderats i RISE studie Perspektiv på svenska 
förnybara drivmedel – Utvärdering utifrån miljökvalitets- och samhällsmål samt scenarier för inhemsk 
produktion till 2030. 

Beteckning 
Drivmedels-
komponent

Råvara Tillverkningsväg

Biogas 1 Biogas/metan Org. husavfall, slam insamling-rötning-uppgradering-komprimering

Biogas 2 Biogas/metan
Avfall jordbruk/ 
industri, inkl gödsel

insamling-rötning-uppgradering-komprimering

RME Bio-diesel Raps odling-pressning-förestring-rening

Etanol 1:a 
generationen

Etanol Vete insamling-försockring-jäsning-destillation

HVO tallolja Paraffinisk diesel Tallolja separation-rening-vätebehandling

SNG Biogas/metan GROT insamling-förgasning-gaskond-katalytisk syntes

Metanol Metanol GROT insamling-förgasning-gaskond-katalytisk syntes

DME Dimetyleter GROT insamling-förgasning-gaskond-katalytisk syntes

FT-diesel Paraffinisk diesel GROT
insamling-förgasning-gaskond-katalytisk syntes 
(huvudsakligen diesel som produkt, men även en del 
bensin)

Etanol 2:a 
generationen

Etanol GROT
insamling-försockring-jäsning-destillation (biogas 
från biprod.)

BO-diesel GROT insamling-snabbpyrolys-vätebehandling 

BO-bensin GROT insamling-snabbpyrolys-vätebehandling

El Svensk elmix produktion av el

Vätgas-el Vätgas Svensk elmix produktion av el-elektrolys
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9.3 Utvärdering av drivmedel utifrån olika miljö och samhällsmål
Utvärderingen av olika förnybara drivmedel har gjorts dels med kvantitativ metod och 
dels med kvalitativ metod, vilken metod av dessa som använts styrdes dels av vilken 
data som funnits tillgänglig samt hur målen är formulerade. Samtliga indikatorer 
som har nyttjats presenteras i Figur 35 och 30, medan de kvalitativa kriterierna och 
indikatorerna även listas i Tabell 17. 

Tabell 17. Kvalitativa kriterier och indikatorer.

Kriterier Indikator

Försörjningstrygghet

Faktisk/ökad inhemsk produktion av drivmedel

Nyttjande av inhemsk råvarupotential

Ökad mångfald av drivmedlens/drivmedelsråvarornas 
ursprungsregioner

Ökad mångfald av drivmedelstyper – och fordon som kan nyttja dem

Den nationella livsmedelsstrategin

Ökad livsmedelsproduktion

Ökad ekologisk livsmedelsproduktion

Ökat nyttjande av livsmedelsvärdekedjornas bi- och restströmmar 
samt avfall

Landsbygdsutveckling

Ökad sysselsättning hos befolkningen som bor på landsbygden

Värdekedjor som bygger på/nyttjar/växlar upp resurser på 
landsbygden (här primärt råvaror)

Tillgänglighet till transportinfrastruktur och drivmedel

Regional utveckling och sysselsättning

Lokal/regional produktion och användning (ger högt förädlings värde 
och förbättrar förutsättningarna för ökad tillväxt på regional nivå (BRP))

Stärkt konkurrenskraft, kunskap och innovativa miljöer/FoI

Ökad sysselsättning

Bygger på/nyttjar/växlar upp regionala resurser som råvaror, etablerad 
industri, kompetens etc.

Omställningen till en cirkulär- och 

biobaserad ekonomi

Öka den biobaserade ekonomins andel – ökad produktion av 
biodrivmedel från inhemsk bioråvara

Ökad resurseffektivitet i framställning och användning av drivmedel – 
ur ett systemperspektiv

Ökad användning av avfall och biprodukter för drivmedels-
produktion/ökad energi- och materialåtervinning

Giftfri miljö

Minskad mängd växtskyddsmedel i ytvatten

Reducerad risk för läckage av giftiga eller svårnedbrytbara ämnen till 
mark och vatten

God bebyggd miljö

Reducerade bullernivåer

Reducerad exponering för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, 
eller andra oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker

Ökad resursåtervinning från avfall

Anständiga arbetsvillkor

Reducerad risk för negativ social påverkan (arbetsvillkor, arbetsmiljö, 
etc.)

Ökad tillgång till grundläggande sociala förmåner
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I matriserna nedan framgår hur förnybara drivmedel ”presterar” i förhållande till 
olika mål baserat på utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Observera att 
utvärderingen enbart gäller drivmedelsproduktion i Sverige.

Figur 35. Sammanfattande utvärderingsmatris samtliga utvärderingskriterier för befintliga biodrivmedels-
värdekedjor. Ju mörkare färg desto mer fördelaktigt presterar drivmedelsvärdekedjan för ett givet kriterium. 
Observera att utvärderingen gäller enbart drivmedelsproduktion i Sverige. 

Figur 36. Sammanfattande utvärderingsmatris samtliga utvärderingskriterier för potentiella 
biodrivmedelsvärdekedjor. Ju mörkare färg desto mer fördelaktigt presterar drivmedelsvärdekedjan för ett 
givet kriterium. Observera att utvärderingen gäller enbart drivmedelsproduktion i Sverige. 
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9.4 Scenarioanalyser över olika omställningsalternativ 
för  transportsektorn

I studien har fyra scenarier tagits fram för att illustrera realistiska, men olika, 
omställningsalternativ för vägtransportsektorn till år 2030. Scenarierna illustrerar 
olika möjliga utvecklingar med avseende på befintliga drivmedelskedjor (dagens 
inhemska produktionskapacitet eller en liten ökning av denna), grad av elektrifiering, 
utbyggnadstakt för biogasproduktion via rötning och utbyggnadstakt för biodrivmedel 
baserade på restprodukter från skogs- och jordbruk. Ett ramvillkor för scenarierna har 
varit att Sverige 2030 ska vara nettoexportör av biodrivmedel och/eller de råvarubaser 
som biodrivmedel produceras av. 

Scenario 1–3 genererar alla samma mängd ersatta fossila drivmedel. I dessa 
scenarier har realistiska begränsningar lagts gällande utbyggnadstakt av produktions-
kapacitet för biodrivmedel och implementering i fordonsflottan. 

I Scenario 4 begränsas produktionen istället av råvarutillgången, vilket resulterar 
i en betydligt högre ersättningsgrad av fossila drivmedel. Detta scenario bedöms 
dock inte realistiskt till 2030, utan syftar till att visa på potentialen på lite längre 
sikt. Samtliga scenarier, i synnerhet Scenario 1–3, är långt ifrån att nå målet om 70 
procent reduktion av växthusgasutsläppen inom transportsektorn till år 2030. Detta 
visar därmed tydligt att byte till el (inklusive vätgas) och biodrivmedel bara är en 
del av lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och 
att åtgärder som på olika sätt leder till minskad energianvändning genom minskad 
efterfrågan på transportarbete eller ökad transporteffektivitet är minst lika viktiga. 

Samtliga scenarier, i synnerhet Scenario 1–3, är 
långt ifrån att nå målet om 70 procent reduktion av 

växthusgasutsläppen inom transportsektorn till år 2030. 
Detta visar därmed tydligt att byte till el (inklusive vätgas) 

och bio drivmedel bara är en del av lösningen för att 
minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn 

och att åtgärder som på olika sätt leder till minskad energi
användning genom minskad efterfrågan på transport arbete 

eller ökad transporteffektivitet är minst lika viktiga. 
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Tabell 18: Utvärderade Drivmedelsscenarier

Scenario 1 

”EU infrastruktur”

Scenario 2 

”Det gröna guldet 
skogen”

Scenario 3 
 
 ”Drop-in-bränslen 
och dagens 
infrastruktur”

Scenario 4  
 
”MAXAT baserat på 
svenska råvaror”

Kort beskrivning

Baseras på ett 
antagande om att ut-
vecklingen av förny-
bara drivmedel och 
relaterad infrastruktur 
i stort influeras av EU:s 
infra strukturdirektiv. 
Det vill säga satsningar 
på (bio)gas, el och 
vätgas (efter 2030). 
Utbyggnad av biogas 
främst från rötning men 
även biometan från 
förgasning (SNG).

Baseras på antagandet 
att Sverige bygger på 
den nationella styrkan 
i de stora råvaru-
potentialerna inom 
skogs- och jordbruk 
både avseende 
teknik  utveckling och 
produktion. Fokus är på 
värde kedjor med högt 
råvaru utbyte (metanol, 
DME och SNG) samt 
etanol för ökad inbland-
ning i bensin.

Baseras på antagandet 
om drivmedel som 
i möjligaste mån är 
kompatibla med dagens 
fordon och infrastruktur 
eftersträvas – så kallade 
drop-in-bränslen, det 
vill säga BO-bensin, BO-
diesel samt FT-diesel. 
Utveckling av biogas 
och elektrifiering är mer 
moderat.

Här antas inga begräns-
ningar i form av rimlig 
expansionstakt utan 
potentialen är istället 
i stort begränsad av 
råvarutillgång till 2030. 
Med andra ord visar 
scenariot ett utfall. 
Detta blir inte realistiskt 
till 2030, men visar hur 
långt man skulle kunna 
nå på längre sikt. 

Befintliga 
drivmedelskedjor

Dagens inhemska 
produktion

Dagens inhemska 
produktion

Dagens inhemska 
produktion samt en 
ökning av HVO

Dagens inhemska 
produktion samt en 
ökning av HVO

Elektrifiering Kraftig Inte lika kraftig Inte lika kraftig Kraftig

Biogas via rötning Kraftig utbyggnad Moderat utbyggnad Moderat utbyggnad Kraftig utbyggnad

Biodrivmedel baserade 
på restprodukter från 
skogs- och jordbruk

Mycket liten utbyggnad

1 större anläggning 
+ några mindre 
anläggningar (i Sverige)

Typ av drivmedel: SNG 

Kraftig utbyggnad

Cirka 5 större 
anläggningar + några 
mindre anläggningar 
(i  Sverige)

Typ av drivmedel: 
Metanol, DME, Etanol, 
SNG

Kraftig utbyggnad

Cirka 4 större 
anläggningar + några 
mindre anläggningar 
(i  Sverige)

Typ av drivmedel: 
FT-diesel, BO-bensin, 
BO-diesel

Utbyggnaden styrs av 
råvarutillgång

Cirka 8 större 
anläggningar + några 
mindre anläggningar 
(i  Sverige)

Typ av drivmedel: en mix 
av både gas, alkoholer 
och drop-in bränslen
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Figur 37. Mängden biodrivmedel från befintliga produktionsanläggningar, el som används i transport-
sektorn, den ytterligare substitutionseffekt som elektrifieringen medför, tillkommande biogas från rötning 
och tillkommande biodrivmedel baserade på restprodukter från skogs- och jordbruk i respektive scenario. 
Scenarierna relateras till ett referensscenario som visar dagens situation år 2017. Därtill indikeras hur 
mycket i respektive scenario som behöver utgöras av ”övrigt”.

Figur 38. Sammanfattande utvärderingsmatris för Scenario 1–3, innehållande både de kvantitativa och 
kvalitativa utvärderingskriterierna.
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Scenario 1 (”EU infrastruktur”) där utgångspunkten är att till 2030 satsa på 
(bio)gas och el presterar generellt något bättre än de andra scenarierna. Den 
kraftiga elektrifieringen har en positiv effekt på flera kriterier inklusive begränsad 
klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och frisk luft. Även gas (biogas och SNG) 
presterar relativt bra för dessa kriterier jämfört med andra drivmedel.

Figur 38 visar utvärderingen av respektive scenario (Scenario 1–3) med avseende 
på både de kvantitativa och kvalitativa utvärderingskriterierna. Scenario 4 har inte 
utvärderats då det inte bedömts som realistiskt till 2030 utan inkluderas endast 
för att illustrera en maximal råvarupotential. Scenario 1 (”EU infrastruktur”) där 
man till 2030 satsar på (bio)gas och el presterar generellt något bättre än de andra 
scenarierna. Den kraftiga elektrifieringen har en positiv effekt på flera kriterier 
(jämfört med de andra scenarierna med mer moderat elektrifiering) inklusive 
begränsad klimatpåverkan, kostnadseffektivitet och frisk luft. Även gas (biogas 
och SNG) presterar relativt bra för dessa kriterier jämfört med andra drivmedel. 
Kostnadseffektiviteten tar dock enbart hänsyn till produktionen av drivmedlet. 

Det viktiga är inte valet av ett specifikt scenario,  
utan snarare att skynda på omställningen mot  

en mer fossilfri fordonsflotta och öka användningen  
av förnybara drivmedel. 

Resultaten visar också tydligt på vikten av en helhetssyn för omställningen av 
transportsektorn, förutom biodrivmedel och el (inklusive vätgas) kommer också 
effektivisering och ett utvecklat transportsystem att behöva implementeras i stor skala 
för att de förnybara alternativen skall räcka till, särskilt i perspektivet till 2030.

Även om man kan se en viss skillnad mellan scenarierna, är skillnaderna som sagt 
generellt små, eller mycket små vilket indikerar att det viktiga inte är valet av specifikt 
scenario utan snarare att det är viktigt att skynda på omställningen mot en mer fossilfri 
fordonsflotta och öka användningen av förnybara drivmedel. Resultaten visar också 
tydligt på vikten av en helhetssyn för omställningen av transportsektorn, förutom 
biodrivmedel och el (inklusive vätgas) kommer också effektivisering och ett utvecklat 
transportsystem att behöva implementeras i stor skala för att de förnybara alternativen 
skall räcka till, särskilt i perspektivet till 2030.
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10 Bilaga 5: Förordningar, direktiv 
och  policykontexter

10.1 Förordningar och direktiv på EUnivå som är relevanta vad gäller 
främjande av förnybara drivmedel

10.1.1 Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda (omarbetat via 
ändringsdirektiv (EU) 2018/844)

Detta direktiv ställer krav på laddpunkter och tomrör på parkeringar vid nyproduktion 
och omfattande renoveringar av flerbostadshus. Kravet gäller både om parkeringen 
ligger i byggnaden (garage/p-hus) eller i anslutning till byggnaden. Vid omfattande 
renoveringar gäller kravet på laddpunkter om renoveringen inkluderar ombyggnad 
av parkeringen eller el-infrastrukturen i byggnaden. För parkeringar i eller i 
anknytning till bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser är kravet att tomrör ska 
dras till samtliga parkeringsplatser. För kommersiella parkeringar med fler än 10 
parkeringsplatser är kravet att det ska finnas minst en laddpunkt samt dragning av 
tomrör för minst 20 procent av parkeringsplatserna.

10.1.2 Förnybarhetsdirektivet (Direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av 
energi från förnybara energikällor)

Förnybarhetsdirektivet ska främja EU-länderna att använda mer förnybar energi 
i bland annat transportsektorn. Direktivet anger att till 2030 ska 14 procent av 
det drivmedel som används i transportsektorn vara biodrivmedel, varav max 7 
procent grödebaserade biodrivmedel och minst 3,5 procent ska utgöras av så 
kallade avancerade biodrivmedel och biogas. 2016 var andelen biodrivmedel i 
transportsektorn i Europa 7,1 procent.41

10.1.3 Miljöbilsdirektivet (Direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva 
vägtransportfordon)

Detta direktiv, som ofta benämns Clean Vehicle Directive, reglerar att energi- och 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv måste beaktas i samband med offentlig 
upphandling av vägfordon. EU-kommissionen har dock själva konstaterat att direktivet 
sedan det trädde i kraft 2009 haft begränsad effekt. Detta eftersom direktivet är för 
snävt avgränsat vad gäller vilka fordon och vilken upphandling som omfattas samt för 
att reglerna dessutom varit otydliga. En process för att ta fram ett ändringsdirektiv har 
därför inletts. 

41 Monitoring progress of Europe’s transport sector towards its environment, health and climate objectives. European 
Environmental Agency (2017).
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10.1.4 Förordning (EG) 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på 
utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon

Detta direktiv reglerar koldioxidutsläpp av för nya bilar och lätta lastbilar och har 
hittills spelat en avgörande roll för att sänka de genomsnittliga utsläppen för nya bilar. 

Kravnivån för 2015 var 113 g CO2/km och för 2021 gäller 95 g CO2/km. Under 
hösten pågår revidering av denna förordning, främst för att besluta om nya krav för 
2025 och 2030. EU-parlamentet har röstat om att kraven bör vara 76 g CO2/km 2025, 
52 g CO2/km 2030 och 0 g CO2/km 2040. Det finns också ett förslag om att en viss 
andel av fordonen som säljs inom EU ska ha utsläpp under 50 g CO2/km (i praktiken 
elbilar och laddhybrider), EU-parlamentets förslag är 20 procent av försäljningen 2025 
och 40 procent av försäljningen 2030.

Värt att notera är att denna förordning inte tar hänsyn till ifall bilen körs på förny-
bart drivmedel eller ej. EU-kommissionen och EU-parlamentet har argumenterat emot 
att sådan hänsyn skulle tas i denna förordning med hänvisning till att främjande av 
förnybara drivmedel styrs av Direktiv 2009/28/EG. 

Beslut om de nya utsläppskraven väntas under vintern 2018/2019. Både EU-
kommissionens förslag och EU-parlamentets röstning om förslaget pekar på att kraven 
kommer att innebära en relativt kraftig styrning mot eldrift.

10.2 Kontext – aktuella mål, planer och styrmedel

10.2.1 Internationell policykontext

10.2.1.1 Parisavtalet
I december 2015 enades världens länder i FN:s klimatkonvention (UNFCCC) om det 
så kallade Parisavtalet som innebär att den globala temperaturökningen ska hållas 
under två grader Celsius. En del i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser 
är att ställa om transporter till förnybara alternativ då transportsektorn utgör en av de 
största källorna till klimatpåverkande utsläpp. Förnybara drivmedel (inklusive förny-
bar el) är i det sammanhanget en mycket viktig del som krävs för att uppnå det så 
kallade tvågradersmålet. 

EU har, som en part till FN:s klimatkonvention, antagit klimatmål som innebär 
att EU som helhet ska minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent till 2020 
och med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det finns ett flertal förordningar och 
direktiv på EU-nivå som är avsedda att styra i riktning mot EU:s utsläppsmål. Se 
bilaga 5 för en sammanfattning av ett antal direktiv och förordningar som är relevanta 
i sammanhanget. Det direktiv som är mest relevant vad gäller infrastruktur för 
förnybara drivmedel är det så kallade infrastrukturdirektivet. 

10.2.1.1 EU:s infrastrukturdirektiv 
EU:s infrastrukturdirektiv42 fastställer en gemensam åtgärdsram för utbyggnaden 
av infrastrukturen för alternativa drivmedel i unionen i syfte att minimera transport-
sektorns oljeberoende och dess inverkan på miljön. I direktivet anges att alternativa 

42  Direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 
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drivmedel avser el, vätgas, biodrivmedel, fordonsgas (i både gasform och flytande 
form), gasol samt syntetiska och paraffiniska bränslen. Kraven på utbyggnad av infra-
strukturen i direktivet omfattar dock endast el och fordonsgas (i både gasform och 
flytande form). 

I direktivet anges krav på utbyggnad av laddstationer för elfordon och tankstationer 
för fordonsgas (i både gasform och flytande form) samt vätgas, som ska verkställas 
genom nationella handlingsprogram. Kraven är inte uttryckta på någon kvantitativ 
detaljnivå, utan i termer av ”lämpligt antal”. Vidare anges gemensamma tekniska 
specifikationer för ladd- och tankstationer samt krav på vilken information om tank- 
och laddinfrastruktur som ska tillgängliggöras. 

I direktivet fastslås att varje medlemsland i sina nationella handlingsprogram ska 
ange lämpligt antal publika laddstationer för elfordon och tankstationer för fordonsgas 
(CNG) som ska vara installerade senast 31 december 2020. Detta för att säkerställa att 
elfordon och gasfordon kan köras åtminstone i stads- och förortsbebyggelse och andra 
tätbefolkade områden och inom prioriterade vägnät som fastställts av medlemslandet. 
Vad gäller tankstationer för fordonsgas anges även att ett lämpligt antal stationer ska 
finnas tillgängliga längs med TEN-T-stomnätet (se begrepp) senast 31 december 2025. 

Specifika krav finns även för flytande fordonsgas (LNG) och det är att ett lämpligt 
antal publika LNG-tankstationer ska installeras senast 31 december 2025, åtminstone 
längs med det befintliga TEN-T-stomnätet, för att säkerställa att tunga transportfordon 
som drivs med LNG kan köras i hela EU. 

Vad gäller infrastruktur för vätgas anges i direktivet att det är frivilligt för 
medlems  länderna att besluta huruvida vätgastankstationer ska ingå i de nationella 
handlings  programmen. Om vätgas inbegrips ska medlemsländerna se till att ett 
lämpligt antal vätgasstationer finns i prioriterade vägnät som medlemsländerna 
fastställer. 

Utifrån direktivets krav på information ska medlemsländerna säkerställa att upp-
gifter som anger geografisk placering av publika ladd- och tankstationer för alternativa 
drivmedel tillgängliggörs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. När det gäller 
laddstationer får information om tillgänglighet i realtid samt historisk information och 
realtidsinformation avseende laddningen också tillgängliggöras. 

I november 2016 beslutade den svenska regeringen om Sveriges handlingsprogram 
för infrastrukturen för alternativa drivmedel. I detta angavs inga planer eller mål för 
infrastrukturutbyggnad. Istället konstaterades att infrastruktur för alternativa driv-
medel byggs ut allteftersom efterfrågan ökar. Handlingsprogrammet har fått kritik 
från både EU-kommissionen och svenska aktörer för att inte ange några kvantifierade 
mål eller tidplaner för utbyggnaden av infrastruktur. Läs mer om detta under Nationell 
policykontext längre fram i detta kapitel. 

EU:s infrastrukturdirektiv fastställer en gemensam åtgärdsram för utbyggnaden av 
infrastrukturen för alternativa drivmedel i unionen i syfte att minimera transporternas 
oljeberoende och minska deras inverkan på miljön. 

I direktivet anges att alternativa drivmedel avser el, vätgas, biodrivmedel, fordons-
gas (i både gasform och flytande form), gasol samt syntetiska och paraffiniska 
bränslen. Kraven på utbyggnad av infrastrukturen i direktivet omfattar dock endast el 
och fordonsgas (i både gasform och flytande form).
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10.2.1.1 Världens produktion av fordon och förnybara drivmedel påverkar 
Sveriges möjligheter att ställa om 

Fordonstillverkning och drivmedelsproduktion sker på en global marknad och 
Sverige, som globalt sett är en liten marknad för fordon och drivmedel, har därmed 
begränsade möjligheter att påverka vilka fordon och drivmedel som produceras i 
världen. På global nivå sätter FN vissa ramar för fordonstillverkning och i Europa har 
EU möjlighet att styra inriktningen på fordonstillverkning och drivmedelsproduktion. 
Den svenska staten har förvisso möjlighet att via politiska styrmedel styra vilka fordon 
och drivmedel som säljs på den svenska marknaden, men möjligheten att påverka till 
exempel fordonstillverkare att sälja fler bilar som går på ett visst drivmedel, när deras 
försäljning till den svenska marknaden står för någon enstaka procent av den totala 
försäljningen, får ses som begränsad. 

En överväldigande majoritet av alla fordon som säljs på världsmarknaden är 
fortfarande anpassade för att köras på diesel eller bensin. I takt med att klimatfrågan 
har blivit en allt mer angelägen fråga på internationell politisk nivå har dock 
fordonstillverkare börjat producera fordon som kan köras på förnybara drivmedel. 
2017 var drygt 94 procent av alla personbilar som såldes i Europa diesel- eller 
bensinbilar, övriga sex procent bestod av tre procent hybridbilar, 1,5 procent laddbara 
bilar och 1,5 procent som kan köras på fordonsgas eller etanol.43 

Region- och kommunpolitiken i Stockholms län har jämfört med den nationella 
politiken än mindre rådighet över marknadsutbudet av fordon som kan köras på 
olika förnybara drivmedel. Det innebär att tillgången på dessa fordon framförallt 
styrs på internationell nivå och att efterfrågan på olika förnybara drivmedel i 
Stockholms län därmed till stor del beror på vilka fordon som de stora internationella 
fordonstillverkarna utvecklar och säljer. 

Vad gäller produktion och distribution av förnybara drivmedel ser det relativt 
likartat ut, det vill säga att tillgången på förnybara drivmedel i Sverige till stor del 
beror på omvärldens produktion av förnybara drivmedel. Dock finns vissa skillnader 
jämfört med fordonssidan. Sverige har exempelvis större möjligheter att påverka 
förutsättningarna för företag att investera i produktion av förnybara drivmedel i 
Sverige. Det finns också möjlighet att på regional och kommunal nivå skapa goda 
förutsättningar för produktion och distribution av förnybara drivmedel, exempelvis 
genom att omvandla de flöden av biomassa som förekommer i olika delar av 
kommunens verksamhetsutövning (mark, vatten, avlopp, avfall) till biodrivmedel 
eller installera förnybar elproduktion. Länets politiker har också goda möjligheter 
att påverka efterfrågan, och därigenom produktionen, av förnybara drivmedel samt 
infrastrukturutbyggnaden för förnybara alternativ genom sina fordonsinköp samt de 
krav som ställs på transporter i upphandlingar. 

10.2.1.1 Agenda 2030 
FN:s generalförsamling antog 2015 resolutionen Agenda 2030. Agenda 2030 
omfattar 17 globala mål för en hållbar utveckling som syftar till att uppnå en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Bland annat omfattar målen 
att förverkliga mänskliga rättigheter för alla samt att säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. I juni 2018 beslutade regeringen om en handlingsplan 
för åren 2018–2020 i vilken sex tematiska fokusområden lyfts fram. I fokusområdet 

43  Trends in fuel type of new cars between 2016 and 2017, by country. ACEA (2018). 
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En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi nämns ambitionen att fossila 
bränslen ska fasas ut från transportsektorn. Det svenska arbetet med Agenda 2030 
kopplas nära samman med arbetet med de svenska nationella miljökvalitetsmålen. 

Det finns möjlighet att på regional och kommunal nivå att skapa goda förutsätt-
ningar för produktion och distribution av förnybara drivmedel, exempelvis genom 
att omvandla de flöden av biomassa som förekommer i olika delar av kommunens 
verksamhetsutövning (mark, vatten, avlopp, avfall) till biodrivmedel eller installera 
förnybar elproduktion. 

Länets politiker har också goda möjligheter att påverka produktionen av förnybara 
drivmedel samt infrastrukturutbyggnaden för förnybara alternativ genom sina fordons-
inköp samt ställda krav på transporter i offentliga upphandlingar.

10.2.2 Nationell policykontext

10.2.2.1 Övergripande mål på nationell nivå 
Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. 
Sommaren 2017 tog riksdagen beslut om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 
Samtidigt beslutades ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
(exklusive flyg), där målet är att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030, 
jämfört med 2010. 2016 hade utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter 
(exklusive flyg) minskat med 18 procent jämfört med 2010. 

Sverige har också ett energipolitiskt mål om att Sverige år 2040 ska ha en 100 
procent förnybar elproduktion. 2017 var ungefär 60 procent av Sveriges elproduktion 
förnybar (40 procent vattenkraft, elva procent vindkraft och nio procent biobränsle-
baserad värmekraft) och resterande 40 procent består av kärnkraft. 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet 
i hela landet. Därutöver finns ett funktionsmål om tillgänglighet och hänsynsmål 
om säkerhet, miljö och hälsa som sinsemellan är jämbördiga. Hänsynsmålen om 
miljö och hälsa innebär att transportsektorn ska bidra till att nå det övergripande 
generationsmålet för miljö, de sexton nationella miljökvalitetsmålen samt en 
förbättrad  hälsa. 

För att nå de nationella miljö- och klimatmålen krävs åtgärder inom transport-
effektivt samhälle, energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. Det finns i 
dagsläget ett flertal politiska styrmedel på nationell nivå som i olika hög grad och 
på olika sätt styr utvecklingen i riktning mot målen. Under 2018 fanns exempelvis 
koldioxid- och energiskatt på drivmedel, Klimatklivet, stadsmiljöavtal, biogasstöd, 
elbuss premie, innovationskluster för flytande biogas respektive etanol, fordonspremie, 
miljöbils definition, förmånsbeskattning av fordon och miljözonsbestämmelser. 

Två styrmedel som nyligen trätt i kraft och förmodas ha relativt stor styrkraft vad 
gäller användning av förnybara drivmedel och elfordon är reduktionsplikten för fossila 
drivmedel samt bonus-malus-systemet för fordonsskatt. 

Inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. 
Sommaren 2017 tog riksdagen beslut om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 
Samtidigt beslutades ett etappmål för växthusgasutsläppen från inrikes transporter 
(exklusive flyg), där målet är att utsläppen ska minska med 70 procent till 2030, 
jämfört med 2010, det så kallade 2030-målet.
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10.2.2.1 Reduktionspliktsystem för att främja försäljning av biodrivmedel 
För att främja försäljningen av biodrivmedel har Sverige tillämpat nedsättningar av 
koldioxid- och energiskatt på biodrivmedel, något som varit avgörande för att andelen 
biodrivmedel i vägtrafiken har ökat. En baksida med detta sätt att stödja biodrivmedel 
är att det inte har varit långsiktigt förutsägbart och att det finns begränsningar i hur 
mycket Sverige kan subventionera biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel. 
Skattenedsättningar av detta slag omfattas av EU:s regler för statsstöd, som bland 
annat innebär att biodrivmedel inte får överkompenseras i förhållande till det fossila 
driv medel det ersätter. De skattenedsättningar som Sverige tillämpar kräver därmed 
ett undantagsbeslut från EU-kommissionen. Dessa undantagsbeslut utfärdas endast för 
tre–fyra år i taget och därefter måste en nya ansökan göras. 

Två nya styrmedel som nyligen trätt i kraft och förmodas ha relativt stor styrkraft 
vad gäller användning av förnybara drivmedel och elfordon är reduktionsplikten för 
fossila drivmedel samt bonus-malus-systemet för fordonsskatt.

I syfte att få till en mer långsiktig stödordning för främjande av biodrivmedel 
infördes från och med den 1 juli 2018 ett reduktionspliktssystem, som ersätter 
den tidigare stödordningen med nedsatt skatt för låginblandade biodrivmedel. 
Reduktions plikten innebär en skyldighet för drivmedelsleverantörer att minska 
växthusgasutsläppen från bensin och dieselbränslen genom inblandning av 
biodrivmedel. Reduktionsplikten regleras i Lag (2017:1201). Enligt lagen ska 
inblandningen under andra halvåret 2018 minska utsläppen från bensin med 2,6 
procent samt för diesel 19,3 procent. Dessa nivåer för utsläppsreduktion kommer 
stegvis att skärpas fram till 2030 och om leverantörerna inte uppfyller nivåerna 
beläggs de med avgifter. 2019 skärps nivån för diesel till 20 procent och 2020 skärps 
nivåerna för både diesel och bensin till 21 procent respektive 4,2 procent. I juni 2019 
kom Energimyndigheten med förslag till reduktionsnivåer från 2021 till 2030 samt 
2045 som ska minska utsläppen från bensin med 27,6 procent samt för diesel 60 
procent år 203044. Riksdagen aviserade också inför att lagen trädde i kraft ett indikativt 
mål för reduktionsnivån 2030 på 40 procent. Det skulle motsvara ungefär 50 procents 
inblandning av biodrivmedel i den totala mängden bensin och diesel som säljs 
i  Sverige. 

Hur stora volymer biodrivmedel som kommer att låginblandas på grund av 
reduktionsplikten beror på hur stor den samlade efterfrågan på drivmedel kommer 
att vara 2030. Om energieffektiviseringen av fordon och övergången till ett mer 
transporteffektivt samhälle går snabbt, kommer behovet av biodrivmedel bli lägre 
jämfört med om en sådan utveckling istället uteblir och den samlade energiefterfrågan 
från transportsektorn fortsätter öka i nuvarande takt. Om utvecklingen går åt det 
senare hållet, samtidigt som efterfrågan på biodrivmedel i resten av världen också 
ökar, kan det bli en utmaning att tillgodose den efterfrågan på biodrivmedel som krävs 
för att uppfylla reduktionsplikten. I ett sådant läge kommer det förmodligen också att 
vara svårt att leverera några större mängder rena och höginblandade biodrivmedel, 
eftersom drivmedelsleverantörerna i första hand troligtvis prioriterar att uppfylla 
reduktionspliktens nivåer. 

Rena och höginblandade biodrivmedel ingår inte i reduktionsplikten. För dessa 
gäller i dagsläget fortsatt skattenedsättning som stödordning och EU-kommissionen 
har godkänt att Sverige har en sådan nedsättning för rena och höginblandade 

44  Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten, Reduktionspliktens utveckling 2021–2030. Energimyndigheten 
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biodrivmedel till och med den 31 december 2020.45 Vad som händer efter 2020 är 
oklart. En utredning pågår gällande långsiktiga styrmedel för biogas46 dock inte för 
övriga höginblandade biodrivmedel. 

10.2.2.1.1 Hur mycket bidrar reduktionsplikten till 2030målet? 
År 2010 var koldioxidutsläppen från inrikes transporter 19,8 miljoner ton och 
år 2016 hade de sjunkit till 16,3 miljoner ton (-18 procent jämfört med 2010). 
Naturvårdsverket har beräknat att reduktionspliktens indikativa mål år 2030 kan bidra 
till att minska utsläppen med 4,5–5,5 miljoner ton koldioxid per år. Tillsammans med 
bonus-malus-systemet och förväntade åtgärder till följd av Klimatklivet beräknar 
Naturvårdsverket att reduktionsplikten i bästa fall kan bidra till att utsläppen från 
inrikes transporter år 2030 ligger runt 7–9 miljoner ton koldioxid år 2030 (vilket 
motsvarar en minskning på 55–65 procent).47

10.2.2.1 Bonus-malus-system för fordonsskatt 
Bonus-malus-systemet för fordonsskatt började gälla den 1 juli 2018. Systemet 
läggs ovanpå befintlig fordonsskatt och gäller endast för försäljning av nya fordon. 
Bonus-malus-systemet innebär att nya fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid 
premieras med en bonus, medan nya fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid 
belastas med högre skatt. Systemet omfattar personbilar samt lätta lastbilar och 
bussar upp till 3,5 ton. För att få bonus ska bilen vara en så kallad klimatbonusbil 
och ha ett utsläpp lägre än 60 g CO2/km, alternativt vara en gasbil. För rena elbilar 
och vätgasbilar utan lokala utsläpp utdelas den högsta möjliga bonusen på 60 000 kr. 
Bonusen minskar sedan med 833 kr för varje gram koldioxid som bilen släpper ut upp 
till 60 gram. Samtliga gasbilar får en fast bonus på 10 000 kr. Bilar som har utsläpp 
mellan 60–95 g CO2/ km får varken bonus eller malus. Samtliga etanolbilar undantas 
från malus och hamnar i detta segment. Bilar som har utsläpp på 96–140 g CO2/km 
får en höjd fordonsskatt i tre år med 82 kr per gram och bilar som har utsläpp över 
141 g får en höjd fordonsskatt med 107 kr per gram för alla utsläpp över 140 gram. 
De bilar som särskilt gynnas av bonus-malus-systemet är de ”klimatbonusbilar” som 
klarar gränsen för bonus, det vill säga i praktiken elbilar, laddhybrider och gasbilar. 

De bilar som särskilt gynnas av bonusmalussystemet 
är de ”klimatbonusbilar” som klarar gränsen för bonus, det 

vill säga i praktiken elbilar, laddhybrider och gasbilar. 

I skrivande stund har bonus-malus-systemet bara varit i kraft i ett år så det är 
svårt att dra några tydliga slutsatser om hur styreffekten kommer att se ut på lite 
längre sikt. Det går däremot att se några tydliga effekter av bonus-malus-systemets 
påverkan på nybilsmarknaden både månaderna inför och efter att det trädde i kraft 
vid halvårsskiftet 2018. Många fordonsköpare har passat på att månaderna innan 
den 1 juli 2018 köpa fordon som därefter fick högre fordonsskatt (malus). Det fick 
till följd att rekordmånga personbilar och lätta lastbilar registrerades i juni 2018 

45 EU-kommissionen - Statligt stöd SA.48069 (2017/N) - Sverige. Skattelättnader för rena och höginblandade flytande 
biodrivmedel & Statligt stöd SA. 43302 (2015/N) - Sverige. Skattebefrielser för biogas som används som motorbränsle.

46 Biogasmarknadsutredningen. Utredning M 2018:06.
47 Med de nya svenska klimatmålen i sikte. Naturvårdsverket (2017). 



88

REM
ISS

10    Bilaga 5: Förordningar, direktiv och  policykontexter

och att försäljningen av bensin- och dieselbilar sjönk direkt i juli. Försäljningen av 
laddbara bilar har ökat efter att bonus-malus-systemet trätt i kraft. I augusti 2018 var 
försäljningen av laddbara bilar ungefär en tredjedel högre än i augusti 2017. Ökningen 
skulle ha kunnat vara ännu högre enligt Bil Sweden, då biltillverkarna upplevt 
en högre efterfrågan på laddbara bilar än vad de kunnat leverera på den svenska 
marknaden. Försäljningen av dieselbilar stod för 30 procent av alla nya bilar i augusti 
2018, vilket innebar en minskning med ungefär en tredjedel jämfört med samma 
månad året innan. 

Det verkar alltså som att bonus-malus-systemet styr i avsedd riktning, det vill säga 
att försäljningen av bilar med låga utsläpp av koldioxid ökar och att bilar med höga 
utsläpp av koldioxid minskar. De bilar som särskilt gynnas av bonus-malus-systemet 
är de klimatbonusbilar som klarar gränsen för bonus, det vill säga i praktiken elbilar, 
laddhybrider och gasbilar.48

10.2.2.1 Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för 
alternativa  drivmedel 

Sverige har i enlighet med EU:s infrastrukturdirektiv tagit fram ett handlingsprogram 
för infrastruktur för alternativa drivmedel.49 Handlingsprogrammet antogs av 
regeringen i november 2016 och beskriver vilka styrmedel och initiativ som 
regeringen hittills tagit och fortsatt kommer att driva för att främja förnybara driv-
medel samt vilka resultat som initiativen gett. Istället för att, som EU-direktivet kräver, 
specificera mål för utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur, konstaterade regeringen 
i handlingsprogrammet att där efterfrågan och marknadsförutsättningar finns kommer 
denna efterfrågan att leda till investeringar i tank- och laddstationer. Detta har lett 
till kritik från ett flertal nationella aktörer som arbetar för att främja utbyggnaden av 
förnybara drivmedel och EU-kommissionen meddelade även en formell underrättelse 
till regeringen i juli 2017 eftersom det svenska handlings programmet inte uppfyller de 
krav som anges i direktivet. 

Mot bakgrund av EU:s underrättelse tog regeringen i augusti 2018 beslut om mål 
för utbyggnad av infrastruktur för el, gas (i gasform och flytande form) samt vätgas.50 
Se Tabell 19. 

48 Förordning (2017:1334) om Klimatbonusbilar.
49 Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Bilaga till Protokoll 

II 8 vid regeringssammanträde den 17 november 2016, N2016/07176/MRT m.fl. Regeringen (2016).
50 Komplettering av handlingsprogrammet för infrastrukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. 

Bilaga till Protokoll II 20 vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018. N2018/04594/MRT m.fl. 
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Tabell 19. Antalet eldrivna och gasdrivna fordon i Sverige 2017 med tillhörande infrastruktur samt en 
bedömning av den framtida utvecklingen. Källa: Komplettering av handlingsprogrammet för infra-
strukturen för alternativa drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Bilaga till Protokoll II 20 vid 
regerings sammanträde den 30 augusti 2018. N2018/04594/MRT m.fl. 

År 2017 2020 2025

Personbilar, el (BEV) 11 034 38 167 ej reglerat i direktivet

Personblar, laddhybrider (PHEV) 32 253 117 771 ej reglerat i direktivet

Lätta lastbilar, el (BEV) 1 947 3 757 ej reglerat i direktivet

Lätta lastbilar, laddhybrider (PHEV) 9 9 ej reglerat i direktivet

Laddningspunkter, tillgängliga för allmänheten 4700 9 000 ej reglerat i direktivet

Laddningspunkter, ej tillgängliga för allmänheten i.u 20 000 ej reglerat i direktivet

Personbilar, fordonsgas (CNG) 43 706 47 139 åtminstone 47 139

Publika tankstationer för CNG 170 230 åtminstone 230

Tunga fordon, flytande naturgas (LNG) ingen uppgift ingen uppgift ingen uppgift

Publika tankstationer för LNG 6 22 åtminstone 22

Bränslecellsfordon (FCV) 36 åtminstone 36 åtminstone 36

Publika tankstationer för vätgas 5 13 åtminstone 13

10.2.2.1 Trafikverkets utredning om snabbladdning längs större vägar 
Som komplement till hemmaladdning, som står för 80–90 procent av elbilars 
laddbehov, behövs även snabbladdning längs med det större vägnätet för att 
möjliggöra längre resor med elbilar. Trafikverket redovisade i juni 2018 en rapport 
med bedömningar om hur behovet av snabbladdning längs de större vägarna förväntas 
utvecklas, samt förslag på hur bristen på denna laddinfrastruktur längs större vägar 
kan avhjälpas.51 Utredningens kartanalys visar att utifrån Trafikverkets funktionellt 
prioriterade vägnät för långväga personresor, och med antagandet om max 100 km 
mellan varje snabbladdningsstation, saknas snabbladdning i framförallt Norrlands 
inland men även i Småland, Värmland och Gävleborg. Nätet av snabbladdare är 
bäst utbyggt i de tre storstadsområdena, men det finns även ett relativt stort utbud i 
exempelvis Jämtlands län. 

Trafikverket föreslår en utbyggnad av mellan 70–140 snabbladdningsstationer 
längs dessa vägsträckor för att åstadkomma en god geografisk täckning. Kostnaden för 
investeringen beräknas sammanlagt uppgå till mellan 35–80 miljoner kronor. Behovet 
av infrastruktur för snabbladdning dimensioneras av antalet rena elbilar och sannolikt 
inte av antalet laddhybrider. 

51 Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar – ett regeringsuppdrag. Trafikverket (2018). 
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Trafikverket anser att statens roll främst bör vara att erbjuda stöd och inte själv ta 
en aktiv roll i att bygga och tillhandahålla snabbladdning. Privata marknadsaktörer bör 
även fortsättningsvis uppföra, äga och driva snabbladdstationer med det långsiktiga 
målet att klara sig helt utan offentligt stöd. 

Trafikverket rekommenderar framför allt tre möjligheter för staten att främja 
utbyggnaden av infrastruktur för snabbladdning: 

• Staten riktar uppdrag till marknaden genom upphandling eller omvänd auktion för 
utpekade vägsträckor.52 Upphandlingen hålls separat från investeringsstöd som till 
exempel Klimatklivet, som förutsätts fungera på samma sätt som i dag. 

• Staten erbjuder riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden. 

• Staten erbjuder riktat driftbidrag till utpekade geografiska områden, vilket sannolikt 
behöver kombineras med fortsatt investeringsstöd. 

10.2.2.1 Planering för ett stärkt totalförsvar till 2020 
Länsstyrelsen, som högsta civila försvarsmyndighet inom länet, har en viktig roll i 
arbetet som rör civilt försvar. Även kommuner och regioner fyller en viktig funktion 
inom det civila försvaret. Med utgångspunkt i den förändrade säkerhetspolitiska 
situationen i Europa har Sverige en ny försvarspolitisk inriktning. Under 2016 har 
Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) tagit fram 
en planering för att utveckla och stärka totalförsvaret med målbilden år 2020. 

Totalförsvarsplaneringen består av det civila försvaret respektive det militära 
försvaret. Det civila försvaret består av två delar. Att verka för att samhället blir mer 
motståndskraftigt vid olika former av kriser (naturkatastrofer, handelskrig, militära 
konflikter etc.) samt att se till att det militära försvaret kan få stöd av samhället 
för att säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig. 
Försvarsmakten är helt beroende av att det övriga samhället fungerar för att kunna 
bedriva sin verksamhet. 

Försvarsberedningens rapport Motståndskraft53 tydliggör en lång rad förändringar 
som kommer att krävas av det civila samhället inom ramen för ett stärkt totalförsvar. 
Samhällsfunktioner som lyfts fram som extra viktiga för totalförsvaret är exempelvis 
tillgången till drivmedel, el och livsmedel. Import av bland annat livsmedel och 
olja säkras idag genom avtal med andra länder. Vid krig eller kris i Sverige eller 
i närområdet kommer konkurrensen om viktiga strategiska varor att hårdna. Det 
kommer därmed inte att vara en självklarhet att nödvändiga varor kan importeras 
i tillräcklig omfattning. Försvarsberedningen anser därmed att berörda aktörer 
behöver väga in total försvarets behov vid utvecklingen av nya energisystem och vid 
uppbyggandet av ny infra struktur inom energiområdet. På så sätt kan en mer robust 
energiförsörjning skapas i förebyggande syfte. 

10.2.2.1.1 Drivmedelsberedskap 
Hela samhället och flera samhällsviktiga funktioner som transporter, livsmedels-
produktion och elförsörjning är beroende av en fungerande drivmedelsförsörjning. 
Drivmedelsförsörjningen är i sin tur beroende av el. Utan el stannar exempelvis 
pumpar vid drivmedelsstationer. 

52  Vägsträckor pekas ut och aktörer får bjuda på utbyggnad till lägst andel statligt stöd. 
53  Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025. Försvarsdepartementet. 

Ds 2017:66. 
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Transportsektorn har en stor betydelse för att upprätthålla samhällets funktionalitet 
och samhällsviktiga verksamheter som sjukvården, räddningstjänsten, polisen 
med flera är helt beroende av transportinfrastruktur för att kunna genomföra sina 
uppgifter. En fungerande transportinfrastruktur är dessutom en förutsättning för att 
Försvarsmakten ska kunna genomföra sitt uppdrag och försvara Sverige. 

Utifrån detta perspektiv så lyfter Försvarsberedningen fram att aktörer med ansvar 
för samhällsviktig verksamhet behöver analysera sitt behov av drivmedel samt göra 
nödvändiga förberedelser för att säkra tillgången på drivmedel. Det finns idag inga 
formella krav på att dessa aktörer ska ha drivmedels- och bränsleförsörjningsplaner 
trots att tillgången på drivmedel ofta är kritisk för att kunna upprätthålla 
verksamheten. Försvarsberedningen anser dock att ett planeringskrav ska ställas på 
samhälls viktiga aktörer vars verksamhet är beroende av drivmedel. 

I dagsläget är importörer, säljare och förbrukare i Sverige är genom International 
Energy Agency skydliga att enligt lag (2012:806), även kallad LOBO, hålla 
beredskaps  l ager av olja för att trygga tillgången som motsvarar 90 dagars nettoimport. 
Varje ansvarig aktör måste enligt Försvarsberedningen analysera vilka beroenden man 
har och säker ställa tillgången i kris för att kunna vidmakthålla den samhällsviktiga 
verksamheten. Den här typen av analys ska dessutom göras inom ramen för 
kommuner, regioners och statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalysarbete 
(RSA) enligt lag (2006:544). 

Sveriges kommuner har ett ansvar för att bedriva sin verksamhet i såväl vardag 
som kris och de har generellt sett en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju 
bättre kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att 
hantera kriser. Kommunerna äger och driver även egen samhällsviktig verksamhet. 
Exempel på en funktion som kommer att vara viktig vid höjd beredskap och krig 
enligt Försvarsberedningen är kollektivtrafiken. Trots detta är det inte självklart 
att frågor som rör krisberedskap och höjd beredskap får genomslag i arbetet med 
kollektivtrafikplanering. 

Samhällsfunktioner som lyfts fram som extra viktiga för 
totalförsvaret är exempelvis tillgången till drivmedel, el och 
livsmedel. Import av bland annat livsmedel och olja säkras 

idag genom avtal med andra länder. Vid krig eller kris i 
Sverige eller i närområdet kommer konkurrensen om viktiga 

strategiska varor att hårdna. Det kommer därmed inte att 
vara en självklarhet att nödvändiga varor kan importeras 

i  tillräcklig omfattning.

Utifrån hur viktig drivmedelsförsörjningen är så betonar försvarsberedningen 
att det måste finnas ett förberett system för prioritering av drivmedel. Att utveckla 
alternativa drivmedel lyfts också fram som viktigt för att minska sårbarheter och lindra 
konsekvenser av uppkomna störningar. Inte minst drivmedel som kan produceras 
lokalt och av resurser som samhället har rådighet över kan få en strategisk betydelse 
för krisberedskapen. Diversifiering genom flera oberoende leverantörer/ tekniker/
system kan också vara en metod för att öka försörjningstryggheten. 
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Den största delen av lantbrukets insatsmedel 
är i dagsläget importerade. Det har gjort att 

livsmedelsproduktionen är beroende av en fungerande 
import och fungerande transporter, vilket gör produktionen 

mycket sårbar för samhällsstörningar. Ett fossilfritt 
jordbruk med ökad inhemsk tillverkning av insatsmedel 

skulle dramatiskt minska importberoendet och därmed öka 
motståndskraften vid störningar. 

Specifika insatser för att stärka arbetet med att koppla ihop regional 
drivmedelsproduktion med krisberedskap är därmed av stor vikt. Naturvårdsverket 
levererade i början av 2019 en underlagsrapport till regeringen där möjliga förslag 
kring arbetet för att koppla samman krisberedskap med omställningen till förnybara 
drivmedel presenterades. Detta kan exempelvis ske genom upprättandet av en 
drivmedelsnämnd på länsnivå samt upprättandet av så kallade beredskapskontrakt.54 

10.2.2.1.1 Livsmedelsberedskap 
Att bygga upp livsmedelsberedskapen utgör också en central del av det civila 
försvaret. När det gäller livsmedelsberedskap är det vanligt att den låga och sjunkande 
självförsörjningsgraden av livsmedel lyfts fram som den kritiska faktorn. Forskning 
vid SLU visar dock att det snarare är självförsörjningsgraden av insatsmedel som 
diesel, handelsgödsel, växtskyddsmedel, utsäde och foder som är avgörande för 
livsmedelsproduktionen ur ett beredskapsperspektiv. Den största delen av lantbrukets 
insatsmedel är i dagsläget importerade. Det har gjort att livsmedelsproduktionen är 
beroende av en fungerande import och fungerande transporter, vilket gör produktionen 
mycket sårbar för samhällsstörningar. Ett fossilfritt jordbruk med ökad inhemsk 
tillverkning av insatsmedel skulle dramatiskt minska importberoendet och därmed 
öka motståndskraften vid störningar. Enligt forskningen vid SLU är därmed den bästa 
livsmedelsberedskapspolitiken för ett nytt civilt försvar att snabba på omställningen 
till ett fossilfritt lantbruk.55 De tekniska lösningarna för att ställa om till ett fossilfritt 
lantbruk finns redan idag men det produceras inte tillräckliga mängder av vare sig 
förnybara drivmedel eller exempelvis växtnäring för att kunna genomföra denna 
omställning. 

Försvarsberedningen anser att berörda aktörer behöver 
väga in totalförsvarets behov vid utvecklingen av nya 

energisystem och vid uppbyggandet av ny infrastruktur 
inom energiområdet. På så sätt kan en mer robust 

energiförsörjning skapas i förebyggande syfte. 

Hela samhället och flera samhällsviktiga funktioner 
som till exempel transporter, livsmedelsproduktion 

och elförsörjning är beroende av en fungerande 
drivmedelsförsörjning.

54  Förslag till regeringen från myndigheter i samverkan. Underlag till den fördjupande utvärderingen av miljömålen 2019. 
55  Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv – Sårbarheter och lösningar för ökad resiliens. Camilla Eriksson, SLU (2018). 
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Försvarsberedningen lyfter fram att aktörer med ansvar 
för samhällsviktig verksamhet behöver analysera sina 
respektive behov av drivmedel samt göra nödvändiga 

förberedelser för att säkra tillgången på drivmedel (...) 
Försvarsberedningen konstaterar också att arbetet med att 

utveckla alternativa drivmedel minskar sårbarheter och 
lindrar konsekvenser av uppkomna störningar.

10.2.2.1.1 Kommunal energiplanering 
Varje kommun är via Lag (1977:439) om kommunal energiplanering ålagda att verka 
för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunerna ska bland annat ha en aktuell 
plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Denna regionala plan för 
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel bör vara relevant för samtliga 
kommuner i länet att ta i beaktande i det löpande arbetet med att se över att dessa 
kommunala energiplaner. 

10.2.3 Regional policykontext

Stockholms län är en av landets snabbast växande regioner med en befolkning 
som under 2020 närmar sig 2 350 000 invånare. Enligt genomförda befolknings-
framskrivningar56 väntas länets befolkning öka till runt 2,8 miljoner invånare till år 
2030 och uppgå till runt 3,4 miljoner år 2050. Länet har en stark ekonomisk tillväxt 
och såväl befolkningstillväxt som produktiviteten är högre här än i övriga landet. 
Förutsättningarna för omställning till fossilfria transporter skiljer sig markant från de 
flesta län i Sverige inte minst då förutsättningarna för nyttjande av kollektivtrafik är 
betydligt bättre än för övriga län. Tätbefolkade områden och korta avstånd underlättar 
även gång och cykling samt satsningar på exempelvis elfordon.

Stockholms län är en del av Stockholm-Mälarregionen, en region med en ledande 
roll för landets utveckling och med intensivt utbyte både inom och mellan länen, 
vilket visar sig tydligt i form av stora resandeströmmar. År 2050 förväntas Stockholm-
Mälarregionen husera drygt 5,6 miljoner invånare. 

Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns 
landsting) har utifrån sina olika uppdrag tagit fram ett flertal policydokument, där 
vissa är särskilt relevanta för denna regionala plan för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. De delar av dessa rapporter som är relevanta i sammanhanget 
beskriv i korthet nedan. 

10.2.3.1 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 
Länsstyrelsen har tagit fram en Klimat- och energistrategi för Stockholms län57 i dialog 
med länets aktörer. Denna strategi beslutades 2013 och uppdateras under 2018–2019, 
med remisstid under sommaren och hösten 2019. Ambitionen för den nya strategin 
är att den ska stödja offentliga aktörers insatser samt utgöra underlag för vidare 
rapporter och planer. Denna regionala plan för infrastruktur kommer exempelvis 
att utgöra en av flera handlingsplaner kopplade till nya Klimat- och energistrategin. 
Länets aktörer kommer även att uppmuntras att bidra till genomförandet av den nya 

56  Stockholms läns landsting (2017): Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige, rapport 2017:2.
57  Länsstyrelsen Stockholm (2013)
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Klimat- och energistrategin samt den regionala planen för infrastruktur för elfordon 
och förnybara  drivmedel. 

Nuvarande Klimat- och energistrategi från 2013 omfattar mål om minskade 
växthusgasutsläpp, förnybara bränslen och ökad energieffektivitet. Strategin 
omfattar även sex åtgärdsområden varav Transporter och resande utgör det första 
åtgärdsområdet. För detta område lyfts vikten fram av att effektivisera person- och 
godstransporterna för att minska utsläppen. 

Likaså belyses att det i staden finns goda möjligheter att öka andel gång-, 
cykel- och kollektivtrafik samt att det är viktigt att prioritera eldrift och minimera 
antalet tunga transporter för att minska buller, dålig luftkvalitet och personskador i 
stadsmiljön.

Strategin framhåller att åtgärder på kommunal nivå kommer vara avgörande, 
eftersom regionala mål exempelvis måste samspela med kommunal översikts-
planering. Strategin föreslår även höjda miljökrav ur ett livscykelperspektiv vid 
upphand ling av transporttjänster för att därigenom skapa klimateffektiva lösningar och 
att satsa på ett diversifierat bränsleutbud med el, biogas, biodiesel och andra förnybara 
drivmedel. 

För biogas eftersträvas stabilare förutsättningar för aktörer, bättre utsortering av 
rötningsbart avfall, utbyggnad av gasledningsstrukturen samt ökad biogasproduktion 
och fler gårdsanläggningar. 

Att utveckla smarta elnät som klarar fler laddbara fordon nämns också särskilt.

Klimat och energistrategin framhåller att åtgärder 
på kommunal nivå kommer vara avgörande, eftersom 

regionala mål exempelvis måste samspela med kommunal 
översiktsplanering. Strategin föreslår även höjda 

miljökrav ur ett livscykelperspektiv vid upphandling av 
transporttjänster för att därigenom skapa klimateffektiva 

lösningar och att satsa på ett diversifierat bränsleutbud med 
el, biogas, biodiesel och andra förnybara drivmedel. 

10.2.3.1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050
RUFS 205058, som är en regionplan enligt plan- och bygglagen och samtidigt 
utgångspunkt för regionens tillväxtfrågor, är framtagen av Region Stockholm 
och syftar till att hantera regionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens 
potential. Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion, och genomförandeperspektivet är i fokus. RUFS 2050 är uppbyggd 
med generella och övergripande mål till 2050 samt mer specifika delmål till 2030. 
Regionala ställningstaganden är att fasa ut fossila energikällor inom alla sektorer 
till förmån för förnyelsebara och återvunna energiformer, att planera för en minskad 
klimatpåverkan i alla led samt att öka takten i omställningen och arbeta samlat och 
kraftfullt. RUFS 2050 betonar också att klimatomställningen driver innovation och 
nya affärsmöjligheter samt stärker konkurrenskraften. 

Transporternas roll inkluderas i samtliga delar samt har ett eget avsnitt. De delmål 
som finns för transportsektorn är placerade under mål 1 ”En tillgänglig region med 
god livsmiljö” och mål 4 ”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 
utsläpp”. 

58  Stockholms läns landsting (2018): Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, rapport 2018:10.
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Exempel på delmål till 2030 som rör fossilfria transporter är följande:

• De direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare.

• 70 procent av personresor sker med gång, cykel och kollektivtrafik.

• Minst 70 procent av avfallet materialåtervinns, inklusive matavfall. 

• Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig 
luftkvalitet ska inte öka. 

• För genomförandet finns följande regionala prioritering med fokus på vikten av att 
öka elektrifieringstakten i delar av transportsektorn: 

• Öka de eldrivna person- och varutransporterna. 

För att nå dessa mål behöver efterfrågan på transporter styras och kollektiv- 
och nyttotrafik prioriteras i gaturummet så att kollektivtrafiken utgör ryggraden i 
transportsystemet.

I RUFS 2050 betonas att det krävs en aktörsgemensam syn för att utveckla ett 
transporteffektivt system samt att olika insatser går hand i hand. Om regionens 
samlade utvecklingsmedel används utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt. 
Transportsystemet bör också sättas i en storregional kontext, att stärka förbindelserna 
i hela östa Mellansverige, ÖMS59, är avgörande för att öka den regionala 
tillgängligheten.

RUFS 2050 understryker att hållbarhet och resiliens skapas genom flexibilitet, 
mångfald, anpassningsförmåga och robusthet. Detta kan uppnås genom samverkan i 
ÖMS kring exempelvis livsmedelsförsörjning, infrastrukturplanering och drivmedels-
produktion. Samverkan med länen i östra Mellansverige lyfts generellt sett fram som 
viktigt inom transportområdet. Man efterfrågar samlokalisering av biogas-, biogödsel- 
och biodrivmedelsproduktion och vill främja lokal produktion på både stora 
kretslopps anläggningar och små decentraliserade anläggningar. En starkare koppling 
mellan avloppshanteringen, avfallshanteringen och energiförsörjningen uppmuntras. 
Vikten av cirkulära system som omhändertar och återvinner använda resurser betonas. 
Det framhålls att biodrivmedel är nödvändiga men inte tillräckliga utan behöver 
kompletteras med eldrivna transporter, därav krävs insatser för etablering av ladd-
infrastruktur och elvägar i samverkan med grannlänen. RUFS 2050 betonar även att 
en viktig beståndsdel i det långsikta arbetet med totalförsvaret är just att bygga upp en 
resilient och motståndskraftig region så att samhället kan hantera oförutsägbara kriser. 

I RUFS 2050 betonas att det krävs en aktörsgemensam 
syn för att utveckla ett transporteffektivt system samt att 
olika insatser går hand i hand. Om regionens samlade 

utvecklingsmedel används utifrån en gemensam riktning 
ger de bäst effekt. Transportsystemet bör också sättas i en 

storregional kontext, att stärka förbindelserna i hela  
östra Mellansverige, ÖMS, är avgörande för att öka  

den regionala tillgängligheten.

59 Det pågår en storregional samverkan mellan de sju länen Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanalnd, Örebro 
och Östergötland som kallas ÖMS-samverkan. 
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RUFS 2050 understryker att hållbarhet och resiliens 
skapas genom flexibilitet, mångfald, anpassningsförmåga 
och robusthet. Detta kan uppnås genom samverkan i ÖMS 

kring exempelvis livsmedelsförsörjning, infrastruktur
planering och drivmedels produktion. (…) RUFS 2050 
betonar även att en viktig beståndsdel i det långsikta 

arbetet med totalförsvaret är just att bygga upp en resilient 
och motstånds kraftig region så att samhället kan hantera 

oförutsägbara kriser.
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Figur 39. Beslutade investeringsområden i transportinfrastrukturen i Stockholms län. RUFS 2050.
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Figur 40. Viktiga funktionella samband i transportsystemet i östra Mellansverige, ÖMS 2050. 
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10.2.3.1 ÖMS 2050 - samverkan kring planering i östra Mellansverige 
De sju länen Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Södermanland 
och Östergötland utgör regionen östra Mellansverige (ÖMS), en region med 
ledande roll för landets utveckling och internationell konkurrenskraft tack vare den 
gemensamma marknaden för arbete, utbildning och bostäder. Det är av stor vikt att 
länen samarbetar kring den storregionala planeringen och verkar för en samsyn kring 
villkor, förutsättningar och ramen för vad miljön och klimatet tillåter. Att utveckla 
beskrivningen av hur olika verksamheter kan dra nytta av varandra är också centralt. 

Det övergripande målet för det storregionala samarbetet och utvecklingen i östra 
Mellansverige är:

Stärkt hållbar konkurrenskraft genom effektiv resursanvändning och samverkan i 
en storregional struktur som främjar den funktionella sammankopplingen inom ÖMS.

En av de strategiska inriktningarna i ÖMS-regionen är att säkra en resurseffektiv 
och hållbar godsförsörjning. 

Transportsystemet har identifierats ha en nyckelroll i regionens framtida utveckling 
och är en drivkraft för att nå en mer sammankopplad region. Att den strategiska 
planeringen i varje kommun tar hänsyn till den storregionala utvecklingen är en 
avgörande framgångsfaktor. 

Östra Mellansverigeregionens befolkning 2050 väntas uppgå till omkring 5,7 
miljoner personer, det innebär att ÖMS behöver ha planeringsberedskap för omkring 
1,6 miljoner fler invånare. Till år 2050 beräknas också minst en dubblering av antalet 
kollektivtrafikresor över länsgränserna och en högre total kollektivtrafikandel.

ÖMS 2050 är samordnat med Mälardalsrådets utveckling av transportinfrastruktur; 
En bättre sits (EBS), som bland annat har följande mål för transportsystemet:

• utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

• samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 

• flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling.

Många av de styrdokument om beskrivs i detta kapitel har en koppling till och 
ursprung i de övergripande strategierna i ÖMS 2050.

ÖMS 2050 tydliggör att det är av stor vikt att länen 
samarbetar kring den storregionala planeringen och verkar 
för en samsyn kring villkor, förutsättningar och ramen för 
vad miljön och klimatet tillåter. Att utveckla beskrivningen 

av hur olika verksamheter kan dra nytta av varandra är 
också centralt. (…) Att den strategiska planeringen i varje 

kommun tar hänsyn till den storregionala utvecklingen  
är en avgörande framgångsfaktor.
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10.2.3.1 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 
En ny länstransportplan antogs av Länsstyrelsen under 2018 och ska gälla till 202960, 
i samspel med Trafikverkets nationella plan. I länsplanen tydliggörs att regionens 
tillväxttakt skapar utmaningar för infrastrukturen och att fokus behöver ligga på 
kollektivtrafik, cykel och gång samt trafiksäkerhet. Man avser avsätta 64 procent av de 
ekonomiska medlen till kollektivtrafikåtgärder, eftersom kollektivtrafikens utveckling 
är avgörande för ett växande Stockholm. Exempel på inkluderade projekt är 
uppförande av dubbelspår, nya spårvägar och införande av stombuss. Man prioriterar 
också åtgärder som förbättrar gång- och cykelanslutningar till och från hållplatserna 
för att underlätta hela resan, från dörr till dörr. 12 procent ska gå till cykelåtgärder, 
vilket omfattar allt från nya regionala cykelstråk och förbättrade förutsättningar för 
arbetspendling med cykel till barn och ungas möjligheter att på egen hand kunna cykla 
till skola och fritidsaktiviteter. Det finns brister i servicen för cyklister och behoven 
av utbyggda cykelparkeringar, vägvisning, belysning, pumpstationer och liknande är 
stort. Förbättrad möjlighet att smidigt byta transportslag, mellan bil, kollektivtrafik, 
gång och cykel, undersöks särskilt. Länsplanen betonar att transportsystemets 
utformning har stor inverkan på både miljö- och jämställdhetsaspekter.

10.2.3.1 Landstingets (Region Stockholms) Miljöprogram
Stockholms läns landstings Miljöprogram 2017–202161 gäller för Region Stockholms 
egen verksamhet och är indelat i fem områden varav det fjärde; Miljömål för 
kollektiv trafiken och hållbara transporter är det som mest relaterar till denna plan. Här 
fastslås bland annat följande mål:

• Energianvändningen för kollektivtrafiken ska minska med 10 procent till 2021 och 
med 15 procent år 2030, i jämförelse med 2011. 

• År 2021 sker landstingets transporter till 95 procent med förnybara drivmedel 
(omfattar kollektivtrafik, färdtjänst, egna fordon samt andra betydande transporter 
som landstinget upphandlar). 

Man arbetar även för att öka kollektivtrafikresandet genom att göra kollektiv-
trafiken mer attraktiv och konkurrenskraftig, bland annat genom att bidra till region-
planeringen, samt för att förändra resvanor genom att uppmuntra resfria möten och 
erbjuda e-hälsotjänster. Åtgärder ska också genomföras som leder till en förbättrad 
miljö och folkhälsa bland annat genom minskade utsläpp av partiklar, kväveoxider och 
klimatpåverkande gaser. 

Relevant från Miljöprogrammets övriga delar är det övergripande målet om 
halverade koldioxidutsläpp år 2021 jämfört med 2011 och ambitionen om att 
Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) ska vara ledande i Europa 
vad gäller hållbar offentlig upphandling som bidrar till en cirkulär och biobaserad 
ekonomi. Hållbarhetskrav ska också ställas som är baserade på analyser avseende 
miljöpåverkan och mänskliga rättigheter. Miljöprogrammets mål om 50 procent 
ekologiska livsmedel år 2021 och 20 procent lokalproducerade livsmedel år 2021 
hänger också ihop med aktuell regional plan för infrastruktur utifrån de synergieffekter 
som finns mellan biodrivmedelsproduktion och livsmedelsproduktion som 
tidigare  beskrivits. 

60  Länsstyrelsen Stockholm (2018), Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029. Rapport 2018:17.
61  Stockholms läns landsting (2016), LS 2015-0092 
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Region Stockholm ska vara ledande i Europa vad gäller 
hållbar offentlig upphandling som bidrar till en cirkulär 

och biobaserad ekonomi. Hållbarhetskrav ska också ställas 
som är baserade på analyser avseende miljöpåverkan 

och  mänskliga rättigheter.

10.2.3.1 Klimatfärdplan 2050
En regional Klimatfärdplan 205062 har tagits fram av Region Stockholm som ett 
underlag till RUFS 2050 och antogs av regionfullmäktige i mars 2019. En över-
gripande ambition enligt färdplanen är att regionen ska kunna växa men samtidigt 
fortsätta att minska sin klimatpåverkan. Detta kan uppnås genom investeringar 
i klimatvänliga strukturer parallellt i samtliga sektorer. Fokus bör dock ligga på 
transport- och byggsektorn eftersom de är de mest utsläppstunga sektorerna i regionen, 
men där samtidigt stor rådighet finns på regional och lokal nivå. Klimatansvar behöver 
ingå i samtliga politiska beslut på alla nivåer och relevanta frågor ska drivas även mot 
regering och EU.

Klimatfärdplan 2050, liksom RUFS 2050, poängterar att bebyggelsestrukturens 
utveckling är avgörande för efterfrågan på transporter och därmed transportsektorns 
utsläpp. Nybyggnation bör alltid lokaliseras i de bästa kollektivtrafiklägena samtidigt 
som en ökad samverkan behövs mellan stad och land. Planen diskuterar behov av 
prioriteringar utifrån olika drivmedels förmåga att täcka olika behov i transport-
sektorn och etablering av ett biokluster med kunskap, innovation och produktion 
av biodrivmedel i regionen samt en stark och stabil marknad för desamma. 
Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå detta. Biodrivmedel kan också 
medföra andra positiva sidoeffekter, som ett mer cirkulärt samhälle med bättre 
resursutnyttjande. 

Klimatfärdplan 2050 efterfrågar även en koordinerad satsning på laddinfrastruktur 
i länet. 

Exempel på förslag till åtgärder i Klimatfärdplan 2050:

• Elektrifiering av vägtransporterna

• Miljözoner

• Utökad kollektiv- och cykeltrafik

• Fossilfria godsfordon

• Utökad regional produktion av förnybara drivmedel. Innovationer för biogas och 
vätgassatsningar. 

• Upphandlingskrav för fordon och drift. 

• Utökad regional produktion av förnybar och återvunnen energi. Tillvarata de 
synergieffekter som finns mellan energisäkerhet, nya jobb, kretsloppslösningar, 
cirkulär ekonomi och livsmedelsproduktion.

• Ta fram en drivmedelsutredning för en säker och hållbar försörjning av länet med 
förnybara drivmedel. 

62  Region Stockholm (2019). Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Rapport 2019:2.
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10.2.3.1 Godsstrategi för Stockholmsregionen
Regionens stora befolkning och näringsliv kräver mycket godstransporter, som 
dessutom förväntas öka, och därför finns ett förslag till en Godsstrategi63 framtagen 
av Stockholms läns landsting (numera Region Stockholm) som ett underlag till 
RUFS 2050, som syftar till att nå en regional samsyn om ökande godstransporter 
och hur aktörer gemensamt ska hantera dessa. Detta är viktigt eftersom trängsel 
i transportsektorn bland annat hindrar näringslivets verksamhet och företagens 
konkurrenskraft.

Godsstrategin fastslår att utmaningarna i mångt och mycket är kopplade till 
befolkningsökningen i form av kapacitetsbrist och urbanisering. Dels uppstår 
konfliktpunkter mellan person- och godstransporter samt om markytor och dels ställer 
förtätningen högre krav på minskade buller och utsläpp samtidigt som det finns ett 
ökat transportbehov. 

Behovet av att ta helhetsgrepp på transportkedjan ur ett systemperspektiv för att 
se följdeffekter framhävs som viktigt. Att säkerställa kapaciteten i infrastrukturen 
är centralt. En ökning av gods väntas på samtliga transportslag, vilket kräver bättre 
regelverk för samordnade transporter. Framtidens godstransporter bör i högre 
utsträckning överflyttas till sjö och järnväg samtidigt som logistiken effektiviseras 
genom exempelvis samlastning och spridning över dygnet. Det understryks att 
transportsystemet måste vara robust samt fortsätta fungera under omställningen till 
förnybara drivmedel då hög tillgänglighet är vitalt.

10.2.3.1 Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040
Strategin är framtagen av Stockholm stad och identifierar nödvändiga insatser samt 
fördelar genomförandeansvar för dessa. Ett framgångsrikt klimatarbete stärker stadens 
konkurrenskraft och förenas med näringslivsutveckling och innovation. Stockholm 
stad anser det vara essentiellt att från kommunens sida ta ansvar som föregångare och 
bana väg för andra berörda aktörer. 

Klimatfrågan ställer särskilda krav på styrning och uppföljning eftersom den 
sträcker sig över lång tid och berör många olika sektorer och aktörer.

Strategin omfattar tre målområden:

• hållbar energianvändning

• miljöanpassade transporter

• resurseffektiva kretslopp 

De mål som är mest relevanta för denna regionala plan för infrastruktur för 
förnybara drivmedel och elfordon är:

• Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad år 2040

• Biogasproduktionen ska öka motsvarande en reduktion på 20 000 ton CO2-
ekvivalenter.

• Biltrafiken ska minska motsvarande en reduktion av utsläppen med minst 80 000 
ton CO2-ekvivalenter.

• Energieffektivisering med tio procent jämfört med referensåret 2015 inom stadens 
verksamheter som sammantaget reducerar utsläppen med minst 20 000 ton CO2-
ekvivalenter till 2020.

63  Stockholms läns landsting (2017). Förslag till Godsstrategi för Stockholmsregionen. Rapport 2017:17.
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För att nå målen behöver regelverk justeras för att resultera i bättre klimatnytta 
samtidigt som positiva synergieffekter premieras. Man har också satt upp ett antal 
etappmål som ska uppnås under tiden fram till 2040:

• Högst 2,3 ton CO2-ekvivalenter per invånare år 2020. 

• Stockholms stad som organisation står för cirka 10 procent av växthusgasutsläppen 
och bör gå före i arbetet genom att vara fossilbränslefritt redan 2030.

• Den svenska personbilsflottan beräknas ha effektiviserats 17 procent mellan 2014 
och 2020.

• Miljözoner som innebär att fordon med fossila bränslen ej tillåts från senast år 2040 
ska införas.

• Minst 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in för produktion av biogas 
senast 2020.

Stockholm stad konstaterar att målet om fossilbränslefrihet innebär störst ut-
maningar för transportsektorn och där är behovet av insatser i närtid som mest 
omfattande. Stockholm har dock goda förutsättningar som underlättar omställningen 
för transportsektorn. Det är viktigt att snarast välja färdväg och att tydliga signaler 
ges till marknadens aktörer redan före 2020 om hur denna omställning till en fossil-
bränslefri vägtransportsektor ska ske eftersom trafikutbyggnad medför stora kostnader 
och långa planerings- och genomförandeprocesser. Det behövs långsiktiga spelregler 
så att även investeringar i utökad drivmedelsproduktion kommer igång.

Till år 2040 ska fossila drivmedel vara helt avvecklade och det är centralt att infas-
ningen av laddhybrider och elbilar sker i en takt som möjliggör en fossilbränslefri 
fordons flotta till 2040. För att lyckas måste långsiktiga mål för laddinfrastrukturen 
tas  fram.

Staden ska även ta fram en handlingsplan för fossilbränslefrihet inom vägtransport-
sektorn och utreda möjligheterna till ett förbud mot fossilbränsleförsäljning. 

Det betonas att såväl ett nära samarbete med invånare, näringsliv och andra 
offentliga verksamheter som den regionala utvecklingen har stor påverkan på stadens 
möjligheter till att nå målet, framförallt gällande kollektivtrafikutbud och fysisk 
planering, vilket man som kommun och region också har stor rådighet över. 

En transportsnål stad behöver en tät, sammankopplad och funktionsblandad 
bebyggelsestruktur med ett attraktivt gång- och cykelvägnät samt effektiv spårbunden 
och kapacitetsstark kollektivtrafik. Staden har vid upphandling av transport- och 
servicetjänster goda möjligheter att driva utvecklingen mot en fossilbränslefri 
fordonsflotta genom att ställa klimatsmarta krav. Utöver drivmedelsanvändning kan 
det också röra sig om logistik- och mobilitetslösningar. 

Man konstaterar även att utfasningen av fossila bränslen kan innebära en ökad 
konkurrens om biobränslen då tillgången är begränsad, staden bör därför följa 
utvecklingen och medverka till teknikutveckling för alternativa bränslen.

En anläggning för sortering av matavfall för biogasproduktion ska stå färdig 
år 2020 så att cirka 20 000 ton CO2-ekvivalenter per år kan reduceras genom 
ökad biogasanvändning. Ytterligare produktion av biogas planeras på flera platser 
i  Stockholm.
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Sammantaget behöver de viktigaste förändringarna ske inom följande områden:

• Främjande av förnybara drivmedel 

• Ökad energieffektivisering av fordon. 

• Biltrafikarbetets storlek

• Kollektivtrafik

• El-infrastruktur

• Främja hållbara resval

• Godstrafik

Det är viktigt att snarast välja färdväg och att tydliga 
signaler ges till marknadens aktörer redan före 2020 om hur 
denna omställning till en fossilbränslefri vägtransportsektor 
ska ske eftersom trafikutbyggnad medför stora kostnader och 
långa planerings och genomförandeprocesser. Det behövs 

långsiktiga spelregler så att även investeringar i utökad 
drivmedelsproduktion kommer igång.

Staden har vid upphandling av transport och 
servicetjänster goda möjligheter att driva utvecklingen 
mot en fossilbränslefri fordonsflotta genom att ställa 

klimatsmarta krav. Utöver drivmedelsanvändning kan det 
också röra sig om logistik och mobilitetslösningar. 

10.2.3.1 Strategi för utbyggnad av laddstationer i Östra Mellansverige 
(Laddinfra Öst 1.0)

Länsstyrelserna och regionförbunden/regionerna i Östra Mellansverige,64 har med 
hjälp av finansiering från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), 
drivit projektet Infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon i Östra 
Mellansverige, kortare benämnt Laddinfra Öst 1.0. Syftet med projektet var att 
stimulera och stödja en ökad utbyggnad av laddstationer. En del i projektet, som drevs 
av Länsstyrelsen Uppsala län, var att ta fram en strategi för utbyggnad av laddstationer 
i Östra Mellansverige. Strategin blev klar våren 2017 och ska fungera som stöd 
för beslutsfattare inom offentliga organisationer och näringsliv vid etablering av 
laddinfrastruktur.

I strategin föreslås rekommenderade placeringar av infrastruktur för snabb-
laddning, baserat på analys av befintlig laddinfrastruktur, trafikflöden, resvanor, 
placeringsorter för större arbetsgivare i regionen etc. Rekommendationerna omfattar 
både normalladdning/destinationsladdning och snabbladdning samt vilka platser 
som generellt är lämpliga för laddpunkter. En kartläggning av planerat behov av 
infrastruktur har också tagits fram och presenterats i kartor. 

Figur 41 och Figur 42 visar rekommendationer om utbyggnad av snabbladdning i 
Östra Mellansverige och Stockholms län i två etapper.

64  Med Östra Mellansverige avses i detta sammanhang Uppsala län, Västmanlands län, Södermanlands län, Östergötlands län och 
Örebro län, det vill säga enligt EU:s hierarkiska regionindelning (NUTS 2).
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Figur 41. 
Rekommenderad första 
etapp av utbyggnad av 
snabbladdning i Östra 
Mellansverige, enligt 
Strategi för utbyggnad 
av laddstationer i Östra 
Mellansverige.

Figur 42. 
Rekommenderad andra 
etapp av utbyggnad av 
snabbladdning i Östra 
Mellansverige, enligt 
Strategi för utbyggnad 
av laddstationer i Östra 
Mellansverige.
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10.2.3.1 Förstudie för regional utveckling av infrastruktur 
för  biogas

Under 2016 har metoder och potential för utveckling av gastankställen i Östra 
Mellansverige-regionen kartlagts. Förstudien genomfördes av Biogas Öst och 
finansierades av ERUF samt flera regioner och länsstyrelser, dock ingick inte 
Stockholms län direkt i satsningen. Målet med förstudien var att undersöka och 
tydliggöra metoder för att uppföra gastankstationer i små och medelstora kommuner. 
Inom projektet utformades handboken Vägen till ett gastankställe i din kommun. 
Handboken visar på goda exempel, ungefärliga kostnader för olika typer av lösningar 
samt förslag på hur mindre kommuner kan gå tillväga för att etablera gastankstationer 
där privata aktörer inte ser någon lönsamhet. 

10.2.3.1 Vision för biogasutveckling i ÖMS-regionen och Stockholms län
Inom ramen för projektet Infra Biogas Öst (2010–2012) har behovet av infrastruktur-
utbyggnaden för biogastankställen och potentialen för biogasproduktion i ÖMS och 
Stockholms län kartlagts. Projektet finansierades av ERUF samt regionförbunden/
regionerna, flera länsstyrelser samt näringslivet. Länsstyrelsen Stockholm och 
Stockholms Läns Landsting var med som finansiärer. Inom projektet utreddes även 
bästa distributionsteknik för att förse Östra Mellansverige och Stockholmsregionen 
med biogas. Möjligheterna till ett storregionalt biogasnät lyftes fram och har därefter 
undersökts med finansiering från Energimyndigheten genom projektet Biogasnät i 
Mälardalen (2014).65 Stockholms Läns Landsting har även samverkat med samtliga 
regioner i ÖMS och finansierat det storregionala EU Life+ projektet Biogas XPOSE 
för att driva på en innovativ teknikutveckling inom avfallsbaserad biogasproduktion. 

10.2.4 Exempel på pågående större projekt och insatser i länet

Det pågår ett antal projekt och insatser i Stockholms län som på olika sätt främjar 
produktion och distribution av förnybara drivmedel, samt användning av fordon som 
kan köras på förnybara drivmedel. Här beskrivs dessa på en översiktlig nivå.

10.2.4.1 BioDriv Öst
BioDriv Öst är en långsiktig och storregional samverkansplattform som arbetar för 
att underlätta och påskynda omställningen till förnybara alternativ i transportsektorn. 
Inom ramen för samverkansplattformen bedrivs bland annat en lång rad olika 
projekt inom transportområdet. BioDriv Öst samlar över ett 40-tal aktörer inom 
offentlig sektor, akademi och näringsliv, som vill verka för fossilfria transporter i 
Uppsala, Stockholm, Västmanland, Södermanland, Östergötland och Örebro län. 
BioDriv Östs kansli fungerar som ett samfinansierat expertstöd för dem som jobbar 
praktiskt med omställningen till fossilfria transporter. BioDriv Öst bidrar även till 
att underlätta samverkan, forskning, utveckling, regional produktion och distribution 
av biodrivmedel samt insatser kopplat till laddinfrastruktur och elfordon. Aktörer i 
länet som är partners i BioDriv Öst är Stockholm stad, Järfälla kommun, Storsthlm, 
Stockholm vatten, Scandinavian Biogas, Stockholm Gas, AGA, Preem, Coop Sverige, 
E.ON, IVL, Käppalaförbundet, LRF, Nordic Gas Solutions, RISE, Scania och SRV 
Återvinning. Samverkansplattformen är fortfarande i en uppbyggnadsfas vilket sker 

65  Biogas grid in Mälardalen Valley. SGC Rapport 2014:300. SGC (2014).
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inom ramen för projektet Utveckling BioDriv Öst som finansieras av ERUF samt 
samtliga länsstyrelser och regioner i verksamhetsområdet. Inom ramen för projektet 
så bedrivs ett storregionalt samordningsarbete exempelvis kopplat till offentlig 
upphandling samt länsstyrelsernas regionala planer för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel. 

10.2.4.1 Fixa Laddplats
Fixa laddplats är ett projekt för att öka takten I utbyggnaden av hemmaladdning. 
Projektet startades upp av Energi- och klimatrådgivarna i Stockholmsregionen 
tillsammans med Miljöbilar i Stockholm och fick finansiering för projektet via 
Naturvårdsverkets stödprogram Klimatklivet. Projektet startade 2016 med fokus 
på information till bostadsrättsföreningar och hur de kan gå tillväga för att bygga 
laddplatser i den egna föreningen. Sedan 2018 får även privatpersoner information 
om hur de gör för att söka stöd för att sätta upp en elbilsladdare vid hemmet. Projektet 
är fortfarande aktivt och fortsätter bidra till att fler laddplatser sätts upp även då både 
”ladda hemmastödet” och Klimatklivet är osäkra.

10.2.4.1 EV Energy 
Region Stockholm är en av totalt sju projektpartners i projektet EV Energy (Electric 
Vehicles for City Renewable Energy Supply) som startades 2017 och ska pågå i 
2,5 år. Länsstyrelsen och Energikontoret Storsthlm är regionala samarbetspartner. 
Projektet finansieras via EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe, leds av 
Green IT Amsterdam och har delaktiga partners från Barcelona, Rom, Flevoland 
(Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stockholm. Projektet ska fokusera på att 
implementera styrmedel som underlättar för elektrifieringen av vägtransporterna och 
arbetet sker mot tre fokusområden; förnybar energi, e-mobilitet och infrastruktur 
(smarta nät, informations- och kommunikationsteknologi, etc.). 

10.2.4.1 Älskade stad
Älskade stad är ett branschöverskridande samarbete mellan Bring, Ragn-Sells, 
Stockholms stad och Vasakronan för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ 
som gynnar en levande stadsmiljö. Satsningen innebär att godstransporter och 
återvinningstransporter samordnas via en samlastningscentral eftersom gods-
transporterna är fulla på vägen in till staden och tomma på vägen ut, medan det är tvärt 
om för återvinningstransporter. Från samlastningscentralen så kör elfordon in i staden, 
delvis på gator där andra fordon inte får åka, och godset levereras samtidigt som 
avfallet tas med tillbaka till samlastningscentralen. På så sätt så bidrar Älskade stad till 
att minska trafiken och buller inne i centrala Stockholm. 

10.2.4.1 Eccentric
Eccentric Stockholm är ett projekt som drivs av Stockholms stad och som pågår 
till 2020. Projektet är den del av det internationella EU-projektet Civitas Eccentric. 
Projektet har som mål att snabba på marknadsutvecklingen av hållbara transporter i 
Stockholm. Satsningen ska bland annat få fler att använda eldrivna fordon, göra det 
lättare att resa utan bil och bidra till att effektivisera godstransporter. 
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10.2.4.1 Eltransporter Stockholm 2030
En gemensam insats mellan Volkswagen, Scania, Vattenfall och Ellevio gällande 
elektrifiering av transporter i Stockholms innerstad. Satsningen utgår från en gemen-
sam utredning som tagits fram av WSP under 2018 och arbetet och samverkan mellan 
aktörerna pågår kontinuerligt. 

10.2.4.1 Spetskraft 2020
Spetskraft 2020 är ett projekt som initierats av Region Uppsala och genomförs av 
BioDriv Öst (2019). Projektet syftar till att ta fram förslag till möjliga lösningar för 
hur fler elbussar ska kunna implementeras i stadstrafiken utan att behöva vänta in 
erforderliga förstärkningar i elnätet. Projektet finansieras av Vinnova och genomförs i 
samverkan med bland annat RISE, Keolis och flera kollektivtrafikaktörer och regioner 
i BioDriv Östs verksamhetsområde. Målet är att lösningarna som identifieras inom 
projektet ska kunna användas för flera olika typer av effektkrävande kunder i redan 
ansträngda elnät. Bland annat kommer projektet att undersöka hur effektstyrning, 
energilager och lokal elproduktion kan kombineras i olika lösningar. I detta fall med 
av Region Uppsalas nya bussdepå som pilot case och testbädd.

10.2.4.1 Klimatpakten
Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och näringslivet i Stockholms-
regionen. Nätverket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och dialog mellan medlem-
marna och mellan medlemmarna, Stockholms stad och den lokala politiken eftersom 
Klimatpakten samordnas av Stockholms klimatborgarråd. Att delta i nätverket är 
kostnadsfritt och likt Fossilfritt Sveriges utmaningar finns inga rapporteringskrav på 
medlemmarna. För de företag och organisationer med ambitiösa miljö- och klimatmål 
finns även Klimatpakten PLUS. Medlemmarna i Klimatpakten PLUS får en mer 
framträdande roll inom Klimatpaktens information och fungerar som förebilder för 
medlemmarna i Klimatpakten.

10.2.4.1 Fossilfritt Sveriges utmaningar
Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har tagit fram ett antal nationella utmaningar 
som offentliga och privata aktörer uppmanas att anta för att driva på omställningen. 
Inom transportområdet finns två aktuella utmaningar; Transportutmaningen och 
Tjänstebilsutmaningen. 

De som antar Tjänstebilsutmaningen skriver under på att från och med år 2020 
endast köpa in och/eller leasa tjänstebilar och förmånsbilar som får bonus i det nya 
bonus-malussystemet. Utmaningen omfattar endast personbilar och bidrar till att öka 
andelen klimatbonusbilar det vill säga laddhybrider, elbilar, bränslecellsbilar och 
gasbilar. Vid årsskiftet 2018/2019 har över 90 offentliga och privata aktörer antagit 
utmaningen. I Stockholms län är det följande aktörer som antagit utmaningen: 2050 
Consulting AB, Alecta, APL, Atea Sverige AB, Björn Hoffmann Media AB, Botkyrka 
kommun, BVD, Cell Solar Nordic AB, Essinge Rail AB, Falck Ambulans AB, Falck 
räddningstjänst AB, Falck services AB, Folke Consulting AB, Hi3G Access AB, 
Humlegårdens Ekolager AB, ISEC Group AB, Knowit AB med dotterbolag, KTH, 
Kungsleden AB, Office Recycling Sverige AB, OX2 Group AB, Peak Procurement 
i Stockholm AB, QualiFare Consulting AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Smart 
Recycling, Sto Scandinavia AB, Svensk Röranalys AB och Täby kommun. Bland de 
över 90 aktörerna finns även många nationella företag med stark närvaro i Stockholms 
län, exempelvis E.ON, Vattenfall, IKEA och Vasakronan.
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De aktörer som antar Transportutmaningen bestämmer ett år senast 2030 då 
de resor och transporter som organisationen själva utför och upphandlar ska vara 
fossilfria. Med fossilfria transporter menas de transporter som sänker koldioxid-
utsläppen med 70 procent eller mer jämfört med fossila alternativ. Vid årsskiftet 
2018/2019 har över 190 aktörer antagit Transportutmaningen i Stockholms län är 
det följande aktörer: Biogas Öst med BioDriv Öst, BraTransporter Norden  AB, 
Bzzt  Stockholm AB, Elbil2020 AB, Fores, Friendly Building AB, Läkare för  miljön, 
Office Recycling Sverige AB, Returab Sverige AB, STHLM Biodiesel AB, Trans-
formo AB, Smart Recycling, ZeroMission AB, Westander, Agera Kommunikation 
AB, Biogasakademin, Botkyrka kommun, Kornets Hälso Spa, QualiFare Consulting 
AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Täby kommun, Hållbar Utveckling Sverige AB, 
Falck Ambulans AB, Falck räddningstjänst AB, Falck services AB, ABT Bolagen 
AB, Bilprovningen, Järfälla kommun, Gasnätet Stockholm AB, Haninge kommun, 
Hi3G Access AB, Keolis, Opus Bilprovning AB, Taxi Stockholm 15 00 00 AB, 
2050 Consulting AB, APL, Apoteket AB, Arvid Nordquist HAB, BVD, Cell Solar 
Nordic AB, Coop, Energigas Sverige, Erikshjälpen, GoSol Energi, Hagainitiativet, 
NRJBOX, Securitas Sverige AB, Sigtuna kommun, Stena Recycling, Stockholms 
stad, Strongcrete, Svensk Vindenergi, Swedavia, Torstensson Art & Design AB och 
Transdev Sverige. Precis som inom Tjänstebilsutmaningen finns flera nationella 
företag med stark närvaro i Stockholms län som antagit Transportutmaningen.

10.2.4.1 Transportutmaningen
BioDriv Öst driver dessutom i samverkan med Fossilfritt Sverige ett projekt med 
namnet Transportutmaningen. Projektet fokuserar på att stötta i första hand åkerier, 
transportföretag och näringslivsaktörer i omställningen till fossilfria transporter. 
Projektet genomförs med stöd från Klimatklivet i samtliga sex län i BioDriv Öst-
regionen.
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11 Bilaga 6: Översiktliga beskrivningar

11.1 Olika förnybara drivmedel 
Fossilberoendet i länets transportsektor är stort. Omkring 75 procent av fordonens 
energianvändning består av fossila drivmedel i dagsläget. 

Att bygga nya anläggningar för produktion av förnybara drivmedel och batterier 
till elfordon samt ställa om fordonsflottan till drift med förnybara alternativ tar tid. Det 
är därmed tydligt att Sveriges nationella mål är ambitiöst, det vill säga en reduktion 
av växthusgasutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 jämfört 
med 2010. Ett flertal större utredningar har tydliggjort att målet inte kan nås genom 
att enbart öka andelen förnybara drivmedel (se fotnot 2). Det krävs även offensiva 
åtgärder som effektiviserar och minskar både fordonens och hela transportsystemets 
energianvändning. Med tanke på dagens stora fossilberoende är det också tydligt att 
alla förnybara drivmedel som kan ersätta fossila drivmedel på ett hållbart sätt kommer 
att behövas för att det ska vara möjligt att nå 2030-målet. 

Figur 43 och Figur 44 ger en översiktlig bild av de förnybara drivmedel som 
konsumerats i Sverige de senaste åren samt vilka växthusgasutsläpp de har i 
jämförelse med fossila drivmedel.

Figur 43. Konsumtion av förnybara drivmedel i Sverige 2011–2017. Källa: Energimyndigheten (2018). 
Drivmedel 2017. ER 2018:17. 
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Figur 44. Utsläppsreduktion för olika drivmedel i jämförelse med en helt fossil referens på 94,1 g CO₂/MJ som 
används i rapporteringen enligt Drivmedelslagen. Källa: Energimyndigheten (2018). Drivmedel 2017. ER 
2018:17 och Statens Energimyndighets Författningssamling STEMFS 2017:3. Diagrammet är sammanställt 
av BioDriv Öst. 

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de förnybara drivmedel som denna 
plan  omfattar. 

11.1.1 Biodiesel

Biodiesel är ett samlingsnamn för flytande biodrivmedel som kan blandas med 
eller användas direkt som diesel i transportsektorn. Biodiesel brukar delas upp i 
kategorierna HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som 
låginblandas i fossil diesel. 

11.1.1.1 HVO
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) har under de senaste åren stått för majoriteten 
av den förnybara energin i transportsektorn och har ökat snabbt i användning sedan 
2010. Drivmedlet är en förnybar diesel som är mycket lik fossil diesel och kan därmed 
användas i de flesta konventionella dieselmotorer i såväl personbilar som tunga 
fordon. HVO uppfyller dock inte den europeiska standarden för diesel, EN 590, då 
densiteten är någon procent lägre än vad standarden tillåter. En ny standard för denna 
typ av syntetisk diesel har tagits fram, EN 15940, och det krävs att fordonstillverkarna 
godkänner den standarden för att HVO ska kunna tankas med garantierna intakta. 

Trots att begreppet HVO indikerar att råvarorna är vegetabiliska säljs även HVO 
gjord på animaliska fetter och oljor under samma namn. De vanligaste råvarorna för 
den HVO som säljs i Sverige i dagsläget är vegetabiliska och animaliska avfallsoljor/
oljor som PFAD (Palm Fatty Acid Distillate, en biprodukt från palmoljeproduktion), 
slaktavfall, raps- och råtallolja. Framställningen av HVO sker genom att vätgas 
adderas till den bearbetade råvaran. Den vätgas som används i framställningen av 
HVO tillverkas i dagsläget mer eller mindre uteslutande med fossil energi i form 
av naturgas. Satsningar pågår dock, bland annat i Sverige, för att introducera vätgas 
producerad från förnybar energi i produktionsprocessen (så kallad grön vätgas). 
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11.1.1.1.1 Infrastruktur 
Vid årsskiftet 2018/2019 fanns drygt 200 publika tankställen för HVO100 i Sverige. 
Antal och placering för dessa tankställen kan dock förändras fort då de flesta 
tankställen kan byta från fossilt till förnybart drivmedel och vice versa i princip mellan 
två olika leveranser. Vid behov är det även relativt enkelt och vanligt att företag 
med ett stort transportbehov har egna tankställen och att dessa delas i olika typer av 
samarbeten. Ett stort antal av de publika tankställena har dessutom endast munstycken 
som kan nyttjas av tunga fordon och/eller kräver speciella tankkort.

11.1.1.1.1 Fordon 
Vissa fordonstillverkare av lätta fordon har godkänt att deras garantier gäller när 
fordonen körs på ren HVO, fler godkännanden väntas inom kort då ett flertal 
tillverkare håller på och genomför tester. 66

De flesta tunga fordon med betydande marknadsandelar i Sverige är redan god-
kända för HVO100. Det finns även offentliga aktörer som på egen risk har använt 
HVO100 i sina fordon utan problem. En del drivmedelsleverantörer erbjuder dessutom 
försäkringar vid nyttjande av drivmedlet som ersätter eventuella förlorade garantier.

11.1.1.1.1 Framtid 
En majoritet av HVO-försäljningen i Europa har gått till den svenska marknaden 
de senaste åren. Likaså har Sverige importerat en stor andel av den globala HVO-
produktionen.67,68,69 Eftersom HVO har många fördelar jämfört med andra förnybara 
alternativ, som att drivmedlet kan användas höginblandad i existerande infrastruktur, 
i de flesta existerande dieselfordon samt för låginblandning, är det troligt att andra 
länder som också vill uppfylla sina klimatmål kan komma att konkurrera i högre grad 
om detta drivmedel i framtiden. Ökade produktionsvolymer planeras dock, bland 
annat i Sverige. 

Mängden svenskproducerad HVO från skogsråvara förväntas öka i en takt som är 
något lägre eller jämförbar med de volymer som behövs för att uppfylla de indikativa 
nivåerna för reduktionsplikten till år 2030. Dessa volymer förväntas främst tillverkas 
från restprodukter från pappersmassatillverkning och sågverk70

11.1.1.1.1 Styrmedel, PFAD och palmolja 
PFAD har de senaste åren använts i relativt stor omfattning för att framställa den HVO 
som sålts i Sverige. 2017 stod PFAD för 39 procent av råvaran och palmolja stod för 
5 procent.71 

PFAD har hittills klassats som en restprodukt från palmoljeproduktion. 
Restprodukter belastas enligt nuvarande regelverk inte med någon klimatpåverkan 
från råvarans framställning utan endast med den klimatpåverkan som uppstår när 
restprodukten förädlas till drivmedel. Därmed har HVO från PFAD hittills fått en 
högt beräknad klimatnytta inom ramen för de hållbarhetskriterier som finns för 
biodrivmedel.72 

66 PSA-gruppen (Peugeot, Citroën och DS), Renault, Nissan, Isuzu och Toyota godkänner HVO100 för nya fordon. BMW, Mercedes, 
Opel och Volvo för delar av deras modellutbud och/eller till vissa företagskunder, främst taxi.

67 Leveranser av biodrivmedel 2017, kvartalsvis. SCB (2018).
68 Renewables 2018 – Global status report. s.73. REN21 (2018).
69 Biofuels Annual – EU Biofuels Annual 2018. Global Agricultural Information Network (2018). GAIN Report Number: NL8027. 
70 https://www.regeringen.se/4a4b1d/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/underlagsrapport-18---dagens-och-

framtidens-hallbara-biodrivmedel.pdf
71 Drivmedel 2017. Energimyndigheten (2018). ER 2018:17. 
72 Hållbarhetskriterierna är specificerade i Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt 

Förordning (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
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PFAD har dock ett marknadspris som ligger i nivå med priset på palmolja vilket 
gör att PFAD svårligen kan klassas som en restprodukt i ekonomiska termer. Det höga 
priset på PFAD gör att flera aktörer har uttalat sig om att det finns risk för att handel 
med produkten driver på en förändrad markanvändning i regnskogsområden där 
oljepalmer vanligen odlas.73,74 

Branschen menar dock att eftersom PFAD endast står 
för cirka 3–5 procent av den totala volymen så kommer inte mer palmolja att odlas 
bara för att få fram PFAD och att det därför är en restprodukt oavsett pris.75

En eventuell påverkan i regnskogsområden är dock allvarlig och kan ge upphov 
till ökade utsläpp av växthusgaser och förluster av andra miljövärden som exempelvis 
biologisk mångfald. Mot bakgrund av denna situation, och ett tidigare riksdagsbeslut, 
beslutade regeringen i november 2018 om en ändring av hållbarhetskriterierna för 
biodrivmedel (Förordning 2011:1088). Förändringen, som träder i kraft den första 
juli 2019, innebär att PFAD inte längre kommer att klassas som en restprodukt, utan 
som en samprodukt. Efter förändringen kommer PFAD-baserad HVO att belastas 
med den klimatpåverkan som uppstod även vid odling och bearbetning av råvaran. 
Den beräknade klimatpåverkan för HVO från PFAD kommer att därmed öka. 
Omklassificieringen innebär även ett krav på spårbarhet till odlingsplatsen för att 
exempelvis kunna säkerställa att negativ påverkan på regnskogsområden inte har 
skett. I dagsläget finns inte säkerställda rutiner för detta arbete, men en av de största 
aktörerna på marknaden har meddelat att all PFAD kommer att vara spårbar från 
och med 2020.76 Den PFAD som inte kan spåras tillbaka till odlingsplatsen kommer 
inte längre att erhålla skattebefrielse efter den första juli 2019 vilket kan begränsa 
tillgången på HVO innan leverantörerna har kunnat införa full spårbarhet. 

Eftersom PFAD-baserad HVO även bedöms få en högre beräknad klimatpåverkan 
framöver förväntas den bli mindre attraktiv att använda till låginblandning i fossilt 
drivmedel. Reduktionsplikten premierar nämligen de drivmedel som har så låg 
klimatpåverkan som möjligt. Däremot kan PFAD-baserad och palmoljebaserad HVO 
komma att säljas i höginblandad form, det vill säga som HVO100, så länge som den 
uppfyller hållbarhetskriterierna. Nämnda styrmedel förväntas göra det svårare att få 
tag på HVO helt fri från palmolja eller dess derivat under en överskådlig framtid för 
de aktörer som efterfrågar en sådan produkt.

Sammantaget är det troligt att priset på HVO kan komma att öka framöver till 
följd av minskat utbud i förhållande till efterfrågan, framförallt om palmoljebaserad 
HVO inte accepteras av konsumenten.77 Ett flertal kollektivtrafikhuvudmän i Sverige 
har redan vittnat om att så delvis har skett under sommaren och hösten 2018 till följd 
av införandet av reduktionsplikten. Ökade produktionsvolymer är dock att vänta till 
följd av den ökade efterfrågan, men precis som för alla biodrivmedel finns det en 
begränsning i hur stora volymer som kan produceras på ett hållbart sätt.

11.1.1.1 FAME/RME
Den på marknaden förekommande typen av biodiesel, vid sidan om HVO, är FAME 
(Fatty Acid Methyl Ester) som framställs av exempelvis djurfett, raps-, soja- eller 
palmolja. I Sverige är RME (Rapeseed oil Methyl Ester), som tillverkas av raps, den 

73 https://zeromission.se/nyheter/pfad-tanken-hur-ska-jag-tanka/
74 https://www.atl.nu/debatt/hvo-fran-oljepalm-hotar-regnskogen/
75 https://www.neste.se/kunder/hallbarhet/fragor-och-svar-om-pfad
76 https://www.neste.se/neste-s%C3%A4tter-ambiti%C3%B6sa-m%C3%A5l-f%C3%B6r-pfad-100-procent-sp%C3%A5rbarhet-

%C3%A5r-2020
77 https://skanetrafiken2020.se/2017/04/25/palmolja-nej-tack/
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vanligaste typen av FAME. FAME är mindre lik fossil diesel och mer lik matolja till 
sina egenskaper, vilket gör att fordon i högre grad behöver anpassas för att kunna 
nyttja detta drivmedel. Lagringstiden för FAME är normalt begränsad till omkring 
ett år och det är vanligt med en lägsta användningstemperatur på omkring -10 grader 
Celsius. Dessa parametrar varierar dock beroende på kvalitet och producent. Det finns 
producenter som tillhandahåller FAME med hög kvalitet och goda köldegenskaper 
och det är därmed viktigt att välja rätt kvalitet utifrån aktuellt användningsområde. 
Höginblandad FAME brukar benämnas B100. 

11.1.1.1.1 Fordon
Fordon som kan nyttja FAME som drivmedel kan normalt även nyttja både HVO och 
fossil diesel. Serieproducerade lätta fordon som kan drivas med FAME saknas på den 
svenska fordonsmarknaden vid årsskiftet 2018/2019. De flesta tillverkare av tunga 
fordon med betydande marknadsandelar erbjuder FAME-anpassade fordon i delar av 
sitt sortiment till en liten eller ingen merkostnad. 

11.1.1.1.1 Infrastruktur 
Användningen av FAME har de senaste åren legat relativt stabilt och den har i 
huvudsak använts för låginblandning.78 Publika tankställen med B100 är således 
ovanligt. De företag som använder FAME har normalt ett eget tankställe vilket är 
relativt enkelt att få på plats. 

11.1.1.1.1 Framtid 
Många användare av HVO har erfarit ökade priser det senaste året varför FAME 
prismässigt framstår som ett allt mer attraktivt alternativ för tunga dieselfordon. EU:s 
Förnybartdirektiv, som begränsar produktionen av biodrivmedel från grödor, kan dock 
påverka potentialen för stora produktionsökningar av RME. 

11.1.2 Etanol

Etanol är en alkohol som till största delen framställs av vete, sockerrör och majs, 
men som kan produceras av i stort sett alla kolhydrater. Viss etanolproduktion sker 
exempelvis med restprodukter från brödtillverkning och från cellulosabaserad råvara. 
Etanol kan blandas med bensin, antingen via höginblandning (E85 samt E75 vintertid) 
eller genom låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i 
anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95). Vid tillverkning kan en lång rad 
biprodukter erhållas, bland annat proteinrikt djurfoder och gröna kemikalier.

11.1.2.1 Fordon 
E85 används i huvudsak i lätta fordon och dessa fordon kan även drivas med bensin 
som tankas i samma tank som etanolen. I den svenska fordonsflottan fanns det i 
början av 2019 omkring 200 000 etanolfordon och de är därmed den största enskilda 
gruppen fordon som är typgodkända för ett förnybart drivmedel. Vid samma tidpunkt 
finns endast en serietillverkad personbil för E85 på den svenska marknaden, vilket 
innebär att i princip ingen nybilsförsäljning sker i dagsläget. En fordonsleverantör 
tillhandahåller dock specialanpassade tunga dieselfordon som kan tankas med för 
ändamålet anpassad etanol (ED95). Dessa fordon kan inte köra på vanlig diesel utan 
ombyggnation. Dieselmotorer för ED95 finns idag i begränsad utsträckning i bussar 
och distributionslastbilar.

78  Drivmedel 2017. Energimyndigheten (2018).
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11.1.2.1 Infrastruktur 

Majoriteten av all bensin som säljs i Sverige innehåller cirka 5 procent etanol 
(E5) och idag utgörs svensk drivmedelsrelaterad etanolkonsumtion i huvudsak 
av denna låginblandning. I och med införandet av reduktionsplikten väntas dock 
låginblandningen av etanol i fossil bensin att öka successivt och strax efter år 
2020 förväntas nivån vara i närheten av s.k. E10 vilket innebär en fördubbling 
av  volymerna. 

Den så kallade pumplagen79 
har gjort att Sverige har över 1 000 tankställen för 

E85 vilket gör att det är enkelt att hitta någonstans att tanka och E85 har därmed i 
dagsläget den mest välutvecklade infrastrukturen för förnybara drivmedel i Sverige. 
Publika tankställen för drivmedlet ED95 är ovanliga. De företag som använder detta 
drivmedel har ofta ett eget tankställe vilket är relativt enkelt att få på plats. Flera 
publika tankställen för ED95 har dock beviljats stöd inom ramen för Klimatklivet. 

11.1.2.1 Framtid 

Priset på E85 har under en tidsperiod varit ofördelaktigt jämfört med bensin vilket 
gjort att tankningsgraden av E85 har minskat. Det senaste året har dock prisbilden 
justerats och tankningsgraden i den befintliga etanolfordonsflottan har börjat öka 
igen, dock från låga nivåer. En ökning av nyttjandet av E85 i nya fordon behövs men 
förväntas vara begränsad så länge som det saknas nyproducerade fordon att köpa på 
den svenska marknaden. Etanol är dock ett av de främsta förnybara drivmedlen på den 
globala marknaden och befintliga bensinfordon kan med små medel konverteras till 
nyttjande av E85. 

För den tunga sektorn blir ED95 ett allt mer attraktivt alternativ för till exempel 
tunga distributionslastbilar. Med en ökande efterfrågan på höginblandade förnybara 
drivmedel kan ED95 utgöra ett prisstabilt förnybart drivmedel med hög klimat-
prestanda som dessutom har en relativt enkel och prismässigt fördelaktig infrastruktur. 
Produktionen av ED95 sker även i stor utsträckning i Sverige och från svenska råvaror. 

Förnybartdirektivets utformning kan begränsa intresset för en ökning av etanol-
produktion från grödor. En av de svenska leverantörerna tillverkar dock etanol i 
industriell skala från restprodukter i kemisk pappersmassaindustri. Denna process 
bygger på jäsning och är begränsad till specifika restprodukter vilket gör att 
produktions potentialen är mer begränsad än för förgasningsbaserade processer som 
kan nyttja fler typer av restprodukter. Forskning pågår för förgasningsbaserade 
processer för etanolproduktion, men dessa har ännu inte demonstrerats i 
industriell  skala.

11.1.3 Biogas

Biogas består av förnybar metan som vanligen framställs genom rötning av organiskt 
material (i huvudsak avloppsslam, matavfall, restprodukter från livsmedelsindustri 
och lantbruk samt gödsel). När biogas förädlas till drivmedels kvalitet kallas den 
för fordonsgas. Fordonsgas kan även bestå av fossil metan (naturgas) samt olika 
blandningar av biogas och naturgas. Blandningen av biogas/naturgas i den svenska 
fordonsgasen varierar över tid utifrån marknadens tillväxt hastighet men biogasandelen 
understiger aldrig 50 procent. Andelen biogas i fordonsgasen har ökat de senaste åren 
för att under 2018 innehålla mer än 90 procent biogas.80 Fordonsgasbranschen har även 

79 Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Lagen innebär att stationer som sålt mer än 1 500 m3 
bensin två år tidigare är skyldiga att även sälja minst ett förnybart drivmedel innevarande år.

80 Leveranser av fordonsgas, månadsvärden (t.o.m. september 2018). SCB (2018). 
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satt upp ett gemensamt mål om att all fordonsgas ska vara förnybar senast år 203081. 
Marknaden har även på senare tid utvecklats till att erbjuda olika produkter, vilket 
innebär att kunder ofta kan välja mellan leverantörens gällande standardblandning 
av fordonsgas eller 100 procent biogas. Majoriteten av all biogasproduktion sker i 
Sverige och av svenska och avfallsbaserade råvaror. Import av biogas från till exempel 
i första hand Danmark har dock ökat under 2016 och 2017. Vid biogasproduktion 
bildas en biprodukt i form av biogödsel som kan återföras till åkermarken och 
biogödseln är viktig för det svenska lanbruket, inte minst inom ekologisk livsmedels-
produktion. Biogassatsningar bidrar därmed till att skapa kretslopp som utgör en viktig 
del i omställningen till en cirkulär ekonomi. 

Figur 45. Illustration av biogaens roll i en cirkulär ekonomi. Källa: Strategisk Innovationsagenda – Det 
svenska biogassystemet – nyckeln till en cirkulär ekonomi. Biogas Öst, 2017. 

11.1.3.1 Infrastruktur 
Historiskt har fordonsgasen i Sverige utgjorts av komprimerad gas i gasform, 
compressed natural/bio gas (CNG/CBG). Det finns vid årsskiftet 2018/2019 drygt 
180 publika tankställen för komprimerad gas i Sverige och dessa är i huvudsak 
koncentrerade till söder om Dalarna. Det finns även sex tankställen som distribuerar 
flytande metan, LNG/LBG (Liquified Natural/ Bio Gas) som kan nyttjas i anpassade 
tunga fordon. Genom kylning av biogas till flytande form ökas energitätheten och 
drivmedlet blir bättre lämpat för till exempel fjärrtransporter och sjöfart. Ungefär 
hälften av all biogasanvändning i transportsektorn nyttjas i dagsläget inom kollektiv-
trafiken som har egna icke publika gasbussdepåer. Antalet publika tankställen för såväl 
komprimerad som flytande biogas väntas öka de kommande åren då ett stort antal 
tankställen har beviljats stöd genom Klimatklivet.82 

11.1.3.1 Fordon 
Biogas används i dagsläget i huvudsak inom kollektivtrafiken och i lätta gasfordon. 
Lätta gasfordon kan även drivas av bensin och har därmed både en gastank och en 
bensintank. Utbudet av gasfordon 2018 omfattade cirka 25 personbilar, tio lätta 
transportbilar, tio tunga lastbilar samt ett större urval av bussar för stadsbusstrafik 

81 http://www.energigas.se/om-oss/nyheter-och-press/nyheter/oever-90-procent-av-fordonsgasen-aer-foernybar
82 Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal nivå som går till bland annat 

laddstationer, tankstationer för biodrivmedel, produktion av biodrivmedel, inköp av fordon som kan drivas på förnybart m.m. 
som delats ut under 2015–2018. 
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11    Bilaga 6: Översiktliga beskrivningar

och ett fåtal för regiontrafik.83 
Biogasfordon har normalt en bensinmotor (Ottomotor) 

men det finns även dieselmotorer för tunga fordon som i huvudsak går på fordonsgas 
men som också kräver en mindre andel diesel i bränslemixen. Tunga fordon med 
Ottomotor saknar i regel en kompletterade bensintank och dagens dieselmotorer för 
gas kan inte köras på enbart diesel. Tunga gasfordon är således mer beroende av en 
väl utbyggd infrastruktur av publika gastankställen än vad personbilar är. Att etablera 
egna icke publika gastankställen är möjligt, men det är vanligen betydligt dyrare än 
motsvarande lösning för flytande drivmedel. Gasfordon har i regel varit dyrare i inköp 
än motsvarande bensin/dieselfordon. Prisskillnaden har dock börjat minska eller 
försvinna helt för lätta fordon i och med en positiv teknikutveckling samt införandet 
av bonus-malus. Drivmedelspriset för fordonsgas är också vanligen fördelaktigt 
jämfört med bensin. 

11.1.3.1 Framtid 
De närmaste åren kommer sannolikt flytande biogas att öka som ett alternativ 
för tunga transporter till följd av ett bättre fordonsutbud och en infrastruktur som 
förväntas byggas ut kraftigt. Flytande fordonsgas tar mindre plats än komprimerad 
gas vilket ger fordon med LBG/LNG en räckvidd på omkring 100 mil, att jämföra 
med fordon som drivs av CBG/CNG som normalt har en räckvidd om cirka 30–
50  mil. Hittills har dock produktionskostnaderna för LBG varit högre än för CBG 
vilket har minskat konkurrenskraften för drivmedlet. Teknikutvecklingen som har 
skett för gasmotorer de senaste åren, för såväl lätta som tunga gasfordon, samt flera 
olika EU-direktiv, nya styrmedel som bonus-malus, kunders och offentliga aktörers 
ökade efterfrågan på förnybara drivmedel och miljözoner förväntas dock påverka 
utvecklingen för gasfordon positivt framöver. 

Potentialen för ökad biogasproduktion från rötning av restprodukter och 
avfall innebär cirka en tredubbling av dagens produktion. För en ännu kraftigare 
produktions  ökning av biogas krävs ökad odling av vallgrödor och ett ökat nyttjande av 
mellan grödor84 

samt ny teknik för biogasproduktion genom förgasning av exempelvis 
restprodukter från skogen. 

11.1.4 El

El avser i detta sammanhang drivmedlet till fordon som kan laddas med el från 
elnätet. Det omfattar alltså inte så kallade mildhybrider som främst innebär en 
effektivisering av konventionella fordon med förbränningsmotorer. Elfordon kan delas 
upp i laddhybrider (PHEV: Plug in hybrid electric vehicle) som även delvis drivs av 
en förbränningsmotor samt rena elfordon (BEV: Battery Electric Vehicle) som endast 
använder ström från batterier för att driva en eller flera elmotorer. Både laddhybrider 
och rena elfordon är i dagsläget dyrare i inköp än konventionella fordon men bonusen 
i bonus-malus motverkar detta till viss del. Då drivmedelskostnaden är betydligt lägre 
än för övriga förnybara alternativ blir nyttjandet av elfordonen än mer avgörande för 
den totala prisbilden. 

11.1.4.1 Laddhybrider 
Laddhybrider har normalt en räckvidd på 4–8 mil på el och nyttjar därutöver en 
kompletterande förbränningsmotor med fullstor bensin- eller dieseltank, vilket gör 
att fordonet kan användas som vilket konventionellt fordon som helst. Laddhybrider 
är normalt dyrare i inköp än bilar med enbart förbränningsmotor. Detta, tillsammans 
med att fordonen normalt inte är godkända för andra förnybara drivmedel än el, 

83 Läs mer på miljöfordon.se eller i rapporten Gasbilar 2018 (Biogas Öst, 2018).
84 Grödor som odlas mellan huvudgrödor för att minska näringsläckage och förbättra förutsättningarna för efterkommande 

huvudgröda.
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gör att en majoritet av körningen normalt behöver ske på el för att laddhybrider 
ska vara ett ekonomiskt och miljöriktigt val. Laddhybrider brukar därför passa den 
som vanligtvis kör relativt korta sträckor men som då och då har ett transportbehov 
som inte kan tillfredsställas med en ren elbil. Till skillnad från rena elbilar kan de 
flesta laddhybrider inte snabbladdas även om sådana modeller till viss del börjar 
introduceras på marknaden. 

11.1.4.1 Rena elbilar 
Rena elbilar har normalt en verklig räckvidd på cirka 20–40 mil med möjlighet att 
snabbladda motsvarande större delen av räckvidden på under en timmes tid. Den 
övervägande majoriteten av laddningen bör dock vara långsamladdning för att ta 
hänsyn till både ekonomi och batteriernas livslängd. Detta gör att rena elbilar passar 
bäst för den med ett transportbehov motsvarande omkring 2/3 av bilens räckvidd de 
flesta dagar i veckan och som sällan kör betydligt längre på en och samma dag. 

11.1.4.1 Fordon 
El används i huvudsak i personbilar, men antalet bussar och lastbilar ökar. Utbudet av 
laddhybrider består i dagsläget av ett trettiotal större personbilar samt ett visst utbud 
av laddhybridbussar. 

Fordonsutbudet för rena elbilar består i dagsläget av omkring femton små och 
mellanstora personbilar. Förutom detta erbjuds en handfull lätta lastbilar och en tung 
distributionslastbil vid årsskiftet 2018/2019. Utöver detta tillkommer att ett flertal 
tillverkare erbjuder stadsbussar drivna av el.85 

11.1.4.1 Infrastruktur 
När det gäller elfordon är det viktigt att ha i åtanke att cirka 80–90 procent av 
laddningen sker med icke publik infrastruktur vid fordonets hemmabas. Den publika 
laddinfrastrukturen består främst av normalladdning, i huvudsak 11 kW (cirka 5 mils 
körning per laddtimme) eller långsammare, det är också denna typ av laddinfrastruktur 
som ökar mest. Snabbare laddning (22–125 kW) är relativt väl utbyggd längs med 
de större transportstråken och storstadsområdena men sämre utbyggd i Norrlands 
inland samt i Småland, Värmland och Gävleborg. Det börjar dessutom dyka upp 
laddare som har ännu högre laddeffekt än snabbladdare, så kallade ultrasnabbladdare 
(HPC, High Power Charging). Dessa har en maximal laddeffekt på mer än 125 kW 
(vilket motsvarar cirka 60 mils körning per laddtimme under optimala förhållanden). 
Kapaciteten i elnätet på flera olika nivåer; lokalt, regionalt samt nationellt, utgör också 
en viktig del av infrastrukturen för elfordon då elnätet påverkar vilken typ av laddning 
som kan byggas ut var samt när i tid detta kan ske. Mer information om olika typer av 
laddinfrastruktur återfinns i Bilaga 6. 

11.1.4.1 Framtid
Större personbilar förutses fortsätta dominera segmentet laddhybrider de kommande 
åren då de idag är mycket populära och ett stort antal nya fordonsmodeller väntas 
inom kort. För rena elbilar förväntas de nya fordonsmodellerna spridas ut mer jämnt 
mellan olika typer av personbilar, lätta och tunga lastbilar samt bussar. Inköpspriset 

85  Läs mer på miljöfordon.se eller i rapporten Elbilar 2019 (BioDriv Öst, 2018)
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för elfordon förväntas fortsätta att minska på grund av att allt fler tillverkare uppnår 
stordriftsfördelar samt utvecklar teknik och tillverkning på olika sätt. Fortsatt 
etablering av publik- och icke-publik laddinfrastruktur, ökande räckvidd samt allt fler 
och billigare fordonsmodeller förväntas göra det betydligt lättare att köra laddbart 
framöver vilket gör att försäljningen av denna typ av fordon förväntas öka snabbt. 

En övervägande majoritet av laddbara bilar har hittills varit laddhybrider med 
relativt blygsamma laddningsbehov. Ett ökande antal rena elbilar som generellt sett 
blir allt större och har ett större laddningsbehov kan komma att ställa högre krav 
på elnätet vilket kan påverka utvecklingshastigheten på de platser där elnätet har 
bristande kapacitet. 

Kommande decennium förväntas dock den mest betydande flaskhalsen för kraftigt 
ökad användning av elektrifierade fordon att vara en begränsad tillgång på batterier. 
Hur snabbt som produktionskapaciteten för batterier kan öka, samt vilka marknader 
som prioriteras globalt, kan komma att begränsa mängden tillgängliga fordon på den 
svenska marknaden. Ett arbete behöver även bedrivas för att öka den miljömässiga- 
och sociala hållbarheten i batteriproduktionen. 

I Sverige och utomlands pågår även pilotprojekt med olika typer av elvägar där 
i första hand tunga fordon tillförs elektrisk energi under drift. Resultat från dessa 
projekt, och en analys av rådande samt planerade styrmedel och fordonsutbud, 
pekar på att elvägar inte förväntas ge några större bidrag till att uppfylla 2030-målet. 
Elvägar bedöms därmed i ett 2030-perspektiv fortsatt finnas på kortare sträckor som 
i huvudsak trafikeras relativt intensivt av ett eller ett fåtal aktörer som kan investera i 
fordon med strömavtagare.

11.1.5 Bränsleceller och vätgas

Elfordon kan också drivas med hjälp av bränsleceller. Detta eliminerar behovet av 
stora batterier (rena elbilar) eller en förbränningsmotor som räckviddsförlängare 
(laddhybrider). Vätgas är det vanligaste drivmedlet för bränslecellerna, som omvandlar 
kemisk energi i ett bränsle till elektricitet i fordonet. Vätgas produceras vanligen från 
naturgas, men produktionen från förnybara källor som till exempel förnybar el ökar. 
Det är även möjligt att reformera biogas till vätgas. Enligt branschen är all vätgas 
som används som drivmedel i Sverige så kallad grön vätgas, det vill säga vätgas där 
förnybar energi har använts i produktionsledet.

11.1.5.1 Fordon 
Kommersiell utveckling av bränslecellsfordon har framför allt skett det senaste 
decenniet. I dagsläget finns ett fåtal vätgasdrivna lätta fordon i Sverige men flera 
tillverkare arbetar med att utveckla nya modeller vilket kommer att öka utbudet 
framöver. Tunga serietillverkade lastbilar förväntas lanseras inom några år och bussar 
finns på marknaden. Fordonen är jämförbara i pris med batterifordon medan grön 
vätgas vanligen har ett slutpris likvärdigt diesel och bensin per körsträcka. Detta gör 
att bränslecellsfordon har en högre totalkostnad än exempelvis elbilar som laddas. 
Bränslecellsfordon har dock vanligen räckviddsmässiga fördelar samt går snabbt att 
tanka. Vätgas är ett bra alternativ vid behov av minskade lokala emissioner men där 
exempelvis elnätet begränsar möjligheterna för batterifordon. Priset för både vätgas 
och fordon förväntas minska i takt med teknikutveckling och stordriftsfördelar i 
framtiden.
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11.1.5.1 Infrastruktur 
Vid årsskiftet 2018/2019 fanns fyra publika tankställen för vätgas i Sverige, det 
sydligaste i Göteborg och det nordligaste i Sandviken. EU:s Infrastrukturdirektiv 
bidrar till att driva på utvecklingen av infrastruktur för vätgas i Europa och Vätgas 
Sverige har ett pågågende projekt för att utöka antalet tankställen för vätgas i Sverige. 

11.1.5.1 Framtid 
Stadsbussar, tåg på icke elektrifierade sträckor och vissa typer av fartyg kommer 
troligtvis att bli de första typerna av fordon som i större skala drivs på vätgas i 
Sverige. Dessa fordon har gemensamt att de kör utmed en regelbunden sträcka och 
därmed endast behöver tillgång till ett tankställe, de behöver mycket drivmedel och 
att de skulle behöva en mycket hög effekt och stora mängder batterier om de istället 
skulle vara batterifordon. Dessa fordonstyper ägs även ofta i en struktur som gör 
att det är möjligt att ta vissa merkostnader för att uppnå mervärden utöver själva 
transporttjänsten. Med högre krav på låga emissioner och bullernivåer, med mer 
förnybar el i elnätet, och med ett elnät som på sina håll är mer ansträngt förväntas 
bränslecellsfordon bli ett allt mer attraktivt alternativ. Konceptbilar har visats upp 
där laddbara fordon använder vätgas som räckviddsförlängare, detta eliminerar de 
problem som finns med att ha en förbränningsmotor som räckviddsförlängare men kan 
ändå utöka fordonets räckvidd betydligt. Så kallade elektrobränslen (se nästa avsnitt) 
utgör även en god möjlighet till att lagra förnybar energi i framtidens elsystem där allt 
mer elproduktion sker med hjälp av intermittenta produktionskällor som sol och vind. 

11.1.6 Framtida förnybara drivmedel

Från biomassa går det att göra en lång rad olika förnybara drivmedel och inte bara 
dem som specifikt presenteras i denna plan. Andra typer av produktionskedjor kan 
komma att bli mer energieffektiva än dem som nyttjas i dagsläget samt i vissa fall 
öppna upp för en mer storskalig produktion. Exempel på möjliga framtida drivmedel 
är; biobensin, DME, SNG, metanol och elektrobränslen. 

Tillverkning av biobensin har tidigare varit alltför kostsamt för att vara gångbart 
kommersiellt. Svenska aktörer med raffinaderier i Sverige har dock planer på att starta 
upp storskalig produktion av biobensin mellan 2020 och 2025. Reduktionsplikten, som 
innebär att en ökande andel förnybart ska blandas in i såväl bensin som diesel, bidrar 
till att skapa en långsiktig efterfrågan. 

DME (Dimethyl ether) är ett gasformigt drivmedel med egenskaper som liknar 
gasol. Tillverkare av tunga fordon har visat upp fordon som kan använda DME. DME 
kan framställas från syntesgas (till exempel kolmonoxid+vätgas) som kan produceras 
från flera olika typer av biomassa, vanligen från skogen, och genom reformering av 
metan. I dagsläget saknas dock incitament och infrastruktur för storskalig användning 
av DME och drivmedlet kräver dedikerade fordon och infrastruktur.

SNG (Substitute natural gas) kallas ibland för syntetisk naturgas och är metan som 
kan produceras från förnybara råvaror genom förgasning av biomassa, vanligen från 
skogen. Denna teknik har prövats i anläggningen GoBiGas i Göteborg och skapar 
möjlighet för storskalig produktion av biogas från nya typer av råvaror. 

Metanol och vissa andra alkoholer är enklare och därmed billigare att tillverka från 
vissa råvaror än etanol. Alkoholerna kan användas för låginblandning i konventionella 
flytande drivmedel och/eller höginblandat i fartyg. 
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GEM (Gasoline Ethanol Methanol) är ett nytt namn för framtida drivmedel som 
kan innehålla en blandning av bensin, etanol och metanol. 

Elektrobränslen produceras genom att el används för att genom elektrolys 
producera vätgas. Vätgasen kombineras därefter med kolhaltiga ämnen, exempelvis 
koldioxid, för att bilda mer konventionella bränslen som biogas, metanol eller 
etanol. Elektrobränslen kräver billig el under relativt lång tid för att bli kommersiellt 
gångbart. Med de förutsättningar som finns idag är förnybara drivmedel tillverkade 
med förgasning eller elektrobränslen generellt sett något dyrare än konventionella 
biodrivmedel.86

Framtida drivmedel förväntas i högre grad framställas genom förgasning och/
eller som elektrobränslen. Kommersiell förgasning kräver dock stora anläggningar 
och innebär processtekniska utmaningar då kända tekniker behöver kombineras 
på nya sätt. Förgasning har potential att utnyttja substrat som inte kan nyttjas med 
konventionell teknik, exempelvis viss skogsråvara och brännbart avfall, vilket innebär 
en stor produktionspotential.

Flera av framtidens möjliga drivmedel innebär att det finns synergier mellan 
olika förnybara drivmedel då vanligen metan (biogas) eller vätgas ingår i något led 
av processen och flera av de nämnda förnybara drivmedlen kan nyttjas i befintlig 
infrastruktur. En storskalig satsning i närtid på de förnybara drivmedel som 
presenterats tidigare behöver därmed inte innebära några större inlåsningseffekter 
i relation till eventuella nya förnybara drivmedel som kan tänkas bli aktuella i 
framtiden. 

11.2 Laddstationer för elfordon
Mönstren för var och när elfordon laddas skiljer sig betydligt jämfört med tankning 
av konventionella fordon med förbränningsmotorer. Den absolut största delen 
av laddningen sker nämligen när bilen står parkerad en längre tid, vilket gör att 
efterfrågan på snabbladdning inte kan likställas med efterfrågan på tankning av 
drivmedel för konventionella fordon med förbränningsmotorer. Ett flertal studier 
har visat att hemmaladdning står för huvuddelen av överförd energi, ungefär 80–90 
procent. Det är därför av största vikt att kommuner, regioner och länsstyrelser i 
arbetet med att etablera laddinfrastruktur framförallt riktar in sig på att stötta och 
informera privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och andra som vill installera 
laddpunkter vid bostaden/arbetsplatsen om hur man går tillväga. Samtidigt måste 
arbetet med att säkra en god tillgång till publik laddinfrastruktur göras, eftersom det är 
nödvändigt för att skapa en trygghet för elfordonsägare vid längre resor. 

11.2.1 Hemmaladdning och destinationsladdning 

Ett laddbart fordon bör kunna ladda på den plats där den har sin dygnsvila. Genom 
att ladda med relativt låg effekt minimeras påfrestningen på elnätet och därmed 
kostnaden för den el som fordonet laddas med. Elsäkerhetsverket rekommenderar att 
laddning endast sker i uttag och laddboxar där elektriker inspekterat uttag och kablage 
och godkänt dessa för det relativt höga kontinuerliga effektuttag som elbilsladdning 
innebär. 

Enligt samma resonemang kan destinationsladdning med relativt låg effekt 
på publika parkeringar minimera behovet av att stanna och snabbladda eftersom 
destinations laddning ofta kan ge de extra mil elfordon behöver till en jämförelsevis 
låg  kostnad. 

86  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032117309358
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Kostnaden för att sätta upp laddinfrastruktur beror främst på vilken typ av ladd-
effekt som ska installeras samt hur mycket kringarbete i form av grävning, kabel-
dragning med mera som behövs på platsen. För boende i villa är det relativt enkelt att 
installera en laddbox eller liknande för hemmaladdning och det kostar normalt 5 000–
20 000 kr och kostnaden varierar främst utifrån hur mycket kabeldragning som krävs 
och vilken laddeffekt som installeras. För boende i flerbostadshus med bilparkering på 
gatan kan det däremot vara svårare att få till en kostnadseffektiv och praktiskt smidig 
installation av laddpunkter. För boende i flerbostadshus finns det därför motiv för 
särskilt stöd för installation av laddpunkter vid gatuparkering. Under 2015–2018 har 
det så kallade Klimatklivet gett ekonomiskt stöd till företag, bostadsrättsföreningar, 
organisationer, stiftelser, kommuner och regioner för installation av både publika och 
icke-publika laddpunkter. Under 2018 har även det så kallade ladda hemmastödet gett 
bidrag till 50 procent av kostnaden för laddbox och elinstallation för privatpersoner 
i  bostaden. 

Hemmaladdning och destinationsladdning ingår inte i denna plan eftersom 
privatpersoner (hemmaladdning) och marknadsaktörer (destinationsladdning) har 
relativt god förmåga att bygga ut detta i den takt som krävs utan plan från offentliga 
aktörer. I de sällsynta fall där stora områden i hög grad är beroende av gatuparkering 
som disponeras av offentliga aktörer kan detta kräva viss planering men det är i dessa 
fall en lokal fråga som inte tas upp i denna regionala plan. 

11.2.2 Snabbladdning 

Snabbladdning är en särskild typ av laddning, som i första hand är relevant för rena 
elbilar vid resor längre än bilens räckvidd. För övriga korta resor räcker hemma-
laddningen och i viss mån publik destinationsladdning gott och väl. Kostnaden för 
att sätta upp en snabbladdningsstation (inklusive elnätsanslutning och faciliteter som 
väderskydd, skyltar och belysning) beräknas vara från cirka 550 000 kr87 

men varierar 
stort beroende på framförallt mängd kabeldragning och markarbeten. 

The International Council on Clean Transportation (ICCT) har gjort en samman-
ställning med lärdomar kopplat till infrastruktur för snabbladdning.88   

ICCT beskriver 
att det som framförallt styr behovet av snabbladdare är följande parametrar: 

• Antal fordon som kan snabbladdas 

• Räckvidden hos dessa fordon 

• Tillgänglighet till hemmaladdning, arbetsplatsladdning och annan publik laddning

Vad gäller tillgång till laddinfrastruktur kan det vara relevant att mäta och följa 
upp det med nyckeltalet laddpunkter per elbil (på engelska benämnt Charging Points 
per EV (CPEV)). ICCT noterar att ett flertal studier visar att behovet av laddpunkter 
per elbil är som störst när marknaden är i sin linda, då antalet laddbara bilar är 
relativt få, för att sedan sjunka. Det indikerar att det behövs ett grundläggande nät 
av snabbladdare för att möjliggöra och skapa trygghet vid långresor för förare av de 
relativt få laddbara bilar som finns till en början. När ett nät av snabbladdare väl är 
utbyggt och antalet laddbara bilar ökar behöver inte utbyggnadstakten av snabbladdare 
öka i samma utsträckning som antalet laddbara bilar. I början verkar det behövas cirka 

87  Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar – ett regeringsuppdrag. Trafikverket (2018).
88  Lessons learned on early electric vehicle fast-charging deployments. ICCT (2018).
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11    Bilaga 6: Översiktliga beskrivningar

1 snabbladdningspunkt per 100 elbilar (CPEV = 0,01), men när antal elbilar ökar visar 
studier på att det räcker med cirka 1 snabbladdningspunkt per 700 elbilar (CPEV = 
0,0014). 

Snabbladdare behövs framförallt längs med motorvägar och i anslutning till städer. 
Längs med motorvägar är snabbladdning viktigt för att möjliggöra långa resor med 
elbilar, snabbladdare utmed motorvägar har dock än så länge lägre utnyttjandegrad än 
de snabbladdare som finns nära städer. Snabbladdare längs med motorvägar har därför 
enligt ICCT större behov av statligt stöd i början, vilket även Trafikverkets studie 
indikerar.

11.2.3 Ultrasnabbladdning (HPC) 

Ultrasnabbladdning, normalt kallat High Power Charging (HPC) brukar avse ladd-
punkter med en effekt högre än cirka 125 kW. I början av 2019 finns endast ett 
fåtal laddare i Sverige med denna kapacitet utanför Teslas nätverk av så kallade 
Superchargers som inte kan användas av andra bilmärken. Mycket få fordon från andra 
bilmärken kan dock ännu ta emot mer än 50 kW varför efterfrågan på högre laddeffekt 
i mitten av 2019 är låg. De närmaste åren förväntas dock fler fordonstillverkare lansera 
fordon som klarar av att ta emot högre laddeffekt på omkring 100 kW eller mer. 
Ultrasnabbladdare förväntas börja byggas i betydande omfattning omkring år 2025 när 
det finns en signifikant mängd fordon som kan nyttja dem. Den första generationen 
ultrasnabbladdare förväntas placeras i utkanten av större städer där de kan nyttjas av 
fordon som kör långa sträckor utmed större vägar och mer lokala fordonsflottor som 
exempelvis taxibilar och distributionsfordon. Dessa platser kommer att ställa större 
krav på god kapacitet i elnätet samt fysiskt utrymme än konventionella snabbladdare. 
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”



   

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Enheten för länsveterinärer 
Box 22067 
104 22  STOCKHOLM 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 (vxl) 
  

stockholm@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

 

1 (3) 
 

 

 

 
 

Enheten för samhällsplanering 

  

 

Datum 

2019-07-08 
Beteckning 

425-26734-2018 

 

 

 

 

 

 

Enligt sändlista 

 

Remiss: Regional plan för infrastruktur för förnybara 
drivmedel och elfordon i Stockholms län 

 

Härmed skickas ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon” 

till er för yttrande. 

Remissyttranden ska sändas digitalt, och ska senast skickas till Länsstyrelsen senast 

fredagen den 1 november 2019 till stockholm@lansstyrelsen.se. 

Ange diarienummer 425-26734-2018 i ämnesraden. 
 

Frågor om texterna, förslagen och uppdraget kan ställas till Lovisa Larsson, enheten 

för samhällsplanering (lovisa.larsson@lansstyrselen.se). 
 

Instruktion för yttrande 
Länsstyrelsen välkomnar synpunkter på alla delar av utkastet. Vi ber er särskilt att 

fokusera på: 

• Hur ska vi arbeta tillsammans i Stockholms län för att realisera planen? 

• Hur kan målkonflikter som behandlas i planen hanteras? 

 

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av samhällsbyggnadsdirektör Patrik 

Åhnberg. Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Patrik Åhnberg 

 

 

 

 

 

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:lovisa.larsson@lansstyrselen.se


 

 
 

 
 

 2 (3) 

  

Datum 

2019-07-08 
Beteckning 

425-26734-2018 

 

 

 

Offentlighet och sekretess: 

Observera att den information som ni skickar till oss blir allmän handling. Det innebär att om 

någon begär ut informationen så måste vi lämna ut den om det inte är så att informationen helt 

eller delvis omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslag-

stiftningen. Om det inte behövs för redovisningen till oss bör ni därför inte skicka in sådana 

uppgifter som ni bedömer som känsliga ur sekretessynpunkt. 

 

 

Bakgrund 

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, 

samordna och leda det regionala arbetet kring energiomställning och minskad 

klimatpåverkan.  

Inom ramen för uppdraget och mot bakgrund av de långsiktiga energi- och 

klimatpolitiska målen – som har beslutats av riksdagen – ska länsstyrelserna bland annat 

leda arbetet med att samordna åtgärder för fossilfria transporter. Inom ramen för arbetet 

med de regionala Klimat- och energistrategierna, i dialog med Energimyndigheten och 

Trafikverket Stockholm, ska Länsstyrelserna ta fram regionala planer för infrastruktur för 
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2045. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:302 - 000

Samråd avseende planerat kraftledningsprojekt Kolbotten-
Nynäshamn

Sweco skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
avgränsningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 

Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 116. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Nynäshamn.
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Sweco skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
avgränsningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 

 Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning Kolbotten-
Nynäshamn.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Yttrande Samrådshandling kraftledning 
Kolbotten-Nynäshamn 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning 
Kolbotten-Nynäshamn. 

Sammanfattning 

Sweco skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
avgränsningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning 
i området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna 
är nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området.  

Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen. 

Ärendet 
Yttrandet avser avgränsningssamråd, Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om 
nätkoncession för spänningshöjning från 70 kV till 130 kV mellan Kolbotten och 
Nynäshamn i Salem, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner. På uppdrag av 
sökanden har Sweco anlitats för att vara behjälpliga under tillståndsprocessen.  

Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. Syftet med 
ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då 
Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta 
samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i området. För att få uppföra 
och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Därför genomförs 
nu avgränsningssamråd.  
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Salem uppmanas att inkomma med synpunkter och information som kan vara till hjälp 
för att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning 
som kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta tillståndsprocessen.  

Den 18 oktober 2019 vill Sweco ha yttrande, planen är att kommunstyrelsens tekniska 
utskott behandlar yttrandet den 23 oktober och att kommunstyrelsen beslutar yttrandet 
den 4 november. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som 
visar att växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta 
bedöms dessa inte ha betydande miljöeffekt. Trots det har myndigheterna tagit fram en 
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vägledning som rekommenderar följande: 

● Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

● Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som
ger förhöjda magnetfält.

● Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa dessa råd och riktlinjer. Magnetfältsberäkningar 
kommer att göras för den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets 
utbredning och styrka kommer att redovisas i kommande MKB. Därmed har förvaltningen
inga invändningar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av kraftledningsdragningen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 
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Arkiv 
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för 

spänningshöjning, från 70 kV till 1301 kV, och ombyggnation av en kraftledning mellan Kolbotten och 

Nynäshamn i Salems, Södertälje, Botkyrka och Nynäshamns kommuner, Stockholms län.  

Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd. Ett avgränsningssamråd genomförs inför arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och innebär att den som avser att bedriva verksamheten samråder 

om verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om MKBns innehåll och utformning.  

1.1 Bakgrund och syfte 

1.1.1 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsregionen 
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående 

samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya 

markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av 

kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att 

möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 

omfattar regionnätet i Stockholm.  

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning 

från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att 

konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det 

innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom 

regionnätet.  

I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I 

de flesta fall innebär det dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. Huvudalternativet har 

varit att bygga om i befintliga sträckningar, där det är möjligt. För majoriteten av ledningarna är det dock inte 

möjligt att ta längre avbrott på befintliga ledningar varför de nya ledningarna föreslås byggas om parallellt med 

befintliga, som sedan raseras när de nya är tagna i drift. På vissa delsträckor, där det är svårframkomligt och 

finns starka motstående intressen som gör att det inte går att bygga om ledningen i anslutning till befintlig 

ledning, har justeringar av sträckningarna föreslagits. I enstaka fall föreslås att kortare delsträckor byggas om 

med markkabel, då alternativ med luftledning inte bedöms möjligt.  

Helt nya sträckningar mellan anslutningspunkterna för ledningarna har studerats i tidigt skede. I de flesta fall 

är befintliga ledningar anpassade för att minimera sträckningen och undvika påverkan på omgivningen. 

Ledningarna har funnits på aktuella platser under lång tid och omgivningarna har således även anpassats 

efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya sträckningar inom aktuella områden är mycket svårt med 

avseende på bebyggelse, skyddade områden (exempelvis naturreservat) mm. Det innebär oftast längre 

sträckningar med mer intrång och påverkan på omgivande områden jämfört med att samlokalisera med 

befintliga ledningar, där ett intrång redan finns idag. För befintliga ledningar och sträckningar innehar 

Sökanden rättigheter för sina ledningar. De alternativ som utretts och de avväganden som gjorts för de 

ledningar som behandlas i detta underlag framgår i nedanstående avsnitt. 

                                                      
1 Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning. 
Ledningarnas driftspänning (nominell spänning) är egentligen något högre än dessa värden, 77 respektive 
138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, dvs den högsta spänningen för vilken anläggningen är 
konstruerad, är i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerade ledningar kommer i detta samrådsunderlag att 
benämnas 130 kV ledningar. 
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1.1.2 Aktuella ledningar 
Befintlig 70 kV ledning mellan Kolbotten och Nynäshamn, Figur 1 nedan, ingår i ovannämnda strategi att 

spänningshöja elnätet i Stockholm till 130 kV. Sökanden har undersökt möjligheten att spänningshöja 

ledningen i befintligt utförande. Detta är dock inte genomförbart med rimliga medel då omfattande 

ombyggnation och upprustning av befintliga stolpar skulle krävas för att klara av en spänningshöjning. 

Projektet innebär att befintlig ledning Kolbotten-Nynäshamn spänningshöjs och därvid ersätts med en ny 

ledning som i huvudsak byggs parallellt med befintlig. Ledningen utgör en viktig funktion i nätet varför den inte 

kan tas ur drift längre perioder. Detta medför att ledningen endast på begränsade kortare sträckor kan byggas 

i samma sträckning som befintlig. Till största del kommer ledningen således att byggas parallellt med befintlig 

ledning.  

Efter byggnation kommer den nya ledningen tillsvidare drivas som 70 kV ledning. En spänningshöjning till 130 

kV kommer att ske i ett senare skede när övriga delar av nätet rustats för 130 kV. 

Ledningen utgör en viktig del av det regionala ledningsnätet som förser de södra delarna av Stockholm med 

el. Ledningens sträckning kan ses i Figur 1 nedan.  

Figur 1. Karta över befintlig 70 kV kraftledning 
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1.2 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900 000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4–150 kV. Företaget har cirka 730 

anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder 

kronor i att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar 

genom att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas 

för att kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget 

arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling 

och sätta standarden för framtidens energilösningar.  

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. En 

liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs tillstånd) ska erhållas. Vid ett 

eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över 

processen. 
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Figur 2. Tillståndsprocessen 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär 

markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 

ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 

tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex 

anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  

2.2 Genomförande av samråd samt bedömning om betydande miljöpåverkan 
Sökanden har valt att inleda detta samråd med ett avgränsningssamråd. Verksamheten innebär arbeten längs 

en sträcka som är över 35 km lång och Sökanden anser att det finns stor risk att verksamheten bedöms 

kunna medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Med avseende på kapacitetsläget i regionens elnät är detta 

ett tidkritiskt projekt varför Sökanden har valt att anta BMP och ett undersökningssamråd har därmed inte 

genomförts. 

Avgränsningssamrådet genomförs med länsstyrelsen i Stockholms län, Salems, Södertälje, Botkyrka och 

Nynäshamns kommuner samt övriga myndigheter och organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten samt allmänheten. Detta samråd genomförs skriftligen kombinerat med ett 

samrådsmöte i form av öppet hus där berörda och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna 

synpunkter på projektet. Resultatet av samrådet kommer ligga till grund för projektets fortsatta arbete och 

innehållet i kommande MKB. 
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 

3.1 Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att den planerade ledningen inte kommer till stånd. Detta skulle medföra mycket 

stora negativa konsekvenser för elförsörjningen i Stockholmsområdet då ledningarna är i stort behov av 

spänningshöjning för att klara av den ökade energianvändningen i samhället. Nollalternativet skulle även 

innebära att de miljökonsekvenser som ledningen skulle medföra uteblir. 

3.2 Luftledning/markkabel 
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Ledningar inom 

regionnätet byggs normalt som luftledningar, till stor del på grund av driftsäkerheten. Nätägare har ett 

långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Felsökning och 

avhjälpning av fel går betydligt snabbare för luftledningar jämfört med markförlagda ledningar vilket är en 

viktig aspekt i valet av teknisk utförande. Markförlagda ledningar är också betydligt dyrare än luftledningar. 

Erfarenheter från regionnätsprojekt i Stockholmsområdet visar på en 6–9 gånger högre kostnad för utförande 

med markkabel jämfört med motsvarande luftledning. Vid markförläggning av regionnätsledningar krävs 

omfattande schakt, ofta med behov av sprängning, vilket medför irreversibla skador på marken medan man 

för luftledningar endast behöver schakta på enstaka platser, vid stolpplaceringar. Dessa placeringar kan i viss 

mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken.  

Utöver de ovan nämnda nackdelarna med kabel finns även problem med produktion av reaktiv effekt i 

kablarna som kräver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felströmmar, inte minst 

jordfelsströmmar, blir höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att bemästra och 

kräver dels dyr utrustning i stationerna och, när de blir extremt stora, att nätet byggs på ett annat sätt vilket i 

regel innebär ännu flera ledningar. 

Markförläggning av regionnätsledningar sker normalt endast där det inte är möjligt att ta sig fram med 

luftledning, alternativt att det finns en tredje part som medfinansierar de extra kostnader som uppstår. Då 

driftsäkerheten är sämre krävs dubbla ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. 

Markförläggning på delsträckor mitt på en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid 

övergångarna mellan luftledning och kabel. Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte 

lika stora felkällor och är därför något vanligare. Sammantaget är luftledning det generellt ”bästa valet av 

teknik” (BAT) för Vattenfall Eldistribution som nätägare.    

Aktuell ledning planeras till största del att byggas i luftledningsutförande. En kortare sträcka vid Ösmo 

kommer dock att utföras med markförlagd kabel.  

3.3 Sträckningsförslag 
Fågelvägen mellan Kolbotten och Nynäshamn uppgår till ca 35 km. För ombyggnationen har Sökanden i ett 

tidigt förstudieskede studerat alternativa sträckningar. Generellt sträcker sig befintlig 70 kV ledning kortast 

möjliga väg mellan de två orterna. En ny sträckning skulle medföra längre sträcka med större markintrång. 

Sökanden har därför bedömt det mest lämpligt att bygga om ledningen parallellt med befintlig 70 kV ledning i 

så stor utsträckning som möjligt. Efter slutförd byggnation, och när den nya 130 kV ledningen är driftsatt, 

kommer den befintliga 70 kV ledningen att raseras.  

Det förekommer svårframkomliga passager där parallell byggnation inte är genomförbar på grund av 

motstående intressen. Sökanden utreder vid dessa passager möjligheten till avbrott för byggnation i befintlig 

sträcka alternativt anläggning i ny sträckning.  
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För att underlätta förståelsen av de olika förutsättningar för den planerade ledningens utformning och 

lokalisering har olika delsträckor använts enligt Figur 3 nedan. Delsträckorna i kartan hänvisar till passagerna 

som beskrivs i avsnitt 3.3.1-3.3.7 nedan.  

 

Figur 3.  Karta över planerad ombyggnation av ledning Kolbotten-Nynäshamn.  
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3.3.1 Delsträcka 1 (A-B) Kolbotten 
Många ledningar ansluter till station Kolbotten och passagen är trång. Sökanden äger flera ledningar ut från 

transformatorstationen. På delsträcka 1 avses aktuell ledning att uppföras i någon av Sökandens befintliga 

stolpar. Exakt vilka stolpar det blir beror på hur ledningarna på sträckan kommer att struktureras då alla dessa 

70 kV ledningar planeras att spänningshöjas inom den närmaste framtiden. På sträckan finns idag stolpar 

med lediga reglar, men det är osäkert om aktuell ledning kommer att uppföras i just dessa stolpar, eller om 

några andra reglar blir lediga vid en omstrukturering. Aktuell sträcka är ca 4,8 km lång och sträcker sig fram 

till korsningen med väg 225, se Figur 4. Mellan A och B kommer därmed huvudsakligen inte nya stolpar 

uppföras, ett fåtal nya stolpar blir dock aktuella i området närmast station Kolbotten. 

Sträckningen mellan punkt A och B berör Salems och Södertälje kommun och passerar huvudsakligen genom 

skogsmark med inslag av öppna ytor vid delsträckans södra parti. Sträckningen utgår från station Kolbotten i 

sydlig riktning genom Bornsjöns naturreservat och korsar sedan E4/E20. Vid kommungränsen viker 

sträckningen av mot sydväst och korsar Glasbergasjön. Vidare korsas Västra stambanan på sträckan Älvsjö-

Södertälje hamn. Sträckningen löper därefter parallellt med riksväg 225 och avslutas vid korsningen med 

samma väg.  

Figur 4. Ledningen hängs upp i Sökandens befintliga ledningsstolpar som har lediga reglar. 
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3.3.2 Delsträcka 2 (B-C) 
Delsträcka 2 berör Södertälje och Botkyrka kommuner. Ledningen planeras att uppföras parallellt med 

befintlig 70 kV ledning i en sträcka om ca 4,6 km se Figur 5 nedan. Delsträckan utgår från korsningen med 

väg 225 och korsar sedan Västra stambanan på sträckan Flemingsberg-Järna. Sträckningen mellan B och C, 

som löper i sydostlig riktning, berör öppna ytor öster om Hall och sedan huvudsakligen skogsmark.  

Figur 5. Mellan B-C anläggs ledningen parallellt med befintlig 70 kV ledning som sedan raseras. 
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3.3.3 Delsträcka 3 (C-D) Kagghamra 
Längs delsträcka 3 planeras ledningen att uppföras parallellt med befintlig 70 kV ledning. I passagen genom 

Kagghamra skiljer sig Sökandens förordade sträckning något från befintlig ledningssträcka då den nya 

sträckningen har anpassats till bebyggelsen i området. Förordad sträckning passerar huvudsakligen genom 

öppna ytor längs delsträcka 3. 

Botkyrka kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan i Kagghamra. I området finns idag en gällande 

byggnadsplan. Kommunen planerar ytterligare bostäder och en förskola inom området. Inledningsvis planerad 

placering av förskolan stod i konflikt med Sökandens förordade sträckning. Sökanden har därmed utrett en 

alternativ sträckning runt området, se Figur 6. Alternativ sträckning passerar norr om planområdet i 

Kagghamra och följer en befintlig ledning (som ägs av Svenska Kraftnät, SvK) i sydostlig riktning för att sedan 

vika av i sydvästlig riktning. Alternativet passerar genom både skogsmark och öppna ytor och medför helt nytt 

markintrång i ett kuperat område. Efter dialog med kommunen har placeringen av förskolan dock flyttats och 

den alternativa sträckningen har därmed förkastats. 

Figur 6. Alternativa sträckningar förbi Kagghamra 
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3.3.4 Delsträcka 4 (D-E) Stutby & Enby 
Söderut från Kagghamra är huvudalternativet att uppföra kraftledningen parallellt med befintlig ledning. 

Sträckningen korsar väg 225 i sydostlig riktning och passerar genom Grindsjöns skjutfält. Sträckningen, som 

är belägen i Nynäshamn kommun, fortsätter i samma riktning och korsar väg 542 och 543. Vidare sträcker 

den sig genom ett skogsparti och avslutas söder om Eriksberg, se Figur 7 nedan.  

Figur 7. Sträckning förbi Stutby och Enby 

Vid Stutby sträcker sig befintlig 70 kV ledning nära bebyggelse. För att passera genom området behöver 

ledningen byggas i befintlig sträckning. Sökanden utreder möjligheten att kunna ta avbrott på den befintliga 

ledningen, vilket är en förutsättning för att kunna bygga i befintlig sträckning. Sökanden har utrett alternativa 

sträckningar runt området, se Figur 7 nedan. De alternativa sträckningarna innebär ett helt nytt markintrång 
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samt en ny sträcka inom Försvarsmaktens skjutfält. Sökanden bedömer att byggnation i befintlig sträckning är 

en mer lämplig lösning än byggnation i helt ny sträckning. 

Även vid Enby utreds möjligheten att bygga i befintlig sträckning, med avbrott på befintlig ledning, på grund av 

närliggande och planerad bebyggelse. Området är detaljplanelagt och ny bebyggelse har planerats med 

hänsyn till ledningens nuvarande lokalisering. Sökanden har utrett alternativa sträckningar runt området, se 

Figur 7 nedan. De alternativa sträckningarna innebär helt nytt markintrång i relativt långa sträckor på grund av 

bebyggelse och markförhållanden i området.  
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3.3.5 Delsträcka 5 (E-F) Ösmo 
Delsträcka fem utgörs inledningsvis av en ca 3,1 km lång luftledningssträcka väster om sjön Muskan. Norr om 

Ösmo övergår ledningen till markkabelutförande, i en sträcka om ca 3,7 km, och passerar Ösmo tätort på 

dess västra sida. Sökanden anser det lämpligast att flytta ledningen ut ur området för att undvika konflikt med 

motstående intressen såsom bebyggelse. Sökanden har studerat alternativa sträckningar i luftlednings-

utförande runt Ösmo. Dock har inget realistiskt alternativ identifierats. Sjöarna Muskan och V Styran är 

lokaliserade på öster respektive väster sida om Ösmo tätort. En ny luftledningsträcka, som undviker 

sankmarkerna vid sjöarna, skulle innebära ett nytt markintrång i en mycket lång sträcka. Det finns även 

bebyggelse i områdena kring Ösmo tätort vilket försvårar möjligheten till ett realistiskt luftledningsalternativ.  

Luftledningssträckningen passerar huvudsakligen skogsmark i sydostlig riktning och korsar en golfbana vid 

två tillfällen. Markkabelsträckningen följer huvudsakligen åkerkant i sydvästlig riktning och förläggs under väg 

225 vid vägkorsningen. Kabelsträckningen viker därefter av österut och ansluter sedan till 

transformatorstationen i Ösmo öster om Nynäsbanan. Ledningen återgår till luftledningsutförande vid station 

Ösmo, punkt F. Sökanden bedömer att det enda framkomliga alternativet för anläggning av kraftledning förbi 

Ösmo är i markkabelutförande på väster sida runt området. 

Figur 8. Ny 130 kV ledning förläggs som markkabel på väster sida om Ösmo tätort 
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3.3.6 Delsträcka 6 (F-G) 
Sträckningen återgår i luftledningsutförande, byggnation parallellt med befintlig 70 kV ledning, ut från station 

Ösmo i Nynäshamns kommun. Delsträckan utgår från station Ösmo i ostlig riktning och svänger sedan av mot 

sydost. Delsträckan berör huvudsakligen öppna ytor och passerar bebyggelsen vid Gryt för att sedan korsa 

väg 73 och avslutas öster om Älvvikssjön. Sträckningen passerar huvudsakligen öppna ytor med inslag av 

skogsmark.  

Figur 9. Sträckning söder om Ösmo 
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3.3.7 Delsträcka 7 (G-H): Nynäshamn 
Den sista delsträckan in i station Nynäshamn går ledningen parallellt med en annan 70 kV ledning ägd av 

Sökanden. Även denna ledning ansluter till station Nynäshamn, och ska spänningshöjas inom en snar framtid. 

Passagen in i stationen är trång varför Sökanden undersöker möjligheten till avbrott på befintliga ledningar på 

denna sträcka för att kunna anlägga nya ledningar i befintlig sträckning. Om detta inte är möjligt kommer de 

nya ledningarna att uppföras parallellt med de befintliga. Sökanden utreder också möjligheten att sambygga 

de båda ledningarna i gemensamma stolpar för att minimera markintrånget. Om detta inte är möjligt kommer 

de båda ledningarna att uppföras i separata stolpar. 

Delsträckan passerar genom skogsmark och öppna ytor. Ett koloniområde och Kalvö industriområde 

passeras innan sträckningen korsar väg 73 och Nynäsbanan samt passerar ett ridhus för att sedan avslutas i 

station Nynäshamn, se Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Mellan G-H undersöker Sökanden möjligheten att anlägga 130 kV ledning i befintlig ledningssträcka. 
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3.4 Utformning av luftledning 
Ledningen kommer i huvudsak att uppföras i portalstolpar med stolpben av impregnerat trä alternativt 

kompositmaterial.  En alternativ utformning är enbenta stolpar av stål. Stolptyperna redovisas i Figur 11 

nedan. Portalstolparnas höjd är ca 20–25 meter och spannlängden, dvs avståndet mellan stolparna, uppgår 

normalt till ca 150–250 meter. Enbenta stålstolpar får en höjd om 25-35 meter och en spannlängd om 150-250 

meter. Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att variera beroende på terräng- och 

markförhållanden samt stolpmaterial. Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner 

om förhållanden så kräver, exempelvis vid korsningar av vägar och järnväg. En topplina av typen OPGW för 

datakommunikation kommer att placeras i toppen av kraftledningsstolparna.  

Figur 11. Skiss av portalstolpe respektive enbent stålstolpe 

På den sista sträckan in till Nynäshamn utreder Sökanden sambyggnation med en annan 70 kV ledning. 

Huvudalternativet att uppföra dessa i enbenta stålstolpar med vertikalt placerade faslinor, se Figur 12 nedan. 

Stolparna är ca 25–35 meter höga. Vid specifika stolpplatser kan det bli aktuellt med andra konstruktioner där 

förhållandena så kräver. Stolpen har tre reglar på vardera sida och ledningens faslinor hängs vertikalt i 

hängkedjor fästa i regeln. Spannlängden (avståndet mellan stolparna) uppgår normalt till 150–250 meter. 

Både stolparnas höjd och spannlängd kan komma att variera beroende på terräng- och markförhållanden.  

Om en sambyggnation inte är möjlig kommer aktuell ledning att uppföras som beskrivs ovan, se Figur 11. 
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Figur 12. Skiss enbent stålstolpe med vertikalt placerade faslinor 

3.5 Utformning av markkabel 
Vid Ösmo förläggs kraftledningen i markkabelsutförande enligt Figur 13 nedan. Totalt förläggs sex kablar i ett 

gemensamt schakt. Generellt sker markförläggning av den här typen av ledningar i ett kabelschakt med ett 

djup om ca 1-1,5 meter. Bredden på kabelschaktet blir ca 2,5 meter i markytan, beroende på markens 

beskaffenhet. Runt schaktet kommer ett arbetsområde om ca 10-15 meter att behövas för att kunna ta sig 

fram med maskiner samt för uppställning av kabeltrummor och upplag av schaktmassor. Under driftskedet 

behöver en ca 6 meter bred skogsgata bibehållas kring kablarna. 

Figur 13. Schaktskiss markförlagd 130 kV kraftledning 
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3.6 Markbehov 
En luftledning behöver uppföras trädsäker vilket innebär att det inte får finnas några träd som vid storm eller 

oväder riskerar att falla på och skada ledningen. Detta tillgodoses med en avverkad skogsgata kring 

ledningen samt genom avverkning av enskilda farliga träd i skogsgatans sidoområde. Där ledningen byggs 

parallellt med den befintliga ledningen breddas den befintliga skogsgatan initialt med ca 20 meter, se Figur 14 

nedan.  

 

Figur 14. Ledningen anläggs huvudsakligen parallellt med befintlig 70 kV ledning och skogsgatan breddas 
initialt med 20–25 meter. 

När den befintliga 70 kV ledningen raseras kan marken återkoloniseras av växtlighet. Den slutgiltiga 

skogsgatan blir ca 40 meter bred, se Figur 15 nedan. 

 

Figur 15. Efter byggnation återgår mark som tidigare upptagits då den befintliga 70 kV ledningen raseras. Den 
slutgiltiga skogsgatan blir ca 40 meter bred. 

Huvudalternativen för passage genom Stutby och Enby, med byggnation i befintlig sträckning, kan medföra en 

viss breddning av befintlig skogsgata då det kan krävas för att uppfylla kraven på trädsäker ledning. 

De alternativa sträckningarna vid Kagghamra, Stutby och Enby, samt reviderad sträckning genom 

Kagghamra, medför att en ny skogsgata tas upp. Skogsgatan blir här ca 40 meter bred, se Figur 16 nedan. 
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Figur 16. Principskiss av en ledningsgata för portalstolpe 

På den sista sträckan in till Nynäshamn beror markintrånget av huruvida ledningen kan byggas i befintlig 

sträckning respektive om den kan sambyggas med den andra ledningen. Om de båda ledningarna kan 

sambyggas i befintlig sträckning kommer skogsgatan att minskas då två portalstolpar ersätts med en enbent 

stolpe.  

Om ledningarna kan byggas i gemensamma enbenta stolpar parallellt med befintliga stolpar sker en initial 

breddning av skogsgatan med ca 20 meter. När de befintliga 70 kV ledningarna raseras kan marken 

återkoloniseras av växtlighet. Den framtida skogsgatan blir ca 35 meter bred. 

Om ledningarna behöver byggas i separata stolpar sker också en initial breddning av skogsgatan, 

ca 20 meter beroende på stolpval. Den framtida skogsgatan blir ca 55-60 meter bred beroende på stolpval. 

3.7 Underhåll  

3.7.1 Luftledning 
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på omfattningen av ledningens underhåll. I enlighet med föreskrifterna 

besiktas ledningen en gång per år genom en så kallad driftbesiktning med därpå erforderliga åtgärder. 

Besiktningen görs till största delen från helikopter. 

Vart åttonde år görs en mer omfattande besiktning (underhållsbesiktning) från marken då linor, stag, stolpar 

och jordtag med mera kontrolleras. Normalt underhåll för att upprätthålla driftsäkerheten kommer att 

genomföras för ledningen. Specifika framtida underhållsåtgärder på till exempel stolpar och stag kan inte 

förutses i nuläget. 

Det skogliga underhållet omfattar underhållsröjning av skogsgatan (engångsinlösta området) samt avverkning 

av farliga kantträd i ledningsgatans sidoområden. Detta för att upprätthålla ledningens driftsäkerhet och 

personsäkerheten. Underhållsröjningen av skogsgatan sker vanligtvis med 6–7 års intervall medan syn och 

stämpling av farliga kantträd (skogsbesiktning) sker med intervallet 8–10 år. Intervallens längd beror på 

tillväxtförmågan i skogsgatan och dess sidoområden. Mellan röjningarna ska en röjningsbesiktning utföras vid 

minst ett tillfälle. Vegetation i skogsgatan, som bedöms komma inom säkerhetsavståndet från faslinorna innan 

kommande röjning sker, röjs bort. 
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Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde 

sker normalt med hjälp av skogsmaskiner. I det fall farliga kantträd står inom sumpskogar / våtmarker ska 

avverkning ske utan markskador. Det säkerställs genom att anpassa tidpunkten, maskinval och metoder till 

gällande förutsättningar. Exempelvis att det sker motormanuellt.  

Tekniskt ledningsunderhåll, dvs. reparation eller byte av ledningsdel, sker mer sällan. Dessa åtgärder kräver 

ofta tyngre fordon. 

Lågväxande vegetation sparas, där detta inte hindrar underhåll och framkomlighet i skogsgatan. I strandzoner 

vid sjöar och större vattendrag lämnas buskar och lågväxande träd kvar för att bibehålla skuggning i den mån 

det är möjligt med hänsyn till ledningens säkerhet. 

Tillfartsvägar och placering av virkesupplag planeras i samband med avverkningen. I första hand används 

den befintliga ledningsgatan som transportväg. 

3.7.2 Markförlagd kabel 
För markförlagda ledningar krävs inget regelbundet underhåll. Vid behov kommer avverkning att ske ovanför 

kabelschaktet i och med att större buskar och träd inte ska växa i ledningens direkta närhet. Detta för att 

undvika att större rötter växer ner i kabeldiket. Under driftskedet behöver en ca 6–8 meter bred skogsgata 

bibehållas kring ledningen.  

3.7.3 Samråd vid underhåll 
I det fall en underhållsåtgärd kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö kommer 

Sökanden att samråda med länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken respektive 

2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

3.8 Avveckling och rivningsarbeten 
Befintlig 70 kV luftledning ska raseras på sträckan Kolbotten-Nynäshamn när den nya ledningen på sträckan 

har tagits i drift. Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande 

föreskrifter. 

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella

återställningsåtgärder

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar

på platsen.

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

Den befintliga ledningen är uppförd i portalstolpar i impregnerat trä. Trästolparna är nedgrävda ca två meter 

ned i marken. De flesta av stolparna är försedda med stag, dessa är i sin tur förankrade antingen med 

bergöglor direkt i berget eller med stagförankringar bestående av impregnerade träslipers som är nedgrävda i 

marken på ett djup av ca 2 meter. 

Vid rivning av ledningen lossas först faslinorna från stolparnas isolatorer, varefter linorna dras in och spolas 

upp på trummor. Detta görs släpfritt, dvs. utan att linorna släpas i marken. Reglarna demonteras från 

stolparna och lyfts ner med hjälp av grävmaskin eller kran. Därefter dras trästolparna upp ur marken med 

gripklo monterad på grävmaskin.  
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Alla stagförankringar i berg tas bort. Eventuella stagförankringar i impregnerat trä grävs upp och tas bort. På 

enskilda platser kan det finnas tydliga motstående platsspecifika intressen som överväger nyttan med att 

gräva upp marken kring stolpar och stagförankringar. I dessa fall genomförs de åtgärder som ger minst 

påverkan på miljön i det aktuella området. 

Bergöglor och förankringsjärn i berg kapas i nivå med bergytan. Marken vid stolpplatser återställs normalt 

med befintliga massor och omgivande vegetation tillåts växa in över ytan. 

Nedtagna stolpar, stålreglar, staglinor, isolatorkedjor och övriga montagedetaljer transporteras bort från 

ledningen företrädesvis med skogsmaskiner typ skotare försedda med lastbilsflak. Material transporteras till 

upplagsplatser vid farbar väg där raserat material sorteras i olika fraktioner för att därefter omhändertas enligt 

gällande lagar och förordningar.  

Planerade åtgärder innebär att markskador kan uppstå när arbetsmaskiner kör i ledningsgatan och längs 

befintliga vägar i området. För att undvika att omgivningspåverkan uppstår avser Sökanden att genomföra ett 

samråd enligt 12 kap. 6 § samt enligt 2 kap 10 § kulturmiljölagen för den planerade raseringen av ledningen. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.  

Genomgång av berörda intressen längs ledningssträckningen har gjorts med stöd av bland annat 

Riksantikvarieämbetets Fornreg, Skogsstyrelsens Skogens pärlor och länsstyrelsens webbgis. Information har 

även hämtats från Salems, Södertälje, Botkyrka samt Nynäshamns kommuners hemsidor.  

4.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Salems kommuns översiktsplan “Översiktsplan för Salems kommun 2030” antogs av kommunfullmäktige den 

14 juni 2018. Från station Kolbotten är ledningen lokaliserad inom Bornsjöns vattenskyddsområde. 

Vattenskyddsområdet utpekas i översiktsplanen som ett område som inte kan användas för någon form av 

bebyggelse och omfattar större delen av Salems glesbygd norr om E4/E20 samt all mark 200–300 meter 

söder om E4/E20. Vattenskyddsområdet ägs av Stockholm Vatten och Avfall AB och utgör reservvattentäkt 

för hela Stockholm. Vattenskyddsområdet redovisas i Bilaga 1. I övrigt berörs inga pågående eller gällande 

detaljplaner i Salems kommun. 

Södertälje kommuns översiktsplan ”Framtid Södertälje – Översiktsplan 2013–2030” antogs av 

kommunfullmäktige den 28 oktober 2013. Områdena i ledningens närhet nämns inte specifikt i 

översiktsplanen. Sträckningen berör inga pågående eller gällande detaljplaner i Södertälje kommun. 

Botkyrkas översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 maj 2014. Kommunens översiktsplan anger 

Kagghamra som ett fritidshusområde där utveckling och omvandling bejakas. I samband med att 

fastigheterna inom området ansluts till kommunalt vatten och avlopp vill kommunen pröva möjligheten till 

större byggrätter och avstyckningar. 

Som nämnts ovan (avsnitt 0) arbetar Botkyrka kommun med att ta fram en ny detaljplan för Kagghamra. 

Sökandens förordade sträckning bedöms inte strida mot den pågående planen. 

Söder om Kagghamra passerar ledningen i utkanten av ett detaljplanelagt område på fastigheten 

Tegelvreten 2:1 m fl. Området är detaljplanelagt sedan år 1969 med syfte att få enhetliga bestämmelser i 

området. Ledningen bedöms inte stå i konflikt med planen.  
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Översiktsplan för Nynäshamns kommun antogs av kommunfullmäktige den 17 oktober 2012. Aktuell sträcka 

passerar två områden som nämns specifikt i översiktsplanen, Grödby samt Ösmo. I översiktsplanen beskrivs 

Grödby som en lokal utvecklingsort med strategiskt läge. Det finns ett stort intresse att utveckla tätorten.  

Vid Enby, se avsnitt 3.3.4, finns gällande detaljplan för Norr Enby 1:57 m.fl. Planområdet är beläget i 

anslutning till Grödby samhälle. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett nytt bostadsområde 

med friliggande villor och parhus sammanbyggda i fastighetsgräns. I detaljplanen nämns Sökandens befintliga 

70 kV ledning, att denna innehas med ledningskoncession och ledningsrätt, samt att den kommer att finnas 

kvar och att ett skydds- och säkerhetsavstånd på 27,5 meter från ledningens mitt ska gälla. Byggnation 

parallellt med befintlig ledning är ej lämplig på grund av närhet till bebyggelse. För sträckan genom området 

undersöker Sökanden möjligheten att bygga i befintlig sträckning. De alternativa sträckningarna förbi området 

berör inte det detaljplanelagda området. 

Ösmo beskrivs i översiktsplanen som kommunens näst största tätort. Det anges att kraftledningen genom 

centrum (Sökandens befintliga 70 kV kraftledning) bör flyttas för att underlätta förtätning i strategiska lägen. 

Det finns även en fördjupning av översiktsplanen, FÖP Ösmo, där det anges att kraftledningen påverkar 

utvecklingen av centrum i Ösmo. I planen anges att kommunen har inlett diskussioner med Sökanden om att 

eventuellt gräva ner eller flytta ledningen. Sökandens föreslagna utförande för 130 kV ledningen som ska 

ersätta 70 kV ledningen utgörs av markförlagd kabel i en ny sträckning väster om Ösmo tätort. Detta innebär 

att ledningen flyttas ut från Ösmo tätort i enlighet med kommunens planer för områdets utveckling. 

Söder om Ösmo, sista sträckan in i station Nynäshamn, berör ledningssträckan tre gällande detaljplaner 

benämnda Ny infartsled, Norrvik samt Hammarhagens industriområde mm. Befintliga ledningar finns med i 

samtliga detaljplaner. Ombyggnation i befintlig ledningssträcka bedöms inte strida mot detaljplanerna. Om 

ledningen behöver byggas parallellt med befintliga ledningar behöver utförande och lokalisering diskuteras 

med Nynäshamns kommun. 

Vattenskyddsområdet Älby som utgör grundvattentäkt i Nynäshamns kommun korsas vid två tillfällen, söder 

om Ösmo samt norr om Nynäshamn. Vattenskyddsområdet redovisas i Bilaga 1. 

Markanvändningen mellan Kolbotten och Nynäshamn består av både skog och öppen mark. Det förekommer 

även avsnitt av sankmark. Vid Stutby passerar sträckningen genom Grindsjöns skjutfält som är beläget inom 

Botkyrka och Nynäshamns kommuner, skjutfältet utgör riksintresse för Försvaret, se Bilaga 1. Väster om sjön 

Muskan korsas Körundas golfbana vid två tillfällen, dels vid en ca 100 meter sträcka av områdets östra sida 

och sedan vid den sydvästliga utkanten av området i en sträcka om ca 550 meter. 

Sträckningen korsar sjön Glasbergasjön samt Kagghamraån. Kagghamraån har beslutade 

miljökvalitetsnormer som utgörs av god ekologisk status med avseende på näringsämnen. Åtgärder behöver 

genomföras för att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Sträckningen korsar även elva mindre 

vattendrag. Riksvägarna 225 respektive 73 korsas vid två tillfällen. Även riksvägarna 569, 543, 542 och 545 

samt ett flertal mindre vägar korsas. Järnvägarna Västra Stambanan och Nynäsbanan korsas vid två tillfällen.  

Ledningssträckan berör även fler markavvattningsföretag som sammanställs i Tabell 1 nedan samt redovisas i 

karta i Bilaga 1. 
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Tabell 1. Lista över markavvattningsföretag som berörs mellan Kolbotten och Nynäshamn 

Kart-ID Namn Beskrivning 

M1 Gärtuna-Skälby tf, Gärtuna-Hall tf Båtnadsområde 

M2 Gärtuna-Skälby tf, Gärtuna-Hall tf Dike (berör även alternativ sträcka Kagghamra) 

M3 Marieberg o Snäckstavik m.fl Dike 

M4 Kyrsjön Dike (berör även alternativ sträcka Kagghamra) 

M5 Marieberg o Snäckstavik m.fl Båtnadsområde (berör även alternativ sträcka 
Kagghamra) 

RiksFörsvaret Grindsjöns skjutfält Riksintresse Försvarsmakten 

M6 Skogstorp inv. f Dike 

M7 Sänkning av Fagersjön Dike 

M8 Sänkning av Fagersjön Båtnadsområde 

M9 Skogstorp inv. f Båtnadsområde 

M10 Hagalund Dike 

M11 Körunda Båtnadsområde 

M12 Vansta-Stensängen tf Båtnadsområde 

M13 Gryt-Nibble tf Dike 

M14 Gryt-Nibble tf Båtnadsområde 

M15 Elfvikens tf Båtnadsområde 

M16 Elfvikens tf Dike 

4.2 Naturmiljö 
Naturmiljöintressen i ledningssträckans omgivning redovisas i kartor i Bilaga 2 och sammanställs i Tabell 2 

nedan. 

Från station Kolbotten passerar ledningen genom Bornsjöns naturreservat. Bornsjöområdet kan 

karakteriseras som ett sprickdalslandskap och ett kulturlandskap av omisskännlig sörmländsk prägel. I 

området finns också barrskogar med höga naturvärden. Bornsjön har stort limnologiskt värde och är av 

betydelse som häckningslokal för fiskgjuse och storlom. 

Söder om Kagghamra korsas Kagghamraån som är av riksintresse för naturvård. Generellt har området som 

helhet en ovanligt rik flora och fauna med förekomst av en mängd rödlistade arter. Områdets värde består av 

vattendrag, strandzon, skog samt erosion och ackumulation längs vattendrag. 

I övrigt berörs värdefulla våtmarker, sumpskogar, biotopskydd mm, se Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Värdefulla naturmiljöer inom 50 meter från ledningen. Tabellen hänvisar till intressen som redovisas i 
naturmiljökartor 1–5 i Bilaga 2. 

Kart-ID Intresse Namn/Beteckning Beskrivning Naturmiljö-
karta Nr 

NR1 Naturreservat Bornsjön Beskrivs ovan 1 

S1 Sumpskog Igelsjön Kärrskog 1 

S2 Sumpskog SO. Tullan Kärrskog 1 

S3 Sumpskog 200 M O Krummeltorp Övrig fuktskog 1 

S4 Sumpskog NO Marsjön Övrig fuktskog 2 

NV1 Naturvärde NO Marsjön Barrsumpskog 2 

BioSkydd1 Biotopskydd  SK 561-2006 Äldre naturskogsartade 
skogar 

2 

VMI1 Våtmarksinventering Våtmark 300 M SV 
Kagghamra 
fritidshusområde 5 km 
SSV Vårsta 

Låga naturvärden 2 
 

Skog1 Skogliga 
värdetrakter 

Skärgården - 2 

S5 Sumpskog Snäckviken Strandskog vid hav 2 

RINV1 Riksintresse 
Naturvård 

Kagghamraån Beskrivs ovan 2 

S6 Sumpskog 400 M V Tyskbotten Övrig fuktskog 2, alternativ 
sträckning 

S7 Sumpskog 500 M NO Kagghamra Kärrskog 2, alternativ 
sträckning 

S8 Sumpskog Hanmossen Mosseskog 3 

VMI2 Våtmarksinventering Mosse 700 m SV 
Tegelvreten 8 km S 
Vårsta 

Låga naturvärden 3 

S9 Sumpskog 500 m V Hagaberg Kärrskog 3 

VMI3 Våtmarksinventering Våtmark runt Fagersjön 7 
km VSV Hemfosa 

Vissa naturvärden 3 

S10 Sumpskog SV Fagersjön Kärrskog 3 

S11 Sumpskog 600 M S Tegelvreten Kärrskog 3, alternativ 
sträckning 

S12 Sumpskog 800 M V Haga Kärrskog 3, alternativ 
sträckning 

S13 Sumpskog Öster Vimossen Kärrskog, mosseskog 4 

S14 Sumpskog Väggarö mosse Kärrskog 4 

VMI4 Våtmarksinventering Väggarö mosse 3 km 
ONO Sorunda 

Vissa naturvärden 4 

Trädmiljö1 Skyddsvärd 
trädmiljö 

 Betesmark 4 

S15 Sumpskog 650 M SO Skogstäppan Kärrskog 5 

 

4.3 Kulturmiljö 
Mellan Kolbotten och Nynäshamn passeras områdena Hall (Södertälje kommun), Grödinge (Botkyrka 

kommun) och Sorunda-Stymninge (Nynäshamn kommun) som är av riksintresse för kulturmiljövård. 

Områdena beskrivs nedan och redovisas i kartor 1–5 i Bilaga 3.  

Hall präglas av fornlämningsmiljö i kustnära läge vilken speglar bosättning och näringsfång med trolig början 

under yngre stenåldern och fram till 1600-talet. Områdets riksvärden utgörs av bronsålderslämningar i form av 



 

 
28 
 

Samrådshandling avgränsningssamråd – Spänningshöjning och ombyggnation ledning Kolbotten-Nynäshamn 

 

rösen, stensättningar, boplatser och skålgropsförekomster. Grödinge är en centralbygd med förhistorisk 

bruknings- och bosättningskontinuitet, smala uppodlade spric 

kdalar, präglade av mindre herrgårdar, och med stor fornlämningsrikedom i de dominerande 

landskapspartierna. Rikssvärdet omfattar bl.a. stenåldersboplatser från främst yngre stenåldern och lämningar 

från bronsåldern.  

Sorunda-Stymninge kännetecknas av dalgångsbygd som i fornlämningsrikedom, landskap och 

bosättningsmönster speglar ett jordbruk som etablerades under järnåldern och dess förändringar i och med 

det sena 1800-talets skiften. Rikssvärdet utgörs av bl.a. flera storhögar och stora gravfält, stor skeppssättning, 

runstenar, rekonstruerad forntida vägsträckning och fornborgar som visar bygdens centrala ställning under 

järnåldern 

Det förekommer totalt 73 kända kulturhistoriska lämningar, varav 47 fornlämningar, inom 50 meter från 

ledningen. Lämningarna sammanställs i Tabell 3 nedan och redovisas i Bilaga 3.   

Tabell 3. Kulturhistoriska lämningar inom 50 meter från ledningssträckningarna. Tabellen hänvisar till 
kulturmiljökartor i Bilaga 3. Den antikvariska bedömningen Ej kulturhistorisk lämning tas ej med i tabellen. 

Lämnings Nr / Kart ID Antikvarisk bedömning Beskrivning Kulturmiljökarta Nr 

L2014:8639 Fornlämning Fornborg 1 

L2013:7 Fornlämning Skärvsenshög 1 

L2014:8422 Fornlämning Skärvsenshög 1 

L2014:8720 Möjlig fornlämning Bytomt/gårdstomt 1 

L2014:9506 Fornlämning Skärvstenshög 1 

L2014:8831 Fornlämning Stensättning 1 

L2014:9016 Möjlig fornlämning Stensättning 1 

L2014:9507 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

1 

L2014:9549 Möjlig fornlämning Hägnad 1 

L2014:9290 Fornlämning Hällristning 1 

L2014:9876 Ingen antikvarisk bedömning Boplatsområde 1 

Hall Riksintresse kulturmiljövård Beskrivs ovan 1 

L2014:9376 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

1 

L2017:3665 Ingen antikvarisk bedömning Textilindustri 2 

L2017:7325 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 2 

Grödinge Riksintresse kulturmiljövård  Beskrivs ovan 2 

L2017:7990 Övrig kulturhistorisk lämning Kolningsanläggning 2 

L2017:7382 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 2 

L2017:7768 Fornlämning Stensättning 2 

L2017:8102 Fornlämning Grav- och boplatsområde 2 

L2017:8087 Fornlämning Gravfält 2 

L2017:7620 Fornlämning Gravfält 2 

L2017:7619 Fornlämning Hög 2 

L2017:4513 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

2 
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L2017:4620 Fornlämning Hällristning 2 

L2017:4070 Fornlämning Gravhägnad 2 

L2017:7308 Fornlämning Stensättning 2 

L2017:7309 Fornlämning Stensättning 2 

L2017:7377 Fornlämning Hög 2 

L2017:7460 Fornlämning Stensättning 2 

L2017:7771 Övrig kulturhistorisk lämning Kolningsanläggning 2 

L2017:3927 Möjlig fornlämning Lägenhetsbebyggelse 2 

L2017:3555 Fornlämning Lägenhetsbebyggelse 2 

L2013:9337 Övrig kulturhistorisk lämning Fyndplats 2 

L2017:3709 Fornlämning Bytomt/gårdstomt 2 

L2017:3710 Fornlämning Gravfält 2 

L2017:4680 Fornlämning Stensättning 2, alternativ 
sträckning 

L2017:8170 Fornlämning Stensättning 2, alternativ 
sträckning 

L2017:7915 Fornlämning Bytomt/gårdstomt 2, alternativ 
sträckning 

L2017:4469 Övrig kulturhistorisk lämning Fyndplats 2, alternativ 
sträckning 

L2017:7758 Fornlämning Fornborg 2, alternativ 
sträckning 

L2017:7547 Fornlämning Gravfält 2, alternativ 
sträckning 

L2015:7081 Fornlämning Gravfält 3 

L2015:8008 Övrig kulturhistorisk lämning Husgrund, historisk tid 3 

L2015:6217 Fornlämning Gravfält 3 

L2015:6527 Övrig kulturhistorisk lämning Husgrund, historisk tid 3, alternativ 
sträckning 

L2015:7678 Ingen antikvarisk bedömning Härd 3 

L2013:2089 Ingen antikvarisk bedömning Härd 3 

L2015:6337 Övrig kulturhistorisk lämning Husgrund, historisk tid 3 

L2015:5975 Fornlämning Gravfält 3, alternativ 
sträckning 

L2015:6430 Möjlig fornlämning Färdväg 3, alternativ 
sträckning 

L2015:7166 Fornlämning Boplats 3, alternativ 
sträckning 

L2013:5283 Fornlämning Färdväg 3, alternativ 
sträckning 

L2015:6769 Fornlämning Gravfält 3, alternativ 
sträckning 

L2017:7309 Fornlämning Hög 4 

L2014:7572 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

4 
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L2014:7730 Fornlämning Gravfält 4 

L2014:7413 Fornlämning Gravfält 4 

Sorunda-Stymninge Riksintresse kulturmiljövård Beskrivs ovan 4 

L2014:6825 Fornlämning Stensättning 4 

L2014:7325 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

4 

L2014:7126 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

4 

L2014:7127 Övrig kulturhistorisk lämning Fornlämningsliknande 
lämning 

4 

L2014:6605 Fornlämning Hällristning 4 

L2014:7659 Fornlämning Stensättning 4 

L2014:6909 Fornlämning Hällristning 4 

L2014:7086 Fornlämning Hällristning 4 

L2014:7521 Fornlämning Stensättning 4 

L2014:7658 Fornlämning Stensättning 4 

L2014:6887 Övrig kulturhistorisk lämning Stensättning 4 

L2014:7688 Fornlämning Hällristning 4 

L2014:7515 Fornlämning Gravfält 5 

L2014:6898 Fornlämning Gravfält 5 

L2016:3879 Fornlämning Gravfält 5 

L2016:3452 Fornlämning Stensättning 5 

L2016:3545 Fornlämning Stensättning 5 

 

4.4 Friluftsliv och landskapsbild 
Vid station Kolbotten passerar ledningssträckan genom Bornsjöområdet som är av riksintresse för friluftsliv. 

Området är ett av länets viktigaste oexploaterade större områden i länets sydvästliga del och har stor 

betydelse för det rörliga friluftslivet. För friluftslivet utgör Bornsjöområdet ett tätortsnära grönområde med höga 

och allsidiga kvaliteter. Vid samma område berörs området ”Mälaren med öar och strandområden i 

Stockholms län” som är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Områdets riksintresse utgörs av de samlade 

natur och kulturvärdena för Mälaren med öar och strandområden. Vid Kagghamra och mellan Ösmo och 

Nynäshamn berörs området ”Kustområdena och skärgården i Stockholms län” som är av riksintresse för det 

rörliga friluftslivet. Riksintresset utgörs av de samlade natur- och kulturvärdena i kustområdet och skärgården. 

Riksintressena redovisas i karta i Bilaga 4.  

Sträckan mellan Kolbotten och Nynäshamn berör inga intressen med avseende på landskapsbilden. 
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4.5 Boendemiljö 
Inom 100 meter från luftledningssträckningen mellan Kolbotten och Nynäshamn återfinns 42 bostadshus 

varav det närmsta är beläget ca 20 meter2 från planerad sträckning. Närliggande bostadshus återfinns främst 

vid Stutby. Tabell 4 nedan redovisar bostadshus inom 100 meter från ledningssträckan.  

Inom 100 meter från de alternativa sträckningarna vid Stutby och Enby finns inga bostadshus. 

Det återfinns inte heller några bostadshus inom 50 meter från markkabelssträckan vid Ösmo.  

Tabell 4. Bostadshus inom 100 meter från luftledningssträckningen.  

 

4.6 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

                                                      
2 Avståndet blir som närmast 20 meter, avståndet till bostadshuset beror på i vilka befintliga ledningsstolpar 
som ledningen slutligen kommer att monteras. 
3 Se fotnot 2. 
4 Avståndet blir som närmast 35 meter, avståndet till bostadshuset beror på vilka befintliga ledningsstolpar 
som ledningen slutligen kommer att monteras. 

Fastighetsbeteckning Avstånd till kraftledning 
(ca meter) 

Fastighetsbeteckning Avstånd till kraftledning 
(ca meter) 

Gärtuna 1:7   203 Norr Stutby 1:13 45 

Vidbynäs 1:3 70 Norr Stutby 1:14 30 

Vidbynäs 1:3 60 Kagghamra 2:87 95 

Kagghamra 2:48 80 Vidby 3:29 30 

Kagghamra 2:91 95 Norr Stutby 1:46 40 

Klövsta 3:5 45 Norr Stutby 1:27 30 

Vidby 3:18 30 Kagghamra 2:47 80 

Norr Enby 1:51 40 Kagghamra 2:49 85 

Norr Stutby 1:44 95 Norr Enby 1:32 95 

Kagghamra 2:39 95 Norr Enby 1:50 75 

Kagghamra 2:50 95 Tegelvreten 2:25 90 

Norr Enby 1:49 30 Tegelvreten 2:28 95 

Norr Enby 1:52 80 Norr Stutby 1:30 90 

Kagghamra 2:88 95 Klövsta 1:14 70 

Kagghamra 2:89 95 Gryt 1:30 65 

Skärvsta 1:7 354 Gryt 1:13 40 

Norr Enby 1:48 45 Gryt 1:28 70 

Tegelvreten 2:27 85 Norr Stutby 1:16 85 

Norr Stutby 1:36 95 Norr Stutby 1:43 65 

Kagghamra 2:38 95 Gryt 1:31 70 

Tegelvreten 2:26 95 Kagghamra 2:90 100 
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någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till MKB:n kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella ledningsträckningen. 

Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 

5 BEDÖMDA MILJÖEFFEKTER OCH HÄNSYNSÅTGÄRDER 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

5.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Spänningshöjning av aktuell ledning bidrar till samhällsnytta genom att Sökanden kan möta det ökande 

kapacitetsbehovet och att en säker elförsörjning kan bibehållas i regionen.  

Avverkning i närheten av vattendrag kan ge ökad belastning av näringsämnen och tungmetaller, orsaka 

grumling och igenslamning samt medföra förändrade hydrologiska förhållanden. Ökad ljusinstrålning kan 

lokalt medföra ökad vattentemperatur och algtillväxt i vattnet. Den breddning av skogsgatan som behövs 

bedöms dock endast medföra mycket begränsade och lokala konsekvenser för berörda vattendrag till följd av 



 

 
33 
 

Samrådshandling avgränsningssamråd – Spänningshöjning och ombyggnation ledning Kolbotten-Nynäshamn 

 

ökad ljusinstrålning. Ingen körning sker i vattendragen under drift, underhåll och anläggning. Eventuella 

körskador på mark återställs till ursprungligt skick.   

Ledningen föreslås i huvudsak att anläggas i samma sträckning som befintlig 70 kV ledning. Detta får anses 

som en lämplig sträckning då befintlig ledning under decennier har utgjort en kännetecknande sträckning och 

riktning i landskapet. Ombyggnation innebär en initial breddning av befintlig ledningsgata med 

uppskattningsvis ca 20 meter. Där ledningen passerar genom jordbruksmark uppstår brukningshinder för 

markägarna. För intrång i skog och jordbruksmark erhåller berörda fastighetsägare ersättning. Efter 

byggnation återgår mark som tidigare upptagits som ledningsgata till berörda markägare 

Bornsjöns vattenskyddsområde bedöms inte påverkas då ledningarna hängs upp i befintliga stolpar. Vissa 

åtgärder kan ändå kräva dispens från vattenskyddsområdets föreskrifter, detta kommer undersökas närmare 

inom ramen för arbetet med MKB. 

Även vid passage av Älby vattenskyddsområde kan det blir aktuellt med dispensansökningar från områdets 

föreskrifter. 

Gällande passagen vid Kagghamra håller Sökanden en dialog med Botkyrka kommun. Sökanden förespråkar 

här en sträckning som anpassats till bebyggelsen i området. Detta medför en förbättring i Kagghamra jämfört 

med nuläget. 

Om en alternativ sträckning behöver användas för passage vid Stutby behöver ledningens exakta sträckning 

diskuteras med Försvarsmakten så att påverkan på Grindsjöns skjutfält minimeras. 

Passagen vid Ösmo planeras i markkabelsutförande i en sträcka som innebär att ledningen helt flyttas ur 

Ösmo tätort. Detta medför en förbättring jämfört med nuläget då kommunen kan fortsätta med planerad 

utveckling i området.  

Korsningar med väg och järnväg kommer att utföras i enlighet med gällande lagstiftning. Om arbeten behöver 

ske inom Trafikverkets vägområden eller fastigheter kommer kontakt att tas med myndigheten. 

Med ovannämnda försiktighetsåtgärder bedömer Sökanden att ny 130 kV ledning medför liten-måttlig 

påverkan på samhällsnytta, markanvändning och planer. 

5.2 Naturmiljö 
En kraftlednings allmänna påverkan på naturmiljön i skogsmark är främst att en ny skogsgata tas upp utmed 

ledningen vilket medför till att naturtypen förändras lokalt till följd av ökad ljusinstrålning och ändrade 

fuktighetsförhållanden. Skogsgatan underhålls även genom regelbunden röjning av vegetation och avverkning 

av kantträd utanför den egentliga gatan som är så högväxande att de riskerar att falla på och skada 

ledningen. Avverkningen medför att livsbetingelserna för flora och fauna förändras lokalt. Vissa arter som 

kräver mörka och fuktiga miljöer kommer att missgynnas och försvinna medan ljuskrävande och hävdgynnade 

arter kommer att etableras. Vid sanka marker kan körskador uppstå till följd av körning med arbetsmaskiner i 

ledningsgatan. 

Naturmiljön som riskerar att påverkas av ledningen utgörs framförallt av utpekade sumpskogar och 

Kagghamraån som är av riksintresse för naturvård. Påverkan på dessa består i huvudsak av avverkning, 

anläggningspåverkan vid eventuell etablering av stolpar inom utpekade värdefulla naturmiljöer samt risk för 

körskador. Vid sträckan där ledningen är belägen inom Bornsjöns naturreservat hängs ledningen 

huvudsakligen i befintliga ledningsstolpar, ett fåtal nya ledningsstolpar kommer dock bli aktuella vid anslutning 

till station Kolbotten. Vid markkabelsträckan berörs inga utpekade naturmiljöintressen. 

Ledningen planeras i huvudsak i anslutning till befintlig ledningsgata där naturmiljön redan är påverkad och 

delvis anpassad till de förhållanden som råder i en ledningsgata. Trots detta kommer avverkning av skog att 
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behöva utföras för anläggande av den nya kraftledningen. Sökanden kommer att eftersträva stolpplatser 

utanför berörda sanka marker samt återställa marken efter eventuella körskador.  

Inom ramen för anläggningsfasen planeras körvägar och uppställningsplatser för att minimera påverkan på 

naturintressen. Ingen körning får ske i korsande vattendrag, vid passage över vattendrag ska tillfälliga eller 

permanenta broar nyttjas. Träd och buskar lämnas i den mån det är möjligt i vattendragens strandzon. 

Stolpplaceringar anpassas även för att minimera påverkan på naturmiljön. Med ovannämnda 

försiktighetsåtgärder bedömer Sökanden att ny 130 kV ledning medför liten påverkan på naturmiljön.  

Sökanden har under sommaren 2019 låtit genomföra en naturvärdesinventering längs med planerad 130 kV 

ledning Kolbotten-Nynäshamn. Resultaten från naturvärdesinventeringen redovisas i kommande MKB. 

Påverkan på naturmiljön i driftskedet redovisas närmare i kommande MKB. 

För att säkerställa att ingen större påverkan uppstår på naturmiljö vid underhåll och eventuell framtida 

reparation av ledningen utförs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innan 

underhållsåtgärder som väsentligt kan tänkas ändra naturmiljön påbörjas. Vid detta samråd föreslås lämpliga 

försiktighetsåtgärder för att undvika att skada uppstår. 

Fåglar 

Analys av genomförd fågelinventering pågår. Sökanden kommer att ta hänsyn till eventuella värden som 

observerats. Skyddsåtgärder kommer att vidtas vid behov. En utförlig konsekvensbedömning med avseende 

på fågellivet kommer att presenteras i kommande MKB.  

5.3 Kulturmiljö 
Anläggande av ny ledning kan leda till påverkan på kulturhistoriska lämningar vid terrängkörning, 

schaktarbeten eller om upplag placeras på dem. Även vid framtida underhåll av ledningen kan även fysisk 

påverkan på lämningar uppstå. Det är därför av stor vikt att ledningsåtgärder planeras med hänsyn till kända 

lämningar i berörda områden. 

Längs ledningssträckan mellan Kolbotten och Nynäshamn förekommer fler kända kulturhistoriska lämningar. 

Sträckan passerar även genom Hall, Grödinge samt Sorunda-Stymninge som är av riksintresse för 

kulturmiljövård. En kraftledning kan medföra påverkan på kulturmiljön genom sin visuella närvaro i landskapet. 

Sträckan som passerar Sorunda-Stymninge förläggs som markkabel varför ingen påverkan på 

kulturmiljölandskapet uppstår. Ny 130 kV ledning bedöms inte medföra någon ny påverkan på 

kulturmiljölandskapet vid Hall och Grödinge då ledningen anläggs parallellt med befintlig 70 kV ledning som 

därefter raseras.  

Vid detaljprojektering av ledningarna kommer stolpplacering att så långt möjligt undvikas i anslutning till kända 

lämningar. Normalt är det inte några svårigheter att undvika kulturhistoriska lämningar eftersom ledningarnas 

stolpplatser och spannlängd kan varieras i relativt stor utsträckning. Om några fornlämningar bedöms 

påverkas av planerade ledningar kommer samråd, enligt Kulturmiljölagen, att ske med länsstyrelsen. 

För att undvika fysisk påverkan på kulturhistoriska lämningar som är lokaliserade i eller i anslutning till 

ledningsgatan i anläggningsskedet, kommer de lämningar som riskerar att påverkas märkas ut i fält innan 

anläggnings- och raseringsarbeten påbörjas. Sökandens utgångspunkt är att ingen körning kommer att ske 

över eller i direkt anslutning till fornlämningarna. Inga upplag kommer heller att placeras på lämningarna. Vid 

ett eventuellt intrång i fornlämningar eller i närområdet till fornlämningar är det i första hand länsstyrelsen som 

avgör hur stort fornlämningsområdet ska vara enligt 2 kp. 2 § kulturmiljölagen.  
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Om det vid arbete med ledningen skulle påträffas lämningar som kan antas vara fornlämningar skall den del 

av arbetet som berör lämningen avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § 

kulturmiljölagen. 

Med ovannämnda försiktighetsåtgärder bedöms påverkan på kulturmiljön bli liten. 

5.4 Friluftsliv och landskapsbild 
En luftlednings påverkan på friluftslivet bedöms bestå av dels den landskapsbildspåverkan som ledningen 

medför, dels av de temporära störningar som uppkommer för det lokala friluftslivet i samband med eventuella 

arbeten på ledningen. En luftledning påverkar landskapsbilden genom sina stolpar och den avverkade delen 

av ledningsgatan. Där luftledningen går genom skogsmark exponeras den generellt sett mindre än där den 

går över öppen mark. 

Sträckan mellan Kolbotten och Nynäshamn består huvudsakligen av skogsmark vilket begränsar ledningens 

exponering i landskapet. Vid de sträckor där öppna ytor passerar är ledningen mer synlig, dock följer 

ledningen huvudsakligen samma sträcka som 70 kV ledningen, dvs ingen ny påverkan uppstår på 

landskapsbilden efter att 70 kV ledningen raserats. En del av sträckan (vid Ösmo) markförläggs vilket innebär 

en förbättring vad gäller landskapsbilden i området. Ny 130 kV ledning bedöms medföra en liten påverkan på 

landskapsbilden.  

Vid Kolbotten passeras områdena Bornsjön samt Mälaren med öar och strandområden som är av riksintresse 

för friluftslivet respektive det rörliga friluftslivet. Ledningen innefattar en mycket kort sträcka inom 

riksintressenas områden där även fler ledningar återfinns varför ingen tillkommande påverkan bedöms uppstå 

på riksintressena. Kustområdena och skärgården i Stockholms län som är av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet passeras mellan Ösmo och Nynäshamn. Vid Ösmo planeras 130 kV ledningen i 

markkabelutförande och sedan följs befintlig ledningssträcka varför ingen påverkan på riksintresset bedöms 

uppstå.  

5.5 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Det närmsta bostadshuset återfinns vid Gärtuna på ett avstånd av 20 meter5.I Stutby finns bebyggelse ca 30 

meter från ledningen och i Enby är avståndet ca 30 meter. Vid dessa passager är huvudalternativet att 

anlägga ledningen i befintlig sträckning för befintlig 70 kV ledning. Detta innebär att den befintliga ledningen 

först raseras och sedan anläggs den nya 130 kV ledningen. På så sätt minimeras påverkan på boendemiljön i 

området jämfört med nuläget. Om byggnation i befintlig sträckning inte är möjligt måste en alternativ 

sträckning förbi Stutby och Enby användas. En bedömning huruvida Sökandens ledning kan komma att 

påverka magnetfältet i området görs för kommande MKB. Grafer som visar magnetfältets utbredning och 

styrka kommer att infogas i MKB:n. 

Påverkan på boendemiljö bedöms i nuläget att bli måttlig. 

5.6 Risk och säkerhet 
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat 

och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 

underhållsarbeten.  

  

                                                      
5 Avståndet blir som närmast 20 meter, avståndet till bostadshuset beror på vilka befintliga ledningsstolpar 
som ledningen slutligen kommer att hängas i. 
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6 SAMLAD BEDÖMNING 
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå som följd av ny 130 kV kraftledning mellan Kolbotten och Nynäshamn 

sammanfattas i Fel! Hittar inte referenskälla. nedan.  

Tabell 5. Sammanfattning av bedömd miljöpåverkan 

Bedömd Aspekt Bedömning miljöpåverkan 

Samhällsnytta, markanvändning 
och planer 

Liten-måttlig 

Naturmiljö Liten 

Kulturmiljö Liten 

Friluftsliv och landskapsbild Liten 

Boendemiljö och 
elektromagnetiska fält 

Måttlig 

Totalt sett bedömer Sökanden att en ny 130 kV ledning mellan Kolbotten och Nynäshamn kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Detta beror främst på att ledningen omfattar en relativt lång sträcka, vilket medför 

att den berör ett flertal värdefulla miljöer. Då den nya ledningen även är ett tidskritiskt projekt, se avsnitt 2.2, 

så har Sökanden även av denna anledning valt att anta BMP. Sökanden bedömer dock att det enda 

realistiska alternativet för den nya kraftledningen är att till största del följa den befintliga ledningen eftersom 

det innebär ett mindre intrång samt minsta möjliga påverkan på miljön i ledningens omgivning. En mer 

ingående beskrivning och bedömning av betydande miljöeffekter för projektet och tekniskt utförande kommer 

att framgå av kommande MKB. 

7 FORTSATT ARBETE 
Efter avslutat avgränsningssamråd kommer Sökanden att sammanställa alla inkomna yttranden samt bemöta 

dessa i en samrådsredogörelse. Sökanden undersöker även möjligheten till avbrott vid vissa passager för att 

anlägga ny 130 kV ledningen i befintlig skogsgata. Eventuellt görs även andra sträckningsjusteringar och/eller 

vidare utredningar.  

Sökanden kommer genomföra en specifik miljöbedömning och inleda arbetet med en fullskalig MKB. Den 

framtagna MKB:n utgör bilaga till koncessionsansökan som kommer att skickas in till 

Energimarknadsinspektionen (Ei) för beslut om tillstånd för ledningen. 
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8 PRELIMINÄRT INNEHÅLL MKB 

Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB som ska upprättas vid bedömning att projektet kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan: 

• Inledning

- Bakgrund och behov

• Tillståndsprocessen

- Annan lagstiftning

- Genomförda samråd

- Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

• Alternativutredning

- Avfärdade alternativ

- Val av sträckningsalternativ

• Utformning och teknisk beskrivning

- Teknisk utformning

- Sträckningsbeskrivning

- Byggnation

- Markbehov

- Drift och underhåll

- Rasering av befintlig ledning

• Nuläge och konsekvenser för förordat alternativ (hänsynsåtgärder och konsekvenser)

- Strömförsörjning och redundans

- Markanvändning, bebyggelse, planer

- Resurshushållning

- Miljömål

- Miljökvalitetsnormer

- Naturmiljö

- Kulturmiljö

- Landskapsbild

- Friluftsliv

- Boende, hälsa och säkerhet

- Infrastruktur

• Nuläge och konsekvenser för alternativ sträckning

Samma som för förordat alternativ

• Kumulativa konsekvenser

• Samlad bedömning

• Skyddade arter

• Referenser
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:301 - 000

Samråd avseende nätkoncession befintlig ledning Kolbotten - 
Tullinge

WSP skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
undersökningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 

Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 117. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Tullinge.

______________________

Sändlista

9
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 117 KS/2019:301 - 000

Samråd nätkoncession befintlig ledning Kolbotten - Tullinge

WSP skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
undersökningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i 
området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är 
nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området. 

 Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen. 

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning Kolbotten-
Tullinge.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Yttrande Samrådshandling kraftledning Kolbotten-Tullinge 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning 
Kolbotten-Tullinge. 

Sammanfattning 

WSP skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Dokumentet utgör underlag för 
undersökningssamråd. Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV 
ledning i området. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i 
elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna 
är nödvändiga för att möta samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i 
området.  

Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen.  

Ärendet 
Yttrandet avser undersökningssamråd, Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om 
förlängd nätkoncession för tillstånd för befintlig markkabel/luftledning samt höja 
spänningen från 77 kV till 132 kV mellan Kolbotten och Tullinge i Salem, Botkyrka och 
Huddinge kommuner. På uppdrag av Sökanden har WSP anlitats för att vara behjälpliga 
under tillståndsprocessen.  

Den planerade 130 kV ledningen ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. Syftet med 
ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då 
Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta 
samhällets och sökandens egna krav på leveranssäkerheten i området. För att få uppföra 
och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Därför genomförs 
nu undersökningssamråd.  
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Salem uppmanas att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp för 
att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som 
kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta tillståndsprocessen.  

Den 18 oktober 2019 vill WSP ha yttrande, planen är att kommunstyrelsens tekniska 
utskott behandlar yttrandet den 23 oktober och att kommunstyrelsen beslutar yttrandet 
den 4 november. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som 
visar att växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta 
bedöms dessa inte ha betydande miljöeffekt. Trots det har myndigheterna tagit fram en 
vägledning som rekommenderar följande: 

● Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

● Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som
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ger förhöjda magnetfält. 
● Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i

hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa dessa råd och riktlinjer. Magnetfältsberäkningar 
kommer att göras för den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets 
utbredning och styrka kommer att redovisas i kommande MKB. Därmed har förvaltningen
inga invändningar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av kraftledningsdragningen. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Bilagor 

1. Inbjudan till Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Tullinge

Delges 

Arkiv 
Botkyrka och Huddinge kommuner 
WSP, daniel.u.johansson@wsp.com 
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 

befintlig markkabel/luftledning samt höja spänningen från 77 kV till 132 kV (nominell spänning) mellan 

Kolbotten och Tullinge i Salem, Botkyrka och Huddinge kommuner, Stockholms län. Inom ramen för en 

tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken (MB) med 

syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

MKB:s innehåll och utformning. 

Detta dokument är en samrådshandling som utgör underlag för undersökningssamråd. I bilaga 1 redovisas 

samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek.  

1.1 Bakgrund 
Sökanden har 2010 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 12 km lång befintlig 

markkabel/luftledning mellan Kolbotten och Flemingsberg. Den aktuella sträckningen byggdes år 1963 och 

1967. Den 2017-04-04 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt 

diarienummer 2010–101823. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram 

en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i Figur 1. 

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning. 

I begäran om komplettering benämner Ei aktuell sträcka för ”Kolbotten – Flemingsberg”. Eftersom den sökta 

sträckan har förkortats och inte längre går till Flemingsberg har Sökanden valt att benämna sträckan för 

”Kolbotten – Tullinge” istället.  
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1.2 Syfte och behov 
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät och överför el inom ett stort område till 

underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning av mindre tätorter 

med omgivande landsbygd i Salem, Botkyrka och Huddinge kommuner.  

1.2.1 Spänningshöjning 
På grund av ökat behov av el i regionen avser Vattenfall Eldistribution att höja från 77 kV till 132 kV. 

Övergången till högre spänning planeras att påbörjas år 2022 då ett antal mindre åtgärder behöver vidtas i 

anslutande ledningar och transformatorer innan höjningen kan ske.  

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder.  Allt från 

mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på 

företagets elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och 

effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget 

bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 

anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och 

byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i 

lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv 

runt jorden. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN 
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Ei och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. 

En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter 

remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar 

mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 1 för flödesschema över processen. 

Figur 2 Tillståndsprocessen 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig 

om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.  
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För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för 

intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller 

dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 

MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.  
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen. 

3.1 Befintlig ledning 

3.1.1  Sträckning 
Befintlig luftledning är ca 12 km lång och sträcker sig från en transformatorstation vid Kolbotten mot öster, via 

en transformatorstation norr om Tumba och vidare till Tullinge (Figur 3).  

Ledningen går genom skogs- och jordbruksmark och korsar över väg E20. Norr om Tumba gör ledningen en 

sväng söderut in till transformatorstationen Lindhov innan den fortsätter västerut i samma linje som innan. Ca 

100 m av ledningen är markförlagd i avstickaren till station Lindhov. Ledningen fortsätter i ostnordostlig 

riktning genom i huvudsak skogsmark och korsar Tullingesjön. Norr om Tullinge sträcker sig ledningen fram 

till kommungränsen mellan Botkyrka och Huddinge, där ledningen löper ca 50 m in i Huddinge kommun. 

 

Figur 3. Översiktskarta befintlig ledning mellan Kolbotten och Tullinge.  

3.1.2 Utformning av luftledning 
Ledningen från Kolbotten till Lindhov är byggd år 1964 och från Lindhov till Tullinge år 1967 och har idag en 

nominell spänning på 77 kV. Ledningen består främst av portalstolpar i stål (se Figur 4), men vissa stolpar är 

byggda i trä. Beroende på terräng varierar stolphöjden mellan ca 14 – 37 m och stolparna placeras normalt 
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med ett avstånd (spannlängd) av ca 30-180 m. Ledningen är sambyggd med Svenska kraftnäts 220 kV 

ledning och går delvis parallellt med en annan av Svenska Kraftnäts 220 kV ledningar samt tre av Vattenfall 

Eldistributions 20 kV ledningar. 

 

Figur 4. Foto portalstolpe i stål. Tre nedre faslinor (indikeras av pilar) är Sökandens aktuella ledning. Övre faslinor tillhör Svenska 
Kraftnät. 

3.1.3 Utformning av markkabel 
Vid markförläggning av kablar grävs eller, vid förekomst av berg, sprängs i en erforderlig omfattning ett 

kabeldike. Schaktdjupet och schaktbredden är på ca 1 meter, se Figur 5 för schematisk skiss av kabelschakt. 

Markkabeln förläggs i enlighet med de krav som ställs i gällande regelverk och normer. Markkabel består av 

tre enfaskablar som buntas ihop i triangelkonfiguration. Schaktningen utförs med konventionell utrustning. 
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Figur 5. Principskiss på genomskärning av kabelgrav 

3.1.4 Markbehov 
Den yta som en kraftledning tar i anspråk beror delvis på den terräng och de markområden som ledningen 

passerar. Ledningstyp som denna är generellt belägen i en cirka 40 m bred skogsgata, fri från högväxande 

träd och buskvegetation som säkerställer att inga nedfallande träd orsakar elavbrott, se principskiss av en 

skogsgata i Figur 6 nedan. 

 

 

Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.  

En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas 

fri från träd rakt ovanför kabeln. 

3.1.5 Underhåll  
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5) besiktigas med bestämda intervall. 

Under en besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Beroende på kraftledningens lokalisering sker 

besiktning från mark eller från helikopter. När det behövs kan delar av ledningen rustas upp för att bibehålla 

en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för 

höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är 

beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzon.  
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En markkabel kräver generellt inget underhåll vid normal drift. En ”ledningsgata” kan generellt behöva hållas 

fri från träd rakt ovanför kabeln. 

3.1.6 Avveckling och rivningsarbeten 
Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering 

av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse ingår följande; 

• Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella

återställningsåtgärder

• En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar

på platsen.

• En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt

kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

• Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående

intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.

Vid borttagande av markkabel används en traktor med gripklo för att dra/rulla in kablarna, inga delar lämnas 

kvar. Metallen forslas bort och återvinns och schaktet fylls igen. Det bedöms inte föreligga någon risk för att 

raseringen medför spridning av föroreningar till yt- eller grundvatten i området. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.  

4.1 Samhällsnytta 
Ledningen är av betydelse för en väl fungerande elförsörjning på regionnätet i Salem, Botkyrka och Huddinge 

kommuner.  

4.2 Markanvändning och planer 
Salems kommuns gällande översiktsplan (ÖP) antogs den 14 juni 2018.1 I Salems ÖP nämns att 

utformningen av kraftledningsnätet i regionen ses över. Detta kommer innebära viss nybyggnation samt 

spänningshöjning av vissa kraftledningar. Det framgår också att säkerhetsavstånd ska beaktas vid ny 

bebyggelse av ledningar med 220 respektive 400 kV.  

Ledningen sträcker sig genom flera områden som i ÖP märkts ut som bevarandeområden för kultur samt 

Bornsjöns vattenskyddsområde och ledningen sträcker sig genom ett kulturreservat. ÖP pekar ut flera 

naturvärden längs med sträckan. Exempelvis går ledningen inom område utpekat som Storstockholms gröna 

kilar ”Bornsjökilen”, Grön värdekärna samt tätortsnära grönområden.  

Kolbotten, där ledningen har sin start, beskrivs i ÖP som en större transformatorstation. Ledningen sträcker 

sig sedan över skogs- och jordbruksmark och löper i Salems kommun delvis parallellt med E4/E20.  

I Salems kommun berörs inga gällande detaljplaner av den aktuella ledningen.2  

Botkyrka kommuns gällande översiktsplan antogs den 22 maj 2014.3 I ÖP framgår att de befintliga 

ledningarnas kraftförsörjning inom kommunen går att förena med kommunens planering. I ÖP nämns också 

att kraftledningar behövs för att tillgodose samhällsfunktioner, men att kraftledningar i stadsbygden gärna 

grävs ner, flyttas eller tas bort.  

När ledningen sträcker sig in i Botkyrka kommun är det strax efter att E4/E20 svänger av norrut. Där passerar 

ledningen genom skogs- och grönområden, förbi ett bostadsområde, via ytterligare skogsområde och över 

sjön Tullingesjön för att sedan nå sitt slut strax norr om ett större bostadsområde. Ledningen passerar genom 

Loviseberg, ett område som i Botkyrkas ÖP är markerat som ett område med blandindustri. I området ska 

handel och produktion bedrivas. Ledningen passerar också genom områden som i ÖP är utpekade som 

storstadsnära naturgrönt aktivitetsrum, gles stadsbygd samt medeltät stadsbygd. Där ledningen passerar sjön 

Aspen är ”Gröna samband” utpekade i ÖP. Detta innebär i områden där det finns förändringstryck, i eller nära 

stadsbygd, markerar kommunen viktiga gröna samband. Det är smala stråk mellan grönområden som 

behöver upprätthållas för att skapa en sammanhängande grönstruktur. Ledningen passerar också ett område 

som är utpekat som korridor för kollektivtrafik där utrymme för spårvägsdragning finns inom kommunen. Strax 

sydost om Aspen finns också ett markerat förändringsområde. I detta område skapas plats för mer 

verksamheter kring Tunarondellen. Ledningen sträcker sig sedan över sjön Aspen, och löper sedan strax norr 

om två områden som i Botkyrkas ÖP är markerade som gles stadsbygd; Tullinge parkhem samt Tullinge 

villastad.   

I Botkyrka kommun berörs följande planer av ledningen: 

- APL-145  

                                                      
1 Salems kommun. Översiktsplanen för Salems kommun 2030.  
2 Salems kommun. https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-
planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/detaljplaneoversikt_20190814.pdf  
3 Botkyrka kommun. Botkyrkas översiktsplan.  

https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/detaljplaneoversikt_20190814.pdf
https://www.salem.se/globalassets/5.-bygga-bo-miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/detaljplaneoversikt_20190814.pdf
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- 28-04A Tunaberg industriområde

- 20-14 Kv. Tuna Gård m.m.

- 25-02 Begravningsplats

- 26-9 Loviseberg 2

I Huddinge kommuns översiktsplan framgår att ledningen mellan Tullinge villastad och Flemingsberg kommer 

ersättas av markkabel istället för nuvarande luftledning. Detta berör fortsättningen av den ledning som är 

aktuell i denna ansökan. 

I övrigt framgår att nya kraftledningar ska placeras så att människors exponering till magnetfält begränsas, i 

ÖP framgår också vilka avstånd som är aktuella vid nybyggnation av ledningar. I ÖP framförs att ledningar 

inom Huddinge kommun på sikt ska grävas ner för att minska de elektromagnetiska fältens påverkan.  

Inga detaljplaner inom Huddinge kommun berörs av ledningen.4 

4.2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Ledningen berör tre vattenförekomster som innehar MKN: Tullingesjön, Tullingeåsen-Ekebyhov och S:t 

Botvid.  

Ytvattnet Tullingesjöns5 aktuella kemiska status uppnår till ej god och har krav på att uppnå god kemisk status 

förutom överallt överskridande ämnen år 2027. Anledningen till nuvarande klassificering är överskridande 

värden av kvicksilver, polybromerade difenyletrar, PFOS och tributyltenn. Ekologisk status klassificeras som 

måttlig med krav om att uppnå god ekologisk status till år 2027. Anledningen till nuvarande klassificering är 

övergödning.  

Grundvattenförekomsten Tullingeåsen-Ekebyhov6 uppnår god kvantitativ status. Kemisk status är 

klassificerad som otillfredsställande och med krav om att uppnå god status till år 2027. Anledningen till 

otillfredsställande kemisk status är överskridna värden för PFAS11 vid vattenverk. 

Grundvattenförekomsten S:t Botvid7 uppnår god kvantitativ status samt god kemisk status. 

4.3 Naturmiljö 
Ledningen går genom Bornsjöns naturreservat och vattenskyddsområde och i närheten av Natura 2000-

område och riksintresse för naturvård, se Tabell 1. Vidare finns det inom 100 m sju sumpskogar, nio 

nyckelbiotoper och 15 naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen samt en ängs- och betesmark utpekat av 

Länsstyrelsen, se Figur 7.  

4 Huddinge kommun. https://karta.huddinge.se/?isymap=api/ShowLayer/gallande_planer 
5 https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA73666480  
6 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA87221559  
7 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42329705 

https://karta.huddinge.se/?isymap=api/ShowLayer/gallande_planer
https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA73666480
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA87221559
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA42329705
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Figur 7. Naturvärden.  

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.   

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
kraftledning 

Naturreservat Bornsjöns Naturreservat Äldre blandbarrskog och västlig taiga med 
stora vatten och värdefull fågelfauna. Området 
innefattar även modernt skött åkermark, 
vackra före detta hagmarker med mycket ek 
och hassel, lummiga skogspartier och ett 
flertal historiska herrgårdar präglar.  

0 m 

Vattenskyddsområde Bornsjön Bornsjön är reservvattentäkt för Stockholm 
och är tillsammans med omgivande område 
vattenskyddsområde. 

0 m 

Riksintresse naturvård Bornsjön Bornsjöområdet är utpekat som riksintresse 
för naturvård för de höga naturvärden, det 
kulturpåverkade landskapet och den relativt 
ostörda skog som finns här. 

175 m 

Natura 2000 Bornsjön Bornsjöområdet är skyddat enligt både EU:s 
art- och habitatdirektiv och fågeldirektiv.  

315 m 
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4.3.1 Fåglar 
Sökningar i Artdatabankens rapportdatabas Artportalen har gjorts inom ramen för detta samrådsunderlag. 

Inom 1 km radie från ledningen har 147 fågelarter rapporterats 2013–2018, varav 21 arter upptagna i 

Fågeldirektivets bilaga 1 och 29 arter upptagna på svenska rödlistan. Resultatet indikerar på att det finns ett 

rikt fågelliv inom sökt område. De flesta observationer i sökningen har rapporterats inom Bornsjöområdet, 

vilket har ett rikt fågelliv och är välbesökt av naturintresserade människor. Inga rapporter om förolyckade 

fåglar fanns inom denna sökning och då ledningen funnits på plats i över 50 år föreligger ingen misstanke om 

att just denna ledning har betydande påverkan på fågellivet.  

Arter som riskerar att ta skada av luftledningar är generellt stora fåglar med låg pareringsförmåga8. 

Nämnvärda arter som rapporterats i området är sångsvan, trana, storlom, fiskgjuse, havsörn, kungsörn.  

4.3.2 Skyddsvärda arter 
Inom 200 m radie från ledningen har fem rödlistade arter (bortsett från fåglar) rapporterats 2013–2018; vanlig 

backsippa (VU), Svartöra (NT), tallticka (NT), kandelabersvamp (NT) och hasselsnok (VU).  

4.4 Kulturmiljö 
Ledningen är omgiven av flertalet områden av kulturmiljöintresse, som exempelvis fornminnen, kulturreservat 

och riksintressen för kulturmiljövård. Skyddade områden redovisas i Tabell 2 och Figur 8.  

Tabell 2. Skyddade kulturmiljöer i kraftledningens närhet. 

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
kraftledning 

Kulturreservat Nedre Söderby Området har stora sociala, estetiska och 
kulturhistoriska värden. Kulturhistoriskt 
prioriterade bevarandevärden är många, bland 
annat välbevarade järnåldersgravfält, 
hålvägar, skålgropar, samt byggnader från 
1700- och 1800-talen. Karaktäristiskt för 
området är det gamla välbevarade 
odlingslandskap som ligger runt gården Nedre 
Söderby. 

0 m 

Riksintresse för 
kulturmiljö (3 kap 6 § 
miljöbalken) 

Bornsjön Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt 
Bornsjön och sjön Aspen, som präglas av ett 
sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, 
kommunikationerna på vatten och till lands, 
den tidiga medeltidens sockenindelning och 
de stora herrgårdsanläggningarna. Det finns 
stenåldersboplatser och bronsåldersmiljöer, 
skärvstenshögar och gravar. Fornborgar och 
stora gravfält från järnåldern. Botkyrka kyrka 
med äldsta delar från 1100talet, samt 
tillhörande boställen och andra byggnader. 
Gamla vägsystem samt bryggor och 
hamnplatser som speglar kommunikationerna 
på vattnet. 

0 m 

 

                                                      
8 SOF Birdlife Sverige (2017) Policy kraftledningar 
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Figur 8. Fritids- och kulturmiljövärden.  

  

4.4.1 Fornminne 
Det finns 82 fornminnen inom 100 m från befintlig ledning, se Tabell 3. I Figur 8 redovisas samtliga 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i ledningens närhet.  

Tabell 3. Fornlämningar inom 100 m från kraftledningen. 

Objektnr* Beskrivning Antikvarisk bedömning 
Botkyrka 55:4 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 200:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 255:2 Stensättning Fornlämning 

Salem 327:1 Hällristning Fornlämning 
Salem 327:2 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 265:1 Stensättning Fornlämning 

Salem 454 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 510 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Salem 511 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 513 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 59:1 Stensättning Fornlämning 

Salem 518 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Salem 134:2 Stensättning Fornlämning 

Salem 258:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 55:1 Stensättning Fornlämning 

Salem 128:1 Hällristning Fornlämning 
Botkyrka 55:5 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 19:1 Stensättning Bevakningsobjekt 
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Salem 512 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 59:2 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 278:1 Stensättning Fornlämning 

Salem 145:1 Stensättning Fornlämning 
Salem 315:1 Hällristning Fornlämning 

Salem 132:2 Hällristning Fornlämning 

Salem 132:1 Hällristning Fornlämning 

Salem 448 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Salem 267:1 Skärvstenshög Fornlämning 

Salem 134:3 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 255:1 Hög Fornlämning 

Salem 47:2 Hällristning Fornlämning 
Botkyrka 382:1 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 420:1 Boplats Bevakningsobjekt 

Salem 18:1 Gravfält Fornlämning 

Salem 377:1 Boplatsområde Fornlämning 
Salem 259:1 Grav- och boplatsområde Fornlämning 

Salem 4:1 Gravfält Fornlämning 

Salem 141:1 Bytomt/gårdstomt Fornlämning 

Salem 194:1 Boplats Fornlämning 
Salem 254:1 Gravfält Fornlämning 

Salem 358:1 Gravfält Fornlämning 

Salem 325:1 Boplats Fornlämning 

Salem 47:1 Gravfält Fornlämning 
Salem 255:3 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Salem 195:1 Övrigt Uppgift om 

Salem 376:1 Boplats Fornlämning 

Salem 18:2 Gravfält Bevakningsobjekt 
Botkyrka 57:1 Gravfält Fornlämning 

Botkyrka 382:1 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 234:1 Fornborg Fornlämning 

Botkyrka 420:1 Boplats Bevakningsobjekt 
Botkyrka 371:1 Boplatsområde Fornlämning 

Huddinge 201:1 Färdväg Fornlämning 

Botkyrka 55:2 Fornlämningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 55:4 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 
Botkyrka 434:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 148:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 148:2 Stensättning Fornlämning 
Botkyrka 59:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 482:3 Fornlämningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 482:1 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 55:1 Stensättning Fornlämning 
Botkyrka 52:1 Röse Fornlämning 

Botkyrka 148:3 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 125:3 Hög Undersökt och borttagen 

Botkyrka 55:5 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 
Botkyrka 54:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 147:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 125:1 Hög Undersökt och borttagen 

Botkyrka 125:2 Stensättning Undersökt och borttagen 
Botkyrka 59:2 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 278:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 336:1 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 432:1 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 
Botkyrka 146:1 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 53:2 Stensättning Undersökt och borttagen 

Botkyrka 192:3 Stensättning Fornlämning 

Botkyrka 53:1 Stensättning Undersökt och borttagen 
Botkyrka 53:4 Stensättning Bevakningsobjekt 

Botkyrka 339:2 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 806 Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning 

Botkyrka 53:3 Fornlämningsliknande lämning Bevakningsobjekt 
Botkyrka 482:2 Stensättning Övrig kulturhistorisk lämning 

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet 
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4.5 Friluftsliv 
Bornsjöområdet utgör ett tätortsnära grönområde med höga och allsidiga kvaliteter för friluftsliv och 

naturupplevelser. Här finns möjlighet till bland annat vandring, svamp- och bärplockning, fritidsfiske och bad 

samt klättring. Området tilltalar å ena sidan dem som föredrar ett landskap med prägel av kulturbygd och med 

ett stort antal kulturhistoriska sevärdheter, å andra sidan dem som föredrar att vistas i ostörda, tysta, 

naturnära miljöer och uppleva det rika djurlivet. Det finns stora möjligheter att uppleva tystnad och relativt 

opåverkade skogar i området. Ca 3 km av ledningen löper genom området som är utpekat som riksintresse 

för friluftsliv och rörligt friluftsliv, se Figur 8. 

Vid Tulleingesjön passerar ledningen förbi en badplats. 

4.6 Landskapsbild 
Ledningen är till största del belägen i jordbruks- och skogsmark. Mest påtaglig för landskapsbilden är 

ledningen i det öppna jordbrukslandskapet där den kan synas från långa avstånd. Även vid Tullingesjön syns 

ledningen vid längre avstånd. Ledningen löper ca 8 av 12 km parallellt med andra ledningar och i princip hela 

ledningen är sambyggd med Svenska Kraftnäts 220 kV ledning.  

4.7 Boendemiljö 
Befintlig ledning löper i närheten av tätbebyggda områden. Avståndet till bostadshus varierar längs med 

sträckningen och totalt passeras 35 bostäder lokaliserade på 34 fastigheter inom 100 m från ledningen, se 4. 

Tabell 4. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt 35 bostadshus. 

Fastighetsbeteckning 
Avstånd till 
kraftledning (m) 

Hallinge 1:1 92 

Makrillen 28 92 

Flundran 25 89 

Flundran 26 62 

Flundran 35 84 

Flundran 36 54 

Flundran 37 45 

Flundran 38 42 

Flundran 39 50 

Gäddan 25 53 

Gäddan 26 79 

Tumba 7:233 87 

Tumba 7:36 60 

Tumba 7:36 31 

Tumba 7:243 72 

Tumba 7:37 73 

Strömmingen 3-6 58 

Långan 1-11 49-60

Tömmen 1 40 

Tömmen 2 55 

Tömmen 3 71 

Tömmen 4 95 

4.7.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 
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För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen 

och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 

• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 

magnetfält. 

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, 

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 

  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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5 MILJÖEFFEKTER 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

5.1 Bedömning 

5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Befintlig luftledning medför positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Om befintlig 

ledning monteras ner kommer elförsörjningen till underliggande nät att påverkas negativt. Befintlig ledning 

bedöms inte strida mot någon av kommunens planer eller påverka att uppsatta miljökvalitetsnormer uppfylls. 

Spänningshöjningen medför ej någon förändring av markanvändningen. 

5.1.2 Natur- och kulturmiljö 
Kraftledningar utgör generellt en viss risk för fåglar. Fågelkollisioner med kraftledningar är mer vanliga i öppen 

terräng och i närheten av vattenmiljöer vilka ofta utgör intressanta häcknings- eller födosöksbiotoper. 

Kollisionerna beror oftast på att linorna inte är tillräckligt synliga i landskapet. Aktuell kraftledning kan på 

individnivå utgöra en viss risk för skada på större fåglar till följd av kollision med ledningen samt elskador9. 

Ledningen bedöms inte utgöra någon påverkan på andra arter i området.  

Befintlig ledning bedöms inte påverka befintliga natur- och kulturmiljöintressen negativt så länge 

hänsynsåtgärder enligt kapitel 5.2 vidtas. 

5.1.3 Friluftsliv och landskapsbild 
Luftledningen syns i landskapet vilket medför en visuell påverkan vilket beroende på betraktaren kan 

uppfattas störande. Kraftledningen berör riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv samt omges av flertalet 

områden som kan sammankopplas med friluftsliv och rekreation. Befintlig ledning har funnits på platsen 

sedan 1964, och friluftsliv precis som omkringliggande natur- och kulturmiljö bedöms ha anpassat sig efter 

ledningen. 

5.1.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
35 stycken bostadshus är lokaliserade inom 100 m från ledningen. Närmaste bostadshus ligger på ett avstånd 

av 31 m från ledningen. Ledningen utgör en visuell påverkan, huruvida den uppfattas som störande beror på 

betraktaren. Vetskapen om att luftledningar medför magnetfält kan orsaka oro för kringboende. En 

spänningshöjning medför i flertalet fall att magnetfältets utbredning minskar.  

Magnetfältsberäkningar (EMF) som visar magnetfältets utbredning vid både 77 kV och 132 kV kommer att 

genomföras och redovisas i samband med framtagande av miljökonsekvensbeskrivningen.  

5.1.5 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade 

säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör 

också en del av att minimera riskerna för allmänheten. Sökande har även interna rutiner för att minimera 

arbetsmiljöriskerna.  

                                                      
9 Sveriges Ornitologiska Förening. BirdLife Sverige. Riktlinjer för kraftledningar. 
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5.2 Hänsynsåtgärder 

5.2.1 Markanvändning 
Vid utbyte av stolpar placeras ny stolpe på samma plats som kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för 

montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom detta minimeras ingreppet i omgivningen. 

Sökanden arbetar aktivt för att fasa ut alla stolpar impregnerade med kreosot mot miljövänligare material. 

5.2.2 Naturmiljö 
Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av 

hänsynsåtgärder som t.ex. att i möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i 

så stor utsträckning som möjligt köra på befintliga vägar. 

5.2.3 Kulturmiljö 
Vid drift och underhåll bör försiktighet iakttas så att lämningar inte påverkas. Som en ytterligare skyddsåtgärd 

kommer lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas vid upphandling av drift och underhåll. På så sätt 

kan skador orsakade av markfordon undvikas. Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med 

underhåll av ledningen kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen. 

5.2.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Sökande har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 

försiktighetsprinciper.  

5.3 Samlad bedömning 
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några 

miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Påverkan på berörda intressen bedöms vara liten och någon 

betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte föreligga. Med anledning av detta bedöms ett 

bibehållande av respektive befintlig ledning innebära ej betydande miljöpåverkan. 

Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer 

tillförlitligt elnät som de befintliga luftledningarna medför, vilket motiverar att etableringarna bibehålls i 

nuvarande utformning. 
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6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 

länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda 

samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Arbetet med 

framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in 

under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 

När ansökningshandlingarna är framtagna skickas ansökan in till Ei. 

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
 

Beskrivning av planerad verksamhet Planerad verksamhet kommer mer i detalj att redovisas med t.ex. kartor 
och illustrationer. Vidare kommer arbetsmetoder och materialval att 
redovisas. 

Avstämning mot planförhållanden                                                     
och miljökvalitetsmål 

En beskrivning av hur förenlig planerad verksamhet  
är gentemot översiktsplan och detaljplan. Vidare  
redovisas planerad verksamhets överensstämmelse  
med lokala, regionala och nationella mål.  
Beskrivning av hushållning med naturresurser. 

Bedömning av miljöpåverkan för 
enskilda aspekter   

MKB föreslås omfatta de aspekter som tas upp i  
föreliggande samrådshandling. En bedömning görs  
för varje enskild aspekt. 

En samlad bedömning för samtliga 
aspekter 

Planerad verksamhets miljöpåverkan summeras  
med en samlad bedömning där alla aspekter vägs  
samman. 

Samrådsredogörelse Samrådsprocessen beskrivs och redovisas i en  
samrådsredogörelse som ligger som bilaga till MKB.  
Här sammanställs samtliga inkomna yttranden och  
besvaras i den mån det är möjligt. 
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Kommunstyrelsen
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§ XX KS/2019:293 - 000

Samråd avseende kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs

Rejlers skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Den planerade 130 kV ledningen 
ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. 70 kV ledningen kommer att avvecklas och 
raseras när den nya ledningen tagits i drift. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa 
tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt 
ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta samhällets och Sökandens egna krav på 
leveranssäkerheten i området. 

 Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen.

 Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 7 oktober 2019 och behandlades på 
kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 oktober 2019 § 118.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende 
Samråd gällande kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs.

______________________
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 118 KS/2019:293 - 000

Samråd angående kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs

Rejlers skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Den planerade 130 kV ledningen 
ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. 70 kV ledningen kommer att avvecklas och 
raseras när den nya ledningen tagits i drift. Syftet med ledningsåtgärderna är att säkerställa 
tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens invånarantal stadigt 
ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta samhällets och Sökandens egna krav på 
leveranssäkerheten i området. 

 Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen dras i 
den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i regionen.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-07.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning Kolbotten-
Ekensberg-Almnäs.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Yttrande Samråd kraftledning Kolbotten-Ekensberg-Almnäs 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta tjänsteskrivelse 
daterad 2019-10-07 som sitt yttrande avseende Samråd gällande kraftledning 
Kolbotten-Ekensberg-Almnäs. 

Sammanfattning 

Rejlers skickar ut samrådshandlingarna för synpunkter. Den planerade 130 kV ledningen 
ersätter en befintlig 70 kV ledning i området. 70 kV ledningen kommer att avvecklas och 
raseras när den nya ledningen tagits i drift. Syftet med ledningsåtgärderna är att 
säkerställa tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, då Stockholmsregionens 
invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att möta samhällets och 
Sökandens egna krav på leveranssäkerheten i området.  

Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen.  

Ärendet 
Yttrandet avser avgränsningssamråd enligt miljöbalken för planerad ny 130 kV 
kraftledning, mellan Kolbotten, Ekensberg och Almnäs i Salems, Södertälje och Nykvarns 
kommuner, Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om 
koncession (tillstånd). På uppdrag av Sökanden har Rejlers Sverige AB anlitats för att vara 
behjälpliga under tillståndsprocessen.  

Den planerade 130 kV-ledningen ersätter en befintlig 70 kV-ledning i området. 70 kV 
ledningen kommer att avvecklas och raseras när den nya ledningen tagits i drift. Syftet 
med ledningsåtgärderna är att säkerställa tillräcklig kapacitet i elförsörjningen i området, 
då Stockholmsregionens invånarantal stadigt ökar. Åtgärderna är nödvändiga för att 
möta samhällets och Sökandens egna krav på leveranssäkerheten i området.  

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. 
I det aktuella projektet har Sökanden redan gjort bedömningen att planerade åtgärder 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening. Därför genomförs nu 
avgränsningssamråd med en bredare samrådskrets, utan föregående 
undersökningssamråd.  
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Salem uppmanas att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp för 
att utreda omfattningen och detaljeringsgraden av den miljökonsekvensbeskrivning som 
kommer utgöra beslutsunderlag i den fortsatta tillståndsprocessen. Salem ombeds även 
tillhandahålla information om stråken berör kommunala intressen som t.ex. detaljplaner 
eller annat. 

Den 18 oktober 2019 vill Rejlers ha yttrande, planen är att kommunstyrelsens tekniska 
utskott behandlar yttrandet den 23 oktober och att kommunstyrelsen beslutar yttrandet 
den 4 november. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Samrådshandlingen har även studerats av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen och förvaltningen tillstyrker eftersom den nya ledningen 
dras i den befintliga sträckningen och dessutom bidrar till att lösa eleffektbristen i 
regionen.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som 
visar att växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta 
bedöms dessa inte ha betydande miljöeffekt. Trots det har myndigheterna tagit fram en 
vägledning som rekommenderar följande: 

● Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

● Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som
ger förhöjda magnetfält.
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● Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i 
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

 
Sökanden ska i sitt agerande följa dessa råd och riktlinjer. Magnetfältsberäkningar 
kommer att göras för den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets 
utbredning och styrka kommer att redovisas i kommande MKB. Därmed har förvaltningen
inga invändningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av kraftledningsdragningen. 
 
 

 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 130 kV 

(nominell spänning)1 kraftledning mellan Kolbotten, Ekensberg och Almnäs i Salem, Södertälje och Nykvarn 

kommuner, Stockholms län. Inom ramen för en tillståndsansökan ska samråd genomföras enligt 

6 kap. 29-32 §§ miljöbalken (1998:808). 

Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd. Ett avgränsningssamråd genomförs inför arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och innebär att den som avser att bedriva verksamheten samråder 

om verksamhetens lokalisering, omfattningen och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas 

medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om MKB:ns innehåll och utformning. 

I bilaga 1-4 redovisas kartor som finns i detta dokument i större skala.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kapacitetshöjning av elnätet i Stockholmsområdet 
Stockholmsregionen växer och invånarantalet i regionen har ökat stadigt sedan 1970-talet. Pågående 

samhällsplanering talar för att trenden fortsätter. Tillväxten sker dels genom exploatering av nya 

markområden, dels genom förtätning av befintliga områden. En effekt av tillväxten i regionen är att behovet av 

kapacitet i elnätet ökar. Samtidigt ställer samhället idag allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att 

möta detta behov och öka driftsäkerheten i nätet har Sökanden upprättat en utvecklingsplan som bland annat 

omfattar regionnätet i Stockholm.  

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning 

från stamnätets 220 kV till regionnätets 70 kV. Sökanden planerar att möta kapacitetsbehovet genom att 

konvertera regionnätet från 70 kV till 130 kV med uttag från stamnätets 400 kV fördelningsstationer. Det 

innebär att Sökanden planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) inom 

regionnätet.  

I vissa fall är det möjligt att spänningshöja befintliga ledningar genom mindre åtgärder på dessa ledningar. I 

de flesta fall innebär det dock att nya ledningar behöver byggas för att ersätta de gamla. Huvudalternativet har 

varit att bygga om i befintliga sträckningar, där det är möjligt. För majoriteten av ledningarna är det dock inte 

möjligt att ta längre avbrott på befintliga ledningar varför de nya ledningarna föreslås byggas om parallellt med 

befintliga, som sedan raseras när de nya är tagna i drift. På vissa delsträckor, där det är svårframkomligt och 

finns starka motstående intressen som gör att det inte går att bygga om ledningen i anslutning till befintlig 

ledning, har justeringar av sträckningarna föreslagits. I enstaka fall föreslås att kortare delsträckor byggas om 

med markkabel, då alternativ med luftledning inte bedöms möjligt.  

Helt nya sträckningar mellan anslutningspunkterna för ledningarna har studerats i tidigt skede. I de flesta fall 

är befintliga ledningar anpassade för att minimera sträckningen och undvika påverkan på omgivningen. 

Ledningarna har funnits på aktuella platser under lång tid och omgivningarna har således även anpassats 

efter ledningarna i de flesta fall. Att hitta helt nya sträckningar inom aktuella områden är mycket svårt med 

avseende på bebyggelse, skyddade områden (exempelvis naturreservat) m.m.. Det innebär oftast längre 

sträckningar med mer intrång och påverkan på omgivande områden jämfört med att samlokalisera med 

befintliga ledningar, där ett intrång redan finns idag. För befintliga ledningar och sträckningar innehar 

                                                      
1 Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna 70 kV ledning eller 130 kV ledning. 
Ledningarnas driftspänning (nominell spänning) är egentligen något högre än dessa värden, 77 respektive 
138 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, d.v.s. den högsta spänningen för vilken anläggningen är 
konstruerad, är i dessa fall 84 kV respektive 145 kV. Planerad ledning kommer i detta samrådsunderlag att 
benämnas ”130 kV ledning”. 
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Sökanden rättigheter för sina ledningar. De alternativ som utretts och de avväganden som gjorts för de 

ledningar som behandlas i detta underlag framgår i nedanstående avsnitt. 

1.1.2 Kolbotten-Ekensberg-Almnäs 

För att möta samhällsutvecklingen i form av tillväxt och myndighetskrav och Sökandens egna krav på 

leveranssäkerhet behöver kapaciteten ökas i regionnätet i aktuellt område. Som en del i detta planeras nya 

130 kV ledningar mellan transformatorstationerna Kolbotten, Ekensberg och ny station i Almnäs. En ny 

130 kV ledning mellan stationerna Älvnäs och Kolbotten planeras också. Denna ledning behandlas i ett 

separat samråd. Det aktuella utredningsområdet är markerat i karta i Figur 1. 

Befintliga 70 kV ledningar längs sträckan är planerade att raseras efter att de nya 130 kV ledningarna är 

drifttagna. Syftet med detta samrådsunderlag är att utgöra underlag för samråd i enlighet med 6 kap. 

miljöbalken, och att klargöra viktiga förutsättningar inom avgränsat utredningsområde avseende miljö, hälsa 

och teknik. 

 

Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat i den blå rutan. 

1.2 Syfte och behov 
Infrastrukturen är en viktig del av kraftsystemet och är indelad i tre nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. 

Elnätet kan liknas vid ett vägnät där stamnätet utgörs av europavägar, regionnätet av riksvägar och lokalnätet 
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av länsvägar och lokalgator. Elen transporteras över långa avstånd i stamnätet för att sedan ledas vidare i 

regionnätets ledningar med spänning från 20 kV till 130 kV. Lokalnätet har en spänningsnivå från 0,4 kV till 

20 kV. Till lokalnätet ansluts mindre industrier, hushåll och andra användare. Näten kopplas ihop i 

transformatorstationer där spänningen transformeras mellan de olika spänningsnivåerna. 

Spänningen 70 kV är unik för vissa delar av Sverige och Sökanden avser att successivt övergå till den 

internationella standardspänningen 130 kV. Denna övergång sker för att öka kapaciteten och förstärka 

regionnätet, men även p.g.a. de praktiska fördelar och kostnadsbesparingar en standardanläggning med 

standardkomponenter innebär. Utvecklingen av 70 kV komponenter har avstannat och det kommer att bli 

svårare och framöver ej möjligt att få tag på reservdelar för denna spänning eftersom den 2014 utgått som 

internationell standard. Att öka spänningsnivån till 130 kV ger ett mer robust elnät som är bättre rustat för 

framtida behov med fortsatt stabil och trygg elförsörjning av regionen. Övergången till 130 kV kommer att 

genomföras efterhand som befintliga ledningar behöver förnyas eller då nätet behöver förstärkas med nya 

ledningar. I samband med förnyelsen av befintlig 70 kV ledning planerar Sökanden därför att bygga den nya 

ledningen för standardspänningen 130 kV. Eftersom övergången till 130 kV standard kommer att ske under 

en längre period kommer ledningen till en början att drivas med 70 kV till dess att alla stationer och 

anslutande ledningar i regionnätet har uppgraderats till 130 kV. 

Syftet med detta samrådsunderlag är att utgöra underlag för samråd i enlighet med 6 kap. 29-32 §§ 

miljöbalken, och att klargöra viktiga förutsättningar inom avgränsat utredningsområde avseende miljö, hälsa 

och teknik. 

1.3 Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och 

privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är 

indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV. Företaget har cirka 730 anställda, 

i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i 

att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom 

att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att 

kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar 

aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och 

sätta standarden för framtidens energilösningar. 

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje 

prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till 

omprövning efter 40 år.  

Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli 

särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som 

utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver 

bestämmelserna i 6 kap. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram. En 

liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 
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I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik 

miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med 

länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter, 

organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda 

omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till 

samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett 

eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Se Figur 2 för flödesschema över 

processen. 

 

Figur 2. Tillståndsprocessen. 

2.1 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. För fastighetsägaren innebär 

markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för intrånget erhållits i form av 

ett engångsbelopp när avtalet tecknades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 

tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. 

anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt 

bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) beaktas. 

2.2 Genomförande av samråd samt bedömning om betydande miljöpåverkan 
Sökanden har valt att inleda detta samråd med ett avgränsningssamråd. Verksamheten berör områden med 

värdefull naturmiljö på en relativt lång sträcka och Sökanden anser att det finns stor risk att verksamheten 

bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan (BMP). Då detta projekt är tidkritiskt har Sökanden valt att 

anta BMP och ett undersökningssamråd har därmed inte genomförts.  
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Avgränsningssamrådet genomförs med Länsstyrelsen i Stockholms län, berörda kommuner, övriga 

myndigheter och organisationer, de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt 

allmänheten. Detta samråd genomförs skriftligen kombinerat med ett samrådsmöte i form av öppet hus där 

berörda och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter på projektet. Resultatet av 

samrådet kommer ligga till grund för projektets fortsatta arbete och innehållet i kommande MKB. 

3 UTREDNING AV MÖJLIGA STRÅK 

3.1 Avgränsning av utredningsområdet 
Utredningsområdet redovisas i karta i Figur 3 nedan och omfattar omgivningarna kring Södertälje stad och 

berör kommunerna Södertälje, Salem och Nykvarn.  

Området utgörs av ett sprickdalslandskap med stora opåverkade skogsområden och öppna åkerlandskap. 

Landskapet är omväxlande med slättområden, bördiga jordbruksmarker och åsar av grus och fin sand med 

barrskogar. Södertälje är en av de större jordbrukskommunerna i Stockholm län och har den tredje största 

åkerarealen i länet. Mycket av åkermarken är högt klassad i produktionsförmåga. De mest värdefulla 

jordbruksmarkerna ligger i de södra delarna av kommunen. Värdefulla ängs- och hagmarker finns ofta i 

anslutning till jordbruksmarkerna. Områdets södra del utgörs till största del av sprickdalsterräng med 

blandskog, betesmark, åkermark och sumpskog. 

 

Figur 3. Utredningsområde med förordat alternativ. 
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Stora delar av området är skyddat som naturreservat, Natura 2000, biotopskydd och andra skyddsvärden. En 

tabell över samtliga intressen som berörs av förordat alternativ finns i Tabell 1.  

3.2 Metod vid framtagande av stråk 
Områden och objekt som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt har så långt som möjligt undvikits vid 

lokalisering av alternativa stråk. Som underlag för inventering av berörda intressen utmed de föreslagna 

stråken har bl.a. kommunala översiktsplaner, Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets 

digitala planeringsunderlag använts. Som bakgrundskartor har kartmaterial från Lantmäteriet använts. Som 

komplement har även fältbesök genomförts under hösten 2017. 

Stråkalternativen bedöms efter dess påverkan på landskapsbild, markanvändning, planer, naturmiljö, 

kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur, boendemiljö, teknik och kostnad.  

Samtliga beskrivningar i dokumentet av bl.a. intressen, stråk m.m. görs från norr (station Kolbotten) till söder 

(station Almnäs) via station Ekensberg. 

3.3 Tidigare studerade stråk  
Flera alternativ har utretts i ett tidigt skede. I detta skede studerades ett flertal stråk, se Figur 4. Enligt 

bedömningen var Alternativ 3, 4, 11 och 12 mindre lämpade för denna ombyggnad.  

Alternativ 4 bedöms som olämpligt p.g.a. att det finns flera planer/utredningsområden för verksamheter öster 

om station Ekensberg. En byggnation enligt alternativ 3 innebär ett nytt intrång i skogsmark samt berör flera 

planer/utredningsområden för verksamheter öster om station Ekensberg. Eftersom det kommer krävas två 

parallella ledningar med dubbla stolpar längs sträckan närmast station Ekensberg så kommer det bli ett stort 

intrång i oexploaterad mark. Alternativet berör även en gokartbana. Alternativ 11 är det längsta och mest 

kostsamma alternativet. Tekniska svårigheter har identifierats eftersom alternativet sträcker sig längs med 

Svenska kraftnäts ledningar (och behöver korsa dem minst en gång), över järnväg och stora vägar samt över 

Hallsfjärden (där spannet mellan stolparna skulle bli över 500 m). Planarbete vid Almnäs kommer även att 

påverkas. Alternativ 12 innebär ett nytt intrång i betes- och ängsmark. Det innebär även tekniska svårigheter 

samt en ökad kostnad i och med att flera vinklar på ledningen krävs. En ombyggnation i befintlig ledningsgata 

värderas därför vara mer fördelaktig längs denna delsträcka.  

Två stråk identifierades i ett tidigt skede som mest lämpliga och utreddes ytterligare. Detta var dels det 

förordade stråket 1+2+5+5+6+7+8+9 ombyggnation i befintlig 70 kV ledningsgata, dels 1+4+10+10b/10a(+9) 

genom centrala Södertälje.  

Alternativet att bygga genom centrala Södertälje innebär att ny mark behöver tas i anspråk. Genom Södertälje 

skulle markförläggning av kabel vara nödvändig, vilket är en mycket dyr lösning som också skulle innebära 

stora störningar på annan infrastruktur i området. Det finns också tekniska svårigheter att förlägga kabel i 

tätbebyggt område eftersom utrymmet är begränsat. Det rekommenderade alternativet blir därför byggnation 

av ny luftledning i befintlig ledningsgata. Den befintliga 70 kV ledningen med ledningsgata är idag ett 

välbekant inslag i området och stora nya intrång skulle inte krävas. Det skulle även innebära minimala 

störningar på infrastrukturen och planarbetet i området. Kostnadsmässigt är detta alternativ betydligt billigare.  
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Figur 4. Karta över tidigt utredda alternativ (rött). 

3.4  Förordat stråk 
Förordat alternativ, kring vilket samråd genomförs, innebär att den nya 130 kV ledningen byggs som 

luftledning parallellt med befintlig 70 kV ledning som ska ersättas. En breddning av skogsgatan på ca 

17 meter krävs vid parallellgången med 70 kV ledningen innan 70 kV ledningen raseras. Det är ännu inte 

fastställt på vilken sida av befintlig ledning som den nya ledningen bör byggas, detta kan också komma att 

variera på olika delar av sträckningen. Den befintliga ledningen sträcker sig från Kolbotten till Almnäs via 

Ekensberg. Ledningen är cirka 17 kilometer lång och berör kommunerna Salem, Södertälje och Nykvarn.  

Den befintliga 70 kV luftledningen utgår från station Kolbotten i Salems kommun och sträcker sig västerut 

genom skogs- och åkermark (se Figur 5) Ledningen korsar väg 584 (Bergaholmsvägen) och fortsätter in över 

Södertäljes kommungräns.  

Efter cirka 2,8 km, söder om Talby, avviker ledningen ner söderut. Sträckan från avvikningen till station 

Ekensberg består av både in- och utledning och passerar ett industriområde. Efter avvikningen fortsätter 

ledningen västerut till Tegeltorp. Här är marken något kuperad med berg i dagen. Innan ledingen viker av i 

sydvästlig riktning vid Viksäter korsas väg 575 (Viksbergsvägen).  
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Ledningen fortsätter sedan över Södertälje kanal och Kiholmen. Över Södertälje kanal och Kilholmen 

genomfördes under 2018 ett projekt med att byta ut befintliga stolpar och faslinor med syfte att öka segelfri 

höjd för sjöfarten. De utbytta stolparna kommer att behållas och en ny ledning ansluts till befintliga stolpar. 

På sträckan ner till Almnäs sträcker sig ledningen främst genom skogsmark fram till kommungränsen till 

Nykvarn. Ledningen sträcker sig genom Lina naturreservat och Natura 2000-område och korsar Linasjön.  

Väg 522 (Enhörnaleden), Kiholmsvägen och Linavägen korsas. En trädgårdsodling samt ridskola passeras 

sydväst om Lina.  

När ledningen passerar kommungränsen till Nykvarn sträcker den sig främst över åkermark. 

Ytterligare intresseområden som berörs längs stråket redovisas nedan i Tabell 1. 

 

Figur 5. Förordat stråk samt berörda intressen. 
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Tabell 1. Natur-, kultur- och samhällsintressen inom förordat stråk. 

Intresseområde Beskrivning 

Naturmiljö 

Nyckelbiotop 
Kolbotten 
(N 373-2010) 

Rikligt med död ved. Värdefull kryptogamflora. Rik marksvampflora. 
Barrnaturskog. Stråket går över hela området.  

Naturreservat 
Bornsjön  

Ett större oexploaterat storstadsnära naturområde med varierad natur- och 
kulturmiljö. I området finns bland annat modernt skött åkermark och före 
detta hagmarker med stort inslag av ek och hassel. Syftet med reservatet är 
bland annat att bevara ett större oexploaterat storstadsnära område med en 
levande kulturbygd och varierad natur. Syftet omfattar också att hålla 
området lätt tillgängligt för den typ av friluftsliv som inte kräver särskilda 
anläggningar. Reservatet är även en del av Bornsjökilen som är ett av de 
sammanhängande grönstråken i Stockholmsregionen. Stråket berör de 
sydvästra delarna av området. 

Vattenskyddsområde 
Bornsjön 

Sjön Bornsjön är en reservvattentäkt och fyller en viktig funktion i 
Stockholms dricksvattenförsörjning. Vattentäkten ska långsiktigt skyddas. 
Stråket berör de sydvästra delarna av området. 

Sumpskog 
Igelsjön 
(85774) 
(85757) 
(85755) 
(85758) 
(85756) 

Kärrskog. Blandskog av löv och barr. Glasbjörk dominerar. Strandskog vid 
sjö. Stråket sträcker sig över de nordöstra delarna.   

Sumpskog 
Bergsjön 
(85748) 
(85747) 
(85746) 
(85745) 

Kärrskog. Glasbjörk dominerar. Barrskog, blandat eller ospec dominerar. 
Gran dominerar. Stråket korsar de mittersta delarna.  

Sumpskog 
200M.N.KAXBERG 
(85723) 

Fuktskog. Al och glasbjörk dominerar. Stråket korsar de västra delarna. 

Sumpskog 
600M.MNV.TORSJÖN 
(85726) 
(85725) 

Kärrskog. Barrskog blandat eller ospec dominerar. Stråket korsar de 
mittersta delarna.  

Sumpskog 
500M.MNV.FÅLLNÄS 
(84228) 
(84229) 
(84226) 

Kärrskog. Glasbjörk dominerar. Blandskog av löv och barr. Stråket korsar de 
västra delarna. 

Skogliga naturvärden 
470m sso Hästhagen 
(N 404-2010) 

Barrskog. Stråket korsar de östra delarna av området. 

Skogliga naturvärden 
VNV Hästhagen 
(N 407-2010) 

Lövsumpskog. Stråket går ca 50 meter om de västra delarna av området. 

Skogliga naturvärden 
N Bergsjön 
(N 403-2010) 

Barrskog. Stråket berör den södra ytterkanten av området. 

Skogliga naturvärden 
560m sso Mellangården 
(N 369-2010) 

Lövskog. Stråket går ca 40 meter om de västra delarna av området. 



 
 

 
14 

 
Samrådshandling avgränsningssamråd - Kolbotten-Ekensberg-Almnäs 

 

Intresseområde Beskrivning 

Naturreservat 
Talbyskogen 

Talbyskogen utgörs av gammal åsbarrskog och taiga som innehar flera 
naturvärden. Där finns även en nyckelbiotop som utgörs av bergbranter med 
värdefull kryptogamflora. Stråket berör de norra delarna av området.  

Natura 2000-område 
Talbystrand  

Utpekat för sina höga värden knutna till gammal skog som återfinns i 
områdets båda livsmiljöer, såväl taiga (9010) som åsbarrskog (9060). 
Området ligger i det betydligt större Talbyskogens naturreservat. Talbystrand 
ingår i ett större område utpekat som skoglig värdetrakt (Mälarens 
värdetrakt) i Stockholms läns strategi för formellt skydd av skog där 
exempelvis åsbarrskogar är jämförelsevis vanliga. Stråket går ca 20 meter 
om de västra delarna av området. 

Skogligt biotopskydd  
Biotopskydd 1998:285 

Stråket går ca 20 meter om de västra delarna av området. 

Nyckelbiotop  
N Skogstorp 
(N 10436-1998) 

Stark sluttning. Sjö/havsstrand. Värdefull kryptogramflora. Stråket går ca 20 
meter om de västra delarna av området. 

Naturreservat Lina Området karaktäriseras av en stor variationsrikedom med barrskogar, 
hällmarker, lövskogar, sumpskogar, alkärr och kulturlandskap med 
hassellundar, åkrar, torrängar och hagmarker. I området ligger Lina lersjöar, 
som utgörs av en vattenfylld f.d. lertäkt som tidigare har haft ett rikt fågelliv. I 
sjöarna finns bland annat svarthakedopping, sothöna, fiskmås, vigg, knipa 
och rörhöna. Syftet med naturreservatet är att bevara och säkerställa ett 
värdefullt natur- och närströvområde. Syftet är också att återställa och hävda 
ängs- och hagmarkerna inom området samt att restaurera och skydda den 
tidigare rika fågellokalen Lina lersjöar mot igenväxning. Stråket korsar 
området. 
 

Natura 2000-område Lina Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att bidra till att 
upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade arterna. 
Det prioriterade värdet i Lina är större vattensalamander. Arten finns på ett 
flertal ställen inom Lina naturreservat. Området bör i sig själv hysa en stark 
och långsiktigt hållbar population. Eftersom man också hittat den i dammar 
vid Viksäter och norrut, på andra sidan Södertäljeviken, verkar det också 
finnas en fungerande metapopulationsdynamik i landskapet som gör att nya 
lekdammar befolkas ganska snabbt efter att de blivit bra habitat för arten. 
Den rika populationen i Lina bidrar till detta. Stråket korsar området. 

Vattenskyddsområde 
Källtorp-Djupdal 

Grundvattenmagasin. Stråket korsar området. 

Skogliga naturvärden 
700 m V om Olofsskog 
(N 366-2017) 

Sandbarrskog. Stråket korsar den östra delen av området. 

Skogliga naturvärden 
HASSELLUND SO 
ÅNSTASJÖN (N 1745-
1997) 

Lövskogslund/Hagmarksskog. Stråket går ca 40 meter om de västra delarna 
av området. 

Den regionala 
grönstrukturen  

Förordat stråk berör gröna kilarna Bornsjökilen och Ekerökilen samt svaga 
samband mellan dem. De svaga sambanden finns bland annat över 
Södertäljeviken vid Kiholmen, mellan Södertälje stad och sjön Måsnaren, 
mellan Södertälje stad och Salem.  

Friluftsliv  

Riksintresse för friluftsliv  
Bornsjön 

Området är ett av länets viktigaste oexploaterade större områden i länets 
sydvästliga del och har stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Det 
tätortsnära läget gör att området är viktigt för många människors friluftsliv 
och kan nyttjas ofta och mycket. Området är en del av Stockholms regionala 
grönstruktur och tillhör Bornsjökilen. För friluftslivet utgör Bornsjöområdet ett 
tätortsnära grönområde med höga och allsidiga kvaliteter. Området tilltalar å 
ena sidan dem som föredrar ett landskap med prägel av kulturbygd och med 
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Intresseområde Beskrivning 

ett stort antal kulturhistoriska sevärdheter, å andra sidan dem som föredrar 
att vistas i ostörda, tysta, naturnära miljöer och uppleva det rika djurlivet. Det 
finns stora möjligheter att uppleva tystnad och relativt opåverkade skogar i 
området.  

Riksintresse rörligt 
friluftsliv – Mälaren med 
öar och strandområden 

Inom området kan natur- och kulturupplevelser, fritidsfiske, båtliv, paddling, 
bad, skridskoåkning, bär- och svampplockning, ridning, tältning, strövande, 
vandring och promenad upplevas. Stråket berör de norra delarna av 
området. 

Täljeleden Täljeleden leder vandraren från Stövelberget vid Måsnaren i söder hela 
vägen upp till Enhörnalandet och via Bårsjöns naturreservat och Malmsjön 
tillbaka till tätorten vid Ronna. Leden sträcker sig utmed sjöar, stora 
sammanhängande skogsområden, mossar, hällmarker och fornlämningar. 
Stråket går genom både Nykvarn kommun och Södertälje kommun. 

Måsnareleden Måsnarenleden rundar sjön Måsnaren som ligger sydväst om Södertälje 
tätort. Stora delar av leden går längs med sjöns stränder och uddar. I norr 
passerar leden Vasaskogen och Stövelberget med fornlämningar. På södra 
sidan om sjön går den genom Almnäs och det gamla militärområdet Ing1 där 
det finns öppna landskap, gamla alléer och stora ekar. Leden passerar även 
Tveta friluftsgård och Eklundsnäs bad och camping på sjöns östra sida. 

Artportalen  

Fåglar Utdrag från Artportalen, med en buffert på 1 km om vartdera hållet från 
stråkets centrumlinje. Totalt finns ca 223 rapporterade observationer mellan 
2008-2018. Totalt har det rapporterats 20 rödlistade arter, varav nio av 
dessa arter är hotade och 11 av dessa arter är nära hotade. Nio av arterna 
är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. 
Hotsituation och antal arter i kategorin: 
Nationellt utdöd (RE): 0 
Akut hotad (CR): 0 
Starkt hotad (EN): 0 
Sårbar (VU): 9 
Nära hotad (NT): 11 

Övriga arter Utdrag från Artportalen, med en buffert på 100 meter om vartdera hållet från 
stråkets centrumlinje, visar totalt 12 observationer. Totalt har det 
rapporterats 6 rödlistade arter och 2 livskraftiga arter (LC). Inga av dessa 
arter är hotade och fem av dessa arter är nära hotade. Två av dessa arter är 
fridlysta. 
 

Artgrupp Artnamn Rödlistad Fridlyst 

Storsvampar Granticka NT - 

Mossor Granvitmossa LC - 

Mossor Grön 
sköldmossa 

LC Ja 

Kärlväxter Kavelhirs NT - 

Kärlväxter Skogsklocka NT Ja 

Storsvampar Tallticka NT - 

Fjärilar Violettkantad 
guldvinge 

NT - 

 

Kulturmiljö  

Riksintresse för 
kulturmiljövård 
Bornsjön 

Herrgårdslandskap utmed Mälaren och runt Bornsjön och sjön Aspen, som 
präglas av ett sedan bronsåldern utvecklat jordbruk, kommunikationerna på 
vatten och till lands, den tidiga medeltidens sockenindelning och de stora 
herrgårdsanläggningarna. Stråket korsar utkanten av de sydvästra delarna. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
L2015:2350 

Fyndplats. Stråket går ca 80 meter från lämningen. 
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Intresseområde Beskrivning 

Möjlig fornlämning 
L2015:3018 

Lägenhetsbebyggelse. Stråket går ca 70 meter från lämningen. 

Möjlig fornlämning 
L2015:2068 

Lägenhetsbebyggelse. Stråket berör de västra delarna av området. 

Möjlig fornlämning 
L2015:2472 

Lägenhetsbebyggelse. Stråket går ca 50 meter från lämningen. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
L2015:3559 

Husgrund, historisk tid. Stråket går ca 80 meter från lämningen. 

Fornlämning 
L2015:4369 

Stensättning. Stråket går ca 90 meter från lämningen. 

Fornlämning 
L2015:9736 

Gravfält. Stråket går ca 80 meter från lämningen. 

Fornlämning 
L2015:3636 

Stensättning. Stråket går ca 10 meter från lämningen. 

Fornlämning 
L2015:4085 

Stensättning. Stråket går ca 50 meter från lämningen. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
L2015:3941 

Gränsmärke. Stråket går ca 80 meter från lämningen. 

Fornlämning 
L2015:4287 

Gravfält. Stråket går ca 25 meter från lämningen. 

Ingen antikvarisk 
bedömning 
L2015:3298 

Vägmärke. Stråket går ca 40 meter från lämningen. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 
L2015:3541 

Fornlämningsliknande lämning. Stråket går ca 60 meter från lämningen. 

Möjlig fornlämning 
L2015:3399 

Boplats. Stråket går ca 70 meter från lämningen. 

Infrastruktur 

Riksintresse farled 
Södertälje, 
Södertäljeleden 

Allmän farled. Sträckan Södertälje landsort-Södertälje hamn är utpekat som 
farledsklass 1 med tillhörande ankringsområde. Stråket korsar farleden. 

Riksintresse vägnät E20. I Stockholm är E20 en viktig väg som infart till den centrala 
regionkärnan söderifrån och den enda kapacitetsstarka vägförbindelsen över 
Saltsjö-Mälarsnittet. Vägen är viktig för både arbetsresor och näringsliv. 
Stråket korsar vägen. 

Flygplats MSA 
Skavsta 

Södra delen av stråket berör MSA-yta för Skavsta. 

Flygplats MSA 
Arlanda 

Nästan hela stråket, förutom stråkets södra del närmast station Almnäs, 
berör MSA-yta för Arlanda. 

Flygplats MSA 
Bromma 

Hela stråket berör MSA-yta för Bromma. 

Detaljplaner 

Stadsplan 
OXELGRENSHAGEN 
(ELSTATION JAKEN) 

Stadsplan i nordliga Södertälje. Planen angränsar till befintlig ledningsgata 
men ombyggnation bedöms inte strida mot gällande plan.  

Stadsplan 
Jaken 

Stadsplan i nordliga Södertälje. Planen angränsar till befintlig ledningsgata 
men ombyggnation bedöms inte strida mot gällande plan.  

Statsplan 
OXELGRENSHAGEN 

Detaljplanelagt industriområde i nordliga Södertälje. Planen angränsar till 
befintlig ledningsgata men ombyggnation bedöms inte strida mot gällande 
plan.  
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Intresseområde Beskrivning 

 

Detaljplan  
Björkmossen 

Detaljplan i nordliga Södertälje. Planen angränsar till befintlig ledningsgata 
men ombyggnation bedöms inte strida mot gällande plan.  
 

Detaljplaner 
Hoxeltorp 1:6 och 
Hjälmsättra 1:3 

Pågående detaljplanarbete. Ett nytt bostadsområde planeras mellan 
Viksberg och Brunnsäng. Syftet med planen är att möjliggöra nytt 
bostadsområde på båda sidor av Viksbergsvägen, med villor, radhus, 
kedjehus och parhus. Även flerbostadshus och förskola studeras. 
Planarbetet är i uppstartsfasen och samråd beräknas ske som tidigast under 
2019. Ledningen korsar detta område men detaljplanen och ledningens 
sträckning har diskuterats med Södertälje kommun. 

Detaljplan 
Del av Viksbergsvägen 

Syftet med detaljplanen är att detaljplanelägga del av Viksbergsvägen. Den 
befintliga ledningen korsar vägen men bedöms inte strida mot gällande plan.  

Detaljplan 
VIKSBERG 2:1 (OMRÅDE 
SÖDER OM 
KÄGGEBODAVÄGEN) 

Syftet med planen är att skapa ett byggrättsområde för bostadsändamål, 
friliggande enbostadshus. Stråket angränsar södra ytterkanten av 
detaljplanen men bedöms inte strida mot gällande plan. 

Detaljplan 
VIKSÄTER 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för permanentboende. 
Stråket angränsar södra ytterkanten av detaljplanen men bedöms inte 
påverka den. 

Detaljplan 
VIKSBERG 2:1 MFL 

Byggnadsplan för fritidsbebyggelse i del av Viksberg. Stråket angränsar 
södra ytterkanten av detaljplanen men bedöms inte strida mot gällande plan. 

Detaljplaner 
Åtorp och Lina 4:1 

I Åtorp sträcker sig den befintliga ledningen genom detaljplanelagt område. 
Lina 4:1 omfattar en bågskytteanläggning och Åtorp omfattar ett ridhus med 
tävlingsarena. Stråket korsar detaljplanen men bedöms inte strida mot 
gällande plan. 

Miljökvalitetsnormer  
Grundvatten 
Malmsjöåsen Södra 
(SE656712-160033) 

God kemisk status. God kvantitativ status. Risk angående kemisk status. Ej 
riskklassad kvantitativ status. Stråket korsar grundvattenförekomsten. 
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Figur 6. Karta över miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. 

4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
För kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Ledningar inom 

regionnätet byggs normalt som luftledningar, till stor del på grund av driftsäkerheten. Nätägare har ett 

långtgående ansvar att säkerställa att avbrott inte uppstår och att de åtgärdas snarast. Felsökning och 

avhjälpning av fel går betydligt snabbare för luftledningar jämfört med markförlagda ledningar vilket är en 

viktig aspekt i valet av teknisk utförande. Markförlagda ledningar är också betydligt dyrare än luftledningar. 

Erfarenheter från regionnätsprojekt i Stockholmsområdet visar på en 6–9 gånger högre kostnad för utförande 

med markkabel jämfört med motsvarande luftledning. Vid markförläggning av regionnätsledningar krävs 

omfattande schakt, ofta med behov av sprängning, vilket medför irreversibla skador på marken medan man 

för luftledningar endast behöver schakta på enstaka platser, vid stolpplaceringar. Dessa placeringar kan i viss 

mån anpassas efter markförhållanden för att minimera påverkan på marken.  

Utöver de ovan nämnda nackdelarna med kabel finns även problem med produktion av reaktiv effekt i 

kablarna som kräver kostsam utrustning att hantera samt det faktum att felströmmar, inte minst 

jordfelsströmmar, blir höga i nät med mycket kabel. Höga felströmmar är mycket svåra att bemästra och 

kräver dels dyr utrustning i stationerna och, när de blir extremt stora, att nätet byggs på ett annat sätt vilket i 

regel innebär ännu flera ledningar. 

Markförläggning av regionnätsledningar sker normalt endast där det inte är möjligt att ta sig fram med 

luftledning, alternativt att det finns en tredje part som medfinansierar de extra kostnader som uppstår. Då 
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driftsäkerheten är sämre krävs dubbla ledningar som då utgör reserv för varandra, vilket är mycket kostsamt. 

Markförläggning på delsträckor mitt på en luftledning innebär också att potentiella felkällor byggs in vid 

övergångarna mellan luftledning och kabel. Kortare markkabelsträckor i anslutning till stationer innebär inte 

lika stora felkällor och är därför något vanligare. Sammantaget är luftledning det generellt ”bästa valet av 

teknik” (BAT) för Sökanden som nätägare. 

4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 
Den vanligaste typen av stolpe för regionledningar är portalstolpar i trä för enkel eller parallellgående ledning. 

Exempel på stolpar som kan komma att användas är även gitterstolpar (enbenta fackverksstolpar i stål), 

dubbelportalstolpar, kompositstolpar och stålrörsstolpar, se Figur 7 samt Figur 12.  

Portalstolpar i trä eller komposit är vanligtvis ca 20 meter höga och placeras normalt på ett avstånd om ca 

170 meter från varandra. Såväl avståndet emellan som höjden på stolparna beror i stor utsträckning på den 

aktuella terrängen. Stålrörsstolpar och gitterstolpar har normalt en höjd mellan 25-35 meter och står vanligen 

med ett avstånd av ca 240 meter från varandra. Där ledningen byter riktning används vinkelstolpar som, 

beroende på vinkel och markförutsättningar, är något kraftigare och har extra staglinor. 

Den planerade 130 kV ledningen planeras att uppföras med optotopplina, se exempel i figur Figur 7. 

Figur 7. Illustration utvisande portalstolpe (till vänster) samt gitterstolpe (till höger). 

4.1.2 Uppförande av luftledning 

Arbetets utförande beror delvis på vilken typ av stolpar som kommer att användas. 

Byggnation av ny luftledning innebär terrängkörning med arbetsmaskiner längs med hela ledningssträckan i 

samband med materialtransport (stolpar, linor m.m.). I huvudsak används hjul- och bandburna maskiner med 

lågt marktryck tillsammans med ”stockmattor” eller körplåtar där så erfordras. Vid de nya stolpplatserna krävs 

schaktning till ca 2 meters djup för grundläggning. En del av stolparna kommer att utföras med 

stagförankringar som kräver ett schaktdjup på ca 2 meter. Schaktytan vid stagförankringar kräver normalt ca 

3x2 meter/förankring, men vid avspänningsstag behövs större förankringar, ca 3x3 meter/förankring. Om 

gitterstolpe används krävs större schakt för grundläggning med prefabricerade betongfundament. 
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Beroende på markens beskaffenhet kan staglinorna alternativt förankras med jordankare eller öglor i 

omgivande berggrund. 

4.1.3 Markbehov 

Befintlig luftledning har en trädsäker ledningsgata, vilket i korthet innebär att ingen växtlighet ska riskera att 

komma i kontakt med ledningens faser, stolpar och andra tillbehör. Detta innebär att skogsgatan (ca 

30-40 meter) underhållsröjs med jämna mellanrum och att träd i ledningsgatans sidoområde, s.k. kantträd,

som anses farliga för ledningen tas bort, se illustration i Figur 8. Bredden på befintlig luftlednings skogsgata

varierar beroende på markens bonitet, s.k. bonitetinlöst skogsgata. Den kommande kraftledningen kommer att

byggas som trädsäker med en skogsgata på ca 40 meter.

Figur 8. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde. 

För att upprätthålla en säker funktion i regionnätet måste befintlig ledning vara i drift när den nya ledningen 

byggs. Detta innebär att den befintliga 70 kV ledningen inte kan raseras innan uppförandet av den nya 

ledningen är klart. Om anläggande av ledning genomförs enligt förordat stråk kan delar av den befintliga 

70 kV ledningens skogsgata användas som skogsgata för den kommande ledningen. Eftersom den nya 

ledningen måste byggas med den befintliga i drift, kommer det krävas en breddning av skogsgatan. 

Illustrationen i Figur 8 visar en träportalstolpe i en skogsgata som är 40 meter bred. Utmed huvuddelen av 

sträckningen som kommer gå parallellt med den befintliga 70 kV ledningen kommer en breddning om ca 

17 meter av den befintliga ledningsgatan att krävas, se Figur 9. Behovet av breddning skiljer sig något 

beroende på val av stolpe och den befintliga skogsgatans bredd. 

När den nya ledningen är driftsatt kan den befintliga ledningen raseras. Marken på motsatt sida om befintlig 

skogsgata som inte längre behövs till ledningsgata återgå till markägaren och tidigare markanvändning. 
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Figur 9. Principskiss över parallellgång med befintlig 70 kV ledning. 

4.2 Markkabel 

4.2.1 Utformning av markkabel 
Vid användandet av markkabel förläggs ledningen i mark med två s.k. triangelförband med tre enledarkablar i 

varje förband. Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX), 

skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Parallellt med kablarna förläggs en jordlina samt 

optoslang. 
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Figur 10. Principskiss på genomskärning av kabelgrav. Förläggning av markkabel 

Vid markförläggning av ledningar grävs eller sprängs ett kabelschakt. Kabelförbanden förläggs på ett djup av 

ca 1 meter. Schaktets bredd vid markytan blir normalt ca 2-2,5 meter, och vid schaktbotten ca 1,2 meter, men 

den exakta bredden beror på schaktets djup och markens beskaffenhet, se illustration i Figur 10. 

4.2.2 Markbehov 
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på 10-20 meter som består av kabelschaktet, en kör- 

och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna, se Figur 10. Schaktmassorna läggs i 

regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera 

beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis 

grävare för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material.  

4.3 Avveckling och rasering 
Om behovet av en ledning upphör kommer aktuell ledningssträcka att tas ur drift och monteras ner. Den 

befintliga 70 kV ledningen planeras att raseras hela vägen mellan Kolbotten, Ekensberg och Almnäs förutom 

över Södertäljeviken, se Figur 11. Denna sträcka som är planerad att raseras är ca 17 km lång. 
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Figur 11. Översikt över delar av befintlig 70 kV ledning som planeras att raseras, bytas ut eller stå kvar. 

Inför rasering av luftledning ansöks om återkallelse av linjekoncessionen och Ei utfärdar återställningsåtgärder 

enligt gällande föreskrifter. I ansökan om återkallelse ingår följande: 

 Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella

återställningsåtgärder.

 En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar

på platsen.

 En riskbedömning av eventuella föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning

av eventuellt kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.

 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående

intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder.

5 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Markanvändning och planer 
Den befintliga ledningen är till största delen uppförd genom skogsmark och åkermark samt passerar några 

bostadsområden bl.a. vid Viksberg och Viksäter. Vid Ekensberg passerar ledningen även ett industriområde 

och längs med ledningen söderut till Almnäs passeras bl.a. en ridanläggning.  
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Salems kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2018. Inga detaljplaner berörs i 

kommunen.  

Nykvarns översiktsplan blev antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Förordat stråk berör inga 

detaljplaner i kommunen.  

Södertäljes kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 28 oktober 2013. Flera pågående 

detaljplaner berörs av förordat stråk i Södertälje kommun (se Tabell 1).  

5.2 Naturmiljö 
Området utgörs av ett sprickdalslandskap med stora opåverkade skogsområden och öppna åkerlandskap. 

Landskapet är omväxlande med slättområden, bördiga jordbruksmarker och åsar av grus och fin sand med 

barrskogar. Områdets södra del utgörs till största del av sprickdalsterräng med blandskog, betesmark, 

åkermark och sumpskog. 

Flera skyddade områden finns inom utredningsområdet. Ledningen passerar genom tre naturreservat, två 

Natura 2000-områden, biotopskydd, skogliga naturvärden utpekade av Skogsstyrelsen, sumpskogar och 

nyckelbiotop (se Figur 12, Figur 13, och Tabell 1). 

 
Figur 12. Ledningen där den sträcker sig parallellt med 70 kV ledningen ÄL93S1 mellan Ekensberg och Talby. 
Bilden är tagen mot söder. 
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Figur 13. Karta skyddade naturmiljöer i utredningsområdet.   

5.3 Kulturmiljö 
Det finns flera skyddade kulturmiljöer i utredningsområdet (se Figur 14 samt Tabell 1). Av dessa finns flertalet 

fornlämningar utpekat av Riksantikvarieämbetet. Dessutom berörs utkanten av ett område utpekat som 

riksintresse för kulturmiljövården, Bornsjön (3 kap. miljöbalken).  
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Figur 14. Kulturmiljöer inom utredningsområdet. 

5.4 Friluftsliv  
Norr om Ekensberg sträcker sig ledningen genom ett riksintresse för friluftslivet, Bornsjön (4 kap. 2 § 

miljöblaken). Området utnyttjas bl.a. för promenader, natur- och kulturupplevelser, bär- och svampplockning, 

bad och fågelskådning. Bornsjöns naturreservat har även som huvudsyfte att främja stadsnära friluftsliv. 

I Källtorp korsar den ledningen Täljeleden som är en vandringsled. Den består främst av kuperade 

skogsstigar. Vandringsleden Måsnareleden korsas även en bit söder om Ånstasjön, Nykvarns kommun. 

Vid Olofsskog, strax söder om Åtorp bedriver Södertälje Brukshundklubb verksamhet. Ledningen är 

lokaliserad ca 250 meter öster om detta område. Området kring hundklubben är ett uppskattat strövområde 

för hundägare.  

5.5 Landskapsbild 
Ledningen sträcker sig över områden med öppen mark, bl.a. över Södertäljeviken, vid Södertälje ridklubb och 

området vid Ånstasjön. Landskapet är även till viss del kuperat och vissa stolpar, tillhörande ledningen, syns 

väl i landskapet.  

Förordat stråk berör inga områden som omfattas av skydd för landskapsbilden. 
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5.6 Boendemiljö 
Utredningsområdet är delvis relativt tätbebyggt, med Södertälje stad i centrum. Ledningen sträcker sig dock 

inte nära de mest tätbebyggda områdena.  

En översiktlig inventering av bostadshus inom 100 meter från stråken har gjorts. Observera att stråkbredden 

och avståndet till stråkets gräns inte är detsamma som avståndet till den planerade ledningen, eftersom 

stråkets bredd är bredare i detta skede. 

Enstaka bostäder finns i stort sett längs med hela ledningen, se Tabell 2. Bostadsområden finns nära 

ledningen vid Viksberg och Kiholmen.  

Tabell 2. Bostadshus inom 100 meter från stråk. 

Kommun Fastighet Avstånd till stråk [m] 

Salem Hallinge 1:1 Ca 25 

Salem Vällinge 1:1 Ca 75 

Salem Vällinge 1:1 Ca 40 

Södertälje Hjälmsättra 1:9 Ca 5 

Södertälje Hjälmsättra 1:10 Ca 5 

Södertälje Viksberg 2:553 Ca 65 

Södertälje Viksberg 2:554 Ca 85 

Södertälje Viksberg 2:502 Ca 75 

Södertälje Viksberg 2:503 Ca 60 

Södertälje Viksberg 2:499 Ca 90 

Södertälje Viksberg 2:504 Ca 30 

Södertälje Viksberg 2:505 Ca 25 

Södertälje Viksberg 2:500 Ca 90 

Södertälje Viksberg 2:501 Ca 60 

Södertälje Viksberg 2:506 Ca 25 

Södertälje Viksberg 2:507 Ca 50 

Södertälje Viksberg 2:508 Ca 60 

Södertälje Viksberg 2:509 Ca 90 

Södertälje Viksberg 2:523 Ca 30 

Södertälje Viksberg 2:522 Ca 60 

Södertälje Viksberg 2:521 Ca 80 

Södertälje Viksberg 2:534 Ca 10 

Södertälje Viksberg 2:533 Ca 25 

Södertälje Viksberg 2:532 Ca 50 

Södertälje Viksberg 2:531 Ca 75 

Södertälje Viksberg 2:530 Ca 90 

Södertälje Viksberg 2:222 Ca 25 

Södertälje Viksberg 2:221 Ca 50 

Södertälje Viksberg 2:220 Ca 60 

Södertälje Lina 4:1 Ca 10 

Södertälje Måsnaryd 1:1 Ca 10 

Nykvarn Hanstavik 2:1 Ca 10 

Nykvarn Hanstavik 2:1 Ca 5 

Nykvarn Hanstavik 2:1 Ca 75 

Nykvarn Ånsta 1:3 Ca 10 
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6 MILJÖPÅVERKAN 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 5, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

6.1 Bedömning 

6.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Tillväxten i Stockholmsområdet gör att behovet av kapacitet i elnätet ökar samtidigt som både kunder och 

lagstiftning ställer allt högre krav på en tillförlitlig elförsörjning. För att möta samhällsutvecklingen i form av 

tillväxt och myndighetskrav och Sökandens egna krav på leveranssäkerhet behöver kapaciteten ökas i 

Sökandens regionnät runt Södertälje.  

Om ledningen byggs om i befintlig ledningsgata kommer påverkan på markanvändningen i driftskedet vara 

ungefär likvärdig mot vad den är idag. Under byggskedet förekommer övergående störningar i form av hinder 

p.g.a. arbetsområden och upplag av byggmaterial. Ur driftsäkerhetssynpunkt måste befintlig ledning vara i 

drift när den nya ledningen byggs. Detta innebär att 70 kV ledningen inte kan raseras innan uppförandet av 

den nya ledningen är klart. Om anläggande av ledning genomförs enligt förordat stråk kan delar av 70 kV 

ledningens skogsgata användas som skogsgata för den kommande ledningen. Eftersom den nya ledningen 

måste byggas med den befintliga i drift, kommer det krävas en breddning av skogsgatan. När den nya 

ledningen är driftsatt kan den befintliga ledningen raseras och marken på motsatt sida som inte längre behövs 

till ledningsgata återgå till markägaren och tidigare markanvändning. 

Totalt berörs 16 detalj- och stadsplaner av ombyggnationen. Planerade ledningsåtgärder bedöms vara 

förenliga med berörda planer. 

Påverkan på markanvändning bedöms därmed vara liten och påverkan på planer bedöms vara obetydlig. 

6.1.2 Natur- och kulturmiljö 

Ledningen passerar flera skyddade områden och utpekade natur- och kulturområden.  

Eftersom den nya ledningen måste byggas med den befintliga i drift, kommer det krävas en breddning av 

skogsgatan. Under anläggningsskedet kommer uppförandet av en luftledning därmed att innebära avverkning 

av skog samt bortforsling av virke på vissa delar. I anslutning till stolpplatser för ledningarna blir det aktuellt 

med schaktarbeten. I anslutning till ledningsgatan kan markskador uppstå till följd av t.ex. terrängkörning.  

Gällande naturvärden kommer ledningarnas sträckning vid detaljprojektering att anpassas så att påverkan på 

dessa intressen minimeras.  

Det förordade stråket berör bland annat tre naturreservat, två Natura 2000-områden samt ett område med 

biotopskydd. I kommande MKB kommer miljökonsekvenser samt skyddsåtgärder till följd av byggnation och 

drift av ledningarna att beskrivas utförligare. Både för de skyddade områdena men även för resten av 

sträckan.  

Det finns ett flertal utpekade kulturmiljöintressen längs med ledningen. Dels berör ledningen utkanten av ett 

riksintresse för kulturmiljövård samt flera fornlämningar. Vid detaljprojekteringen planeras ledningen så att 

eventuell påverkan på fornlämningar minimeras genom att bl.a. stolpplacering kan anpassas. Om 

fornlämningar ändå skulle påträffas vid markarbetet ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 

underrättas i enlighet med 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Det förordade stråket bedöms inte påverka kulturmiljön negativt. 
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Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området kommer att beskrivas mer i detalj i kommande 

MKB. 

Påverkan på natur- och kulturmiljö bedöms sammantaget vara liten till måttlig. 

6.1.3 Friluftsliv och landskapsbild 
Under byggskedet kommer friluftslivet att bli påverkat genom att arbetsområdet tillfälligt begränsar 

framkomligheten i områden som nyttjas för rekreation och friluftsliv. Dessa hinder är tillfälliga och kommer inte 

förekomma när ledningen är färdigställd. Att bygga den nya ledningen i samma ledningsgata innebär inte 

någon ny påverkan på landskapsbilden. 

Landskapsbilden blir alltid påverkad av en luftledning. Synintrycket är störst där ledningarna sträcker sig över 

öppen mark, men även ledningsgator i skogsmark påverkar synintrycket. Med tanke på att huvuddelen av 

befintlig luftledning uppfördes under 1950- och 1960-talet är ledningen ett välbekant inslag i landskapsbilden. 

Ledningen sträcker sig över områden med öppen mark, bl.a. över Södertäljeviken, vid Södertälje ridklubb och 

området vid Ånstasjön. Norr om Södertälje är marken kuperad och här kan ledningen utmärka sig i landskapet 

ovanför trädtopparna.  

Figur 15. Ledningen sträcker sig över Södertäljeviken. Fotot taget åt söder, från Kiholmen. 

Förordat stråk berör inga områden som omfattas av skydd för landskapsbilden.  
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Påverkan på friluftsliv och landskapsbild bedöms vara liten.  

6.1.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 

Den befintliga ledningen passerar flera bostadsområden samt enstaka bostäder.  

Vid planering av en slutlig sträckning tas hänsyn till befintliga bostadshus och sträckan kommer så långt det är 

möjligt att planeras för att ledningen inte ska påverka närboende på ett negativt sätt. 

Under byggskedet är det ofrånkomligt att omgivningen påverkas av arbetet av störande ljud från 

arbetsmaskiner, ökad tung transport m.m. vilket dock sker under begränsad tid. Maskiner orsakar även en del 

luftföroreningar och utsläpp av koldioxid i form av avgaser. Belastning av koldioxid från maskiner i byggskedet 

av projektet bedöms dock utgöra en liten del av den totala belastningen. 

Ledningen bedöms medföra små konsekvenser för boendemiljön i området.  

6.1.4.1 Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i 

samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska 

fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av 

någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från 

elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar 

med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på 

ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot 

den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över 

tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält 

som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i 

nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida 

finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, 

www.stralsakerhetsmyndigheten.se 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande 

magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande 

miljöeffekt. 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. I stället har fem myndigheter -Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 

Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas. 
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 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda

magnetfält.

 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,

förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Sökanden ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade råd och riktlinjer. 

Som ett underlag till MKB:n kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella ledningsträckningen. 

Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att redovisas i kommande MKB. 

6.1.5 Risk och säkerhet 
För luftledningar finns väl reglerade säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat 

och kontinuerligt underhåll utgör också en del av att minimera riskerna för allmänheten.  

Sökanden har även interna rutiner och bestämmelser för att minimera arbetsmiljörisker vid anläggnings- och 

underhållsarbeten.  

6.2 Hänsynsåtgärder 
Vid byggnation samt framtida underhåll av ledningen iakttas aktsamhet så att värdefulla miljöer så långt som 

möjligt inte kommer till skada. Detta kan göras genom att t.ex. i möjligaste mån genomföra byggnation och 

underhåll vid torrare markförhållanden, köra på befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt samt vidta 

extra försiktighet vid arbeten nära vattendrag.  

Sökanden skall vidta skadeförebyggande åtgärder för att skydda vattensalamandern i Natura 2000-området 

Lina och dess livsmiljöer.  

Negativ påverkan på fornlämningar kommer undvikas genom att undvika stolpplacering inom 

fornlämningsområde och inte tillåta framförande av maskiner inom fornlämningsområde. Om körning i ett 

större fornlämningsområde inte kan undvikas kommer fornlämningen att märkas ut t.ex. genom snitsling så att 

fornlämningen inte skadas. Om en fornlämning skulle påträffas vid arbete, kommer arbetet stoppas 

omedelbart och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kapitlet 10 § Kulturmiljölagen. 

Vid val av sträckning kommer bl.a. hänsyn till närhet till befintliga bostäder att tas. 

6.3 Samlad bedömning 
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några 

miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas.  

Påverkan på berörda intressen bedöms sammantaget vara liten. Men eftersom stråket berör två Natura 2000-

områden och tre naturreservat gör Sökanden bedömningen att planerade ledningsåtgärder kan antas 

innebära betydande miljöpåverkan.  

Tabell 3. Sammanställning av bedömning av påverkan på intresseområden. 

Intresseområde Bedömning av påverkan 

Markanvändning och 
planer 

Ledningen planeras att byggas om i befintlig ledningsgata och på vissa 
ställen måste ledningsgatan breddas något eftersom den nya ledningen 
måste uppföras under tiden den befintliga ledningen är i drift. Att nyttja 
befintlig ledningsgata för den nya ledningen påverkar markanvändningen 
under drift ungefär lika mycket som idag. Under byggskedet kan hinder längs 
vägar förekomma.  
Ledningen bedöms vara förenlig med berörda detalj- och stadsplaner. 
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Intresseområde Bedömning av påverkan 

Påverkan på markanvändning bedöms vara liten och påverkan på planer 
bedöms vara obetydlig. 

Naturmiljö 

Stråket passerar flera skyddade områden, bl.a. naturreservat, Natura 2000-
områden och biotopskydd, och utpekade naturområden. Eftersom ledningen 
måste byggas under tiden den befintliga ledningen är i drift måste skogsgatan 
breddas och därmed ny mark tas i anspråk samt avverkning av skog ske. Vid 
stolpplatser måste schaktarbeten ske. Risk finns att markskador uppstår till 
följd av terrängkörning. 
Ledningens sträckning kommer anpassas under detaljprojekteringen för att 
minimera påverkan på naturmiljöintressen. 
Påverkan på naturmiljön bedöms sammantaget vara liten till måttlig. 

Kulturmiljö 

Stråket passerar flera fornlämningar och i utkanten av ett riksintresse för 
kulturmiljövård. Riksintresset går inte att undvika, men under 
detaljprojekteringen kan sträckningen anpassas för att undvika 
fornlämningarna. Om en tidigare okänd lämning skulle påträffas under 
byggskedet ska arbetat avbrytas omedelbart och länsstyrelsen kontaktas. 
Påverkan på kulturmiljön bedöms sammantaget vara liten till måttlig. 

Friluftsliv 

Under byggskedet kommer friluftslivet tillfälligt att påverkas genom 
framkomlighet i områden som nyttjas för rekreation och friluftsliv. Friluftslivet 
kommer dock inte påverkas under driftskedet. 
Påverkan på friluftslivet bedöms vara liten. 

Landskapsbild 

Inget skydd för landskapsbilden påverkas. Landskapsbilden påverkas dock 
alltid av en luftledning, främst över öppen mark. Dock är luftledning ett vanligt 
och välbekant inslag i området. Området som stråket går genom är kuperat 
och en luftledning kan därför synas över höjderna. 
Påverkan på landskapsbilden bedöms som liten. 

Boendemiljö 

Totalt finns ca 36 bostadshus inom 100 meter från stråket. Eftersom den nya 
ledningen kommer gå parallellt med befintliga ledningar, samt att den 
befintliga 70 kV ledningen kommer raseras, bedöms den nya ledningen 
medföra små konsekvenser för boendemiljön i området. 

Sammantaget bedöms påverkan vara liten i relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer 

tillförlitligt elnät som en spänningshöjning av aktuell ledning kommer att innebära.  

7 FORTSATT ARBETE 
Efter att samråd genomförts kommer en samrådsredogörelse upprättas. Inom ramen för fortsatt 

utredningsarbete kommer en naturvärdesinventering att genomföras i det berörda området. Uppgifter som 

framkommer under samrådet och i naturvärdesinventeringen kan leda till sträckningsjusteringar och/eller 

vidare utredningar. En specifik miljöbedömning genomförs och en MKB upprättas för projektet. MKB och 

samrådsredogörelse kommer att utgöra bilagor till den koncessionsansökan som skickas till 

Energimarknadsinspektionen. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:22 - 265

Avvaktan med inrättande av Ersboda naturreservat

Den 21 oktober 2008 förvärvades området Ersboda av Stockholm stad och den 24 november 
2008 gav kommunfullmäktige bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett 
naturreservat inom fastigheten. 

Reservatets namn ska vara Ersboda naturreservat. Syftet med naturreservatet är att 
säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av väsentlig betydelse för tätortsnära 
friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets natur- och 
upplevelsevärden.

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper. Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, 
friluftsutnyttjande och kulturvärden. 

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 oktober 2018, § 60 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 28 mars 2019, § 33. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 8 april 2019 § 42 utgick ärendet. 

Med 4H-gårdens etableringen är området i ett nytt läge och kommunstyrelsen avvaktar med 
inrättandet Ersboda naturreservat. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avvaktar med inrättandet Ersboda naturreservat. 

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 42 KS/2019:22 - 265

Inrättande av Ersboda naturreservat

Ärendet utgår.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 33 KS/2019:22 

Yttrande över beslut om inrättande av natur-och 
kulturreservat på Ersboda 1:1

Ett natur- och kulturreservat ska inrättas på fastigheten Ersboda 1:1. På samma fastighet 

pågår iordningställande av lokaler inför uppstarten av en 4H gård. En frågeställning har väckts 

om vilka begränsningar naturreservatet kan få för 4H gårdens verksamhet.

Fordonstrafik till 4H gården går i dag på Fruängsvägen men det har funnits tankar om att 

eventuellt skapa en ny vägförbindelse som ansluter till Rönningevägen österut. I dag finns en 

gång- och cykelväg i ungefär samma sträckning och en ny väg för fordonstrafik skulle till hela 

eller viss del kunna följa samma sträckning. Gång- och cykelvägen löper i dag kant i kant med 

natur- och kulturreservatet och om en väg för fordonstrafik har samma sträckning inkräktar 

den inte på reservatet.

Enligt Bygg- och miljöenheten är områdena 16 och 17 undantagna från reservatets 

föreskrifter för etablering av 4H gården, se bilaga 1 (områdesindelning). Anläggs vägen i 

samband med etableringen av 4H gården tolkar Bygg- och miljöenheten det som att den 

behövs för verksamheten och den är då undantagen reservatsföreskrifterna så länge som 

den håller sig inom områdena 16 och 17.

Anläggs inte vägen i samband med inrättandet av 4H gården men att man efter något år ser 

ett behov av att göra det får ställning till vägen tas då då. Bygg- och miljöenhetens nuvarande 

tolkningen är dock att om vägen behövs för verksamheten så kan den anläggas förutsatt att 

den ligger inom områdena 16 och 17. Skulle detta trots allt vara ett hinder så skulle vägen i 

sin helhet kunna anläggas utanför reservatet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att införandet av natur- och 

kulturreservat på Ersboda 1:1 inte kommer medföra några hinder eller inskränkningar för 4H 

gårdens verksamhet.
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

Ärendet finns beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
som sitt eget yttrande.

______________________

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Filip Tilja
Fastighetschef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Yttrande över beslut om inrättande av natur-och 
kulturreservat på Ersboda 1:1

<BeslutsText>
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad 2019-03-07 
som sitt eget yttrande.

Ärendet
Ett natur- och kulturreservat ska inrättas på fastigheten Ersboda 1:1. På samma fastighet 
pågår iordningställande av lokaler inför uppstarten av en 4H gård. En frågeställning har 
väckts om vilka begränsningar naturreservatet kan få för 4H gårdens verksamhet.

Fordonstrafik till 4H gården går i dag på Fruängsvägen men det har funnits tankar om att 
eventuellt skapa en ny vägförbindelse som ansluter till Rönningevägen österut. I dag finns 
en gång- och cykelväg i ungefär samma sträckning och en ny väg för fordonstrafik skulle till 
hela eller viss del kunna följa samma sträckning. Gång- och cykelvägen löper i dag kant i 
kant med natur- och kulturreservatet och om en väg för fordonstrafik har samma sträckning 
inkräktar den inte på reservatet.

Enligt Bygg- och miljöenheten är områdena 16 och 17 undantagna från reservatets 
föreskrifter för etablering av 4H gården, se bilaga 1 (områdesindelning). Anläggs vägen i 
samband med etableringen av 4H gården tolkar Bygg- och miljöenheten det som att den 
behövs för verksamheten och den är då undantagen reservatsföreskrifterna så länge som 
den håller sig inom områdena 16 och 17.

Anläggs inte vägen i samband med inrättandet av 4H gården men att man efter något år ser 
ett behov av att göra det får ställning till vägen tas då då. Bygg- och miljöenhetens 
nuvarande tolkningen är dock att om vägen behövs för verksamheten så kan den anläggas 
förutsatt att den ligger inom områdena 16 och 17. Skulle detta trots allt vara ett hinder så 
skulle vägen i sin helhet kunna anläggas utanför reservatet.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att införandet av natur- och 
kulturreservat på Ersboda 1:1 inte kommer medföra några hinder eller inskränkningar för 
4H gårdens verksamhet.

Finansiering
Ej Aktuellt.

</BeslutsText

Christina Lood Filip Tilja
Miljö- och samhällsbyggnadschef Fastighetschef 

Bilagor

Bygg-och miljönämndens beslut samt beslutunderlag samt bilaga 1, Områdesindelning Naturreservat 
Ersboda.

Delges

Kommunstyrelsen
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Bygg- och miljöenheten 

Gunnar Andersson Wargert 
Miljöinspektör/Kommunekolog Till bygg- och miljönämnden 

Beslut om inrättande av natur- och kulturreservat på Ersboda, 
Ersboda 1:1 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta förslaget om naturreservat på Ersboda 1:1 som sitt eget 
och skicka det till kommunfullmäktige för antagande. 

Ärendet 

Den 2008-10-21 förvärvades området Ersboda av Stockholm stad, och 2008-11-24 gav 
kommunfullmäktige bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett naturreservat inom 
fastigheten. Därefter togs ett förslag till föreskrifter och skötselplan fram, av bygg- och miljöenheten. 
Vid ett par tillfällen har förslag på föreskrifter med skötselplan presenterats för bygg- och 
miljönämnden men återremitterats då de bedömts komplicera möjligheterna för inrättandet av en 
4h gård, inom samma område. Detta hanterades genom vissa förenklingar i föreskrifterna. Vid 
senaste återremittering 2018-08-28 noterade även nämnden att följande punkter måste hanteras: 

 det råder förvirring gällande huruvida bär och svamplockning är tillåtet eller ej,

 skötselplanskartan saknar en punkt i legenden,

 beslutskarta saknas,

 reservatsföreskrifter och skötselplan bör remiteras till fastighetsenheten

Bygg- och miljöenheten har med anledning av följande punkter gjort en rad förändringar för att 
bättre anpassa förslaget, utifrån bygg- och miljönämndens synpunkter. Nedan följer en redovisning: 

 Svamp och bärplockning ska ej kräva tillstånd

 ny skötselplankarta delges,

 beslutskarta delges,

 fastighetsenheten har haft en månad på sig att svara men svarat muntligen att man inte har
några synpunkter att tillföra.

Övriga förändringar som genomförts har markerats med rött för att förenkla granskning. 
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Bilagor 

Föreskrifter 
Skötselplan 
Skötselplanskarta 
Beslutskarta 

Delges  
Kommunstyrelsen 

Gunnar Andersson Wargert  Douglas Lindström 
Miljöinspektör/Kommunekolog Bygg- och miljöchef 
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Beskrivning av naturreservatet 

1. Inledning

1.1. Administrativa data 

Namn: Ersboda 
Skyddsform: Naturreservat 
Län: Stockholm 
Kommun: Salem 
Markslag: Skogsmark med öppen hagmark 
Naturtyper: Västlig taiga (9010) 9 ha 

Lövsumpskog (9080) 2,5 ha 
Totalt kärnområde 11,5 ha 65 % 
Utvecklingsmark 6,3 ha 35 % 

Total areal: 17,8 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag Skogsmark samt odlingsmark 
Naturtyper Västlig taiga och Lövsumpskog 
Strukturer Död ved (lågor och torrträd), sockelbildning, hällmark, sumpskog 

Skyddsvärda arter enligt reservatsbeslutet: 
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa (NT) 
Luddticka, Inonotus tomentosus (NT) 
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (NT) 
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii (NT) 

1.1. Reservatets syfte 

Syftet med reservatet är att säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av väsentlig 
betydelse för tätortsnära friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets natur- 
och upplevelsevärden. 

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper. 

Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, friluftsutnyttjande och 
kulturvärden. Stor vikt läggs även vid att reservatet kan inhysa ytor för ungdomsaktiviteter kopplade 
till utbildning om djur- och natur. 

1.2. Markanvändning 

1.2.1. Nuvarande markanvändning 
Området utgörs idag av öppen gräsmark samt skog där skogsbruk bedrivits. Gräsmarkerna nyttjas 
som sommarbete för hästar. Skyddsjakt sker enligt gällande jaktlagstiftning och är förbehållen 
jakträttsinnehavaren. 



SKÖTSELPLAN 

2018-10-30 
Dnr 2006/000476 

4 av 12 

1.2.2. Historisk markanvändning 
Ersboda styckades av från Hallinge år 1938. Astyckningen anger att jordbruksmarken tillsammans 
med åkermarken skulle försörja ett hushåll. Stockholms Stad var markägare vid avstyckningstillfället 
fram tills att Salems kommun förvärvade fastigheten. Gården hyrdes ut under Stockholms stads tid 
som ägare. Fram till 1980-talet beboddes och drevs gården som ett småbruk utan moderna 
bekvämligheter. 

1.2.3. Planer och förordnanden 
Området ligger utanför detaljplan. Inga övriga kända förordnanden finns. 

1.2.4. Ägandeförhållanden och förvaltare 
Salems kommun är ägare till Ersboda 1:1. Förvaltare till reservatet är Salems kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Utemiljöenheten. 

2. Områdets bevarandevärden

Området hyser många olika naturtyper på en förhållandevis liten yta och kan på sikt få mycket höga 
naturvärden som är knutna till de olika miljöerna. 

2.1. Biologiska värden 

De biologiska värdena är främst knutna till de varierade biotoptyperna. Flora och fauna bedöms som 
artrik med tanke på de varierande livsmiljöerna. Här finns signalarter och rödlistade arter som knyts 
till död ved och den äldre skogen inom området. 

2.2. Geovetenskapliga värden 

Området består till stora delar av fast jord och halvfast jord med berg i dagen i områdets höjdpartier. 
Ett område med lös och organisk jord finns i områdets sydöstra del. 

2.3. Kulturvetenskapliga värden 

Byggnaderna som bildar Ersboda gård är ett exempel på hur ett självförsörjande småjordbruk kunde 
se ut under 1900-talets första hälft. Gården styckades av från huvudfastigheten Hallinge år 1938. 

2.4. Värden för friluftslivet 

Ersboda är ett omtyckt strövområde. I kommunens översiktsplan har området pekats ut som reservat 
på grund av sitt strategiska läge. Området korsas av ett flertal stigar som indikerar på att många 
använder området som sitt vardagsmotionsområde. Stigarna som passerar och i viss mån startar i 
Ersboda har förbindelse såväl med gångvägen till Södertälje vid Mårdnäs som naturreservatet 
Bornsjön. Ideella föreningar såsom Friluftsfrämjandet nyttjar området som mötesplats för sina olika 
grupper. Det finns en bågskyttebana som delvis ligger inom naturreservatet. 

Plan för reservatets skötsel 

3. Övergripande mål för reservatets skötsel

3.1. Mål för de biologiska värdena 
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Naturvärdena för respektive naturtyp ska bibehållas eller förstärkas. Andelen naturskogsartade 
bestånd inom skogsmarken ska med tiden öka. De öppna gräsmarkerna ska fortsatt hållas öppna 
med bete, slåtter eller odlingar. Vid naturvårdsgallringar ska områden som behöver tillskott på död 
ved tillföras material. 

3.2. Mål för de geovetenskapliga värdena 

Inga skötselmål är föreslagna. 

3.3. Mål för de kulturvetenskapliga värdena 

Inga skötselmål är föreslagna. 

3.4. Mål för friluftslivet 

Naturreservatets gränser ska vara tydligt markerade. Informationsskyltar med beskrivning av 
reservatet ska finnas vid entréerna. Större stigar inom området ska märkas upp så att besökare får 
hjälp att komma vidare ut till Bornsjöområdet eller mot Södertälje. 

4. Skötselområden

Skötselområdena har delats upp efter skötselbehov. Områdets stora variation i naturtyper innebär 
att det är relativt många skötselområden, 17 stycken, för ett så litet område, se skötselplanskartan i 
bilaga 1 till skötselplanen. Varje naturtyp beskrivs utifrån vilken naturtyp det representerar, vilket 
bevarandemål det har samt vilken skötsel som krävs för att uppnå bevarandemålet. 

4.1. Skötselområde 1 

Hällmarksskog med fri utveckling. Bedöms som naturvärdesobjekt. Areal ca 0,3 ha. 

4.1.1. Beskrivning 
Området består av en äldre talldominerad skog på hällmark med inslag av gran, asp och björk med 
några enar i buskskiktet. Fältskiktet domineras främst av renlavar. Död ved finns sparsamt i form av 
tallågor och torrträd. Påträffade signalarter är rävticka och grynig blåslav. 

4.1.2. Bevarandemål 
 Området ska bestå av ungefär samma trädsammansättning som idag med den skillnaden att

träden blir äldre.

 Buskskiktet bör bestå i oförändrad omfattning.

 Andelen död ved bör öka.

4.1.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling. 

4.2. Skötselområde 2 

Utvecklingsmark. En cirka 35-årig granblandskog med skötselbehov. Areal ca 0,5 ha. 

4.2.1. Beskrivning 
Större delen av området är beläget i en sluttning. Beståndet består av en grandominerad cirka 35-
årig skog med ett litet inslag av tall, vårtbjörk, rönn, al och sälg. I buskskiktet finns hassel. Fältskiktet 
saknas delvis och är i övrigt av gräs- och örttyp. Död ved finns sparsamt i form av klena lågor och 
torrträd. Påträffad signalart är blåsippa.  
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4.2.2. Bevarandemål 
 Ett grandominerat bestånd med ökande inslag av lövträd.

 Buskvegetationen i form av hassel bör öka.

 Andelen död ved bör öka.

4.2.3. Skötsel
Graninslaget minskas genom gallring till förmån för lövträd. I delar där inga lövträd finns gallras 
stormfasta granar fram. 

4.3. Skötselområde 3 

Barrträdsdominerad blandskog med i huvudsak fri utveckling. Bedöms som nyckelbiotop. Areal ca 2 
ha. 

4.3.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop på sluttande mark med olikåldrig blandskog, som i trädskiktet domineras 
av gran med ett relativt stort inslag av tall och ett mindre inlag av lärk, björk, asp, sälg, ek, lid, lönn 
och rönn i spridda bestånd. En liten del är lövsumpskog med al och glasbjörk. I buskskiktet finns 
enstaka hassel och en. I sumpskogen även enstaka brakved. Fältskiktet består av gräs-, blåbärs- och 
örttyp. Mossfloran är ymnig och svampfloran artrik. Död ved finns allmänt i form av torrträd, 
högstubbar och lågor i olika nedbrytningsstadier. 

4.3.2. Bevarandemål 
 En varierad barrblandskog med inslag av lövträd.

 Ett ökande buskbestånd.

 En artrik flora och fauna.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör.

4.3.3. Skötsel
Området lämnas i huvudsak för fri utveckling. Stigar genom området hålls öppna. Farliga, instabila 
torrträd fälls. 

4.4. Skötselområde 4 

Hällmarksskog med fri utveckling. Areal ca 0,6 ha. 

4.4.1. Beskrivning 
Området är ett naturvärdesobjekt, som består av en äldre cirka 125-årig skog på hällmark varav en 
del är impediment. I trädskiktet dominerar tall med ett litet inslag av gran, asp och björk. I 
buskskiktet finns en samt bindvide. Fältskiktet domineras av renlavar. Död ved finns sparsamt i form 
av torrträd och lågor. 

4.4.2. Bevarandemål 
 Området ska bestå av ungefär samma trädsammansättning som idag med den skillnaden att

träden blir äldre.

 En artrik kryptogamflora.

 Andelen död ved bör öka.

4.4.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling. 
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4.5. Skötselområde 5 

Lövblandskog med ett visst skötselbehov. Areal ca 0,7 ha. 

4.5.1. Beskrivning 
Området är ett naturvärdesobjekt som är mycket långsmalt (5-15 m) brynzon mot den före detta 
åkern. Beståndet består av en mycket olikåldrig lövblandskog av asp, al, vårtbjörk, glasbjörk, ek, lönn, 
rönn, hägg, sälg samt gran. I buskskiktet finns hassel, gråvide, skuggolvon, en och brakved. Fältskiktet 
är av gräs- och örttyp. Död ved finns sparsamt i form av lövlågor och torrträd. 

4.5.2. Bevarandemål 
 En lövträdsdominerad blandskog.

 Ett artrikt buskskikt.

 En artrik flora.

 Andelen död ved bör öka.

4.5.3. Skötsel
Yngre granar som konkurrerar med lövträden hålls efter och en viss gallring görs i täta 
lövträdsgrupper. Några unga ekar bör frihuggas. Stigar genom området hålls öppna. 

4.6. Skötselområde 6 

En cirka 35-årig granskog med inslag av löv med skötselbehov. Areal ca 0,2 ha. 

4.6.1. Beskrivning 
Området är en före detta åkermark som planterats med gran för cirka 35-år sedan. I den östra delen 
finns ett litet inslag av lövträd varav en masurbjörk. Buskskikt saknas. Fältskikt saknas delvis och är i 
övrigt av grästyp. Död ved finns sparsamt i form av klena lågor och torrträd. 

4.6.2. Bevarandemål 
 Ett grandominerat bestånd med ett ökande inslag av lövträd.

 Andelen död ved bör öka.

4.6.3. Skötsel
Graninslaget minskas till förmån för lövträd. I den del av området som saknar lövträd gallras det fram 
stormfasta granar. 

4.7. Skötselområde 7 

Lövsumpskog med fri utveckling. Areal ca 0,7 ha. 

4.7.1. Beskrivning 
Området är i norra delen en cirka 40-årig al- och glasbjörksdominerad sumpskog med ett litet inslag 
av tall och gran. Den södra långsmala delen som är belägen i en sänka i terrängen är en 
blandsumpskog med al, glasbjörk och gran. Hela området är ett naturvärdesobjekt. I buskskiktet 
finns brakved och i den södra delen spirea. Fältskiktet är av starr/fräkentyp. Död ved finns tämligen 
allmänt i form av torrträd och lågor. Sumpskogen är recipient för lakvatten från den nedlagda 
hushållsdeponin som är belägen i skötselområde 8.  

4.7.2. Bevarandemål 
 En lövsumpskog som domineras av al och glasbjörk med inslag av barrträd.

 Ett ökande inslag av buskarter.

 En artrik flora och fauna.
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 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallring.

4.7.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling. 

4.8. Skötselområde 8 

Bågskyttebana. Areal ca 0,4 ha. 

4.8.1. Beskrivning 
Området är till största delen öppen, avjämnad mark på en före detta hushållsdeponi. Kantzonen 
utgörs av unga träd av tall, gran och lövträd. Området används som bågskyttebana. Bevarandemål 

 Att använda som bågskyttebana.

4.8.2. Skötsel
Området hålls öppet för bågskytteföreningens verksamhets behov av föreningen själva. Prover tas 
regelbundet nedströms hushållsdeponin. 

4.9. Skötselområde 9 

Olikåldrig blandskog med visst skötselbehov. Areal ca 0,5 ha. 

4.9.1. Beskrivning 
Området är beläget på ganska plan mark där det växer en cirka 35-årig blandskog som domineras av 
tall i den östra delen och lövträd i den västra med inslag av gran. Det växer även några grova 150-
åriga tallar. I buskskiktet finns videarter medan fältskiktet är av gräs- och blåbärstyp. Död ved finns 
sparsamt i form av torrträd och lågor. 

4.9.2. Bevarandemål 
 En olikåldrig blandskog bestående till hälften av lövträd och till hälften av barrträd. De gamla

tallarna ska få ingå i beståndet.

 Ett ökande buskbestånd.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallring.

4.9.3. Skötsel
Lövträden i den västra delen gallras och de flesta unga granarna tas bort. I den östra delen gallras det 
så att lövträden gynnas. Röjning runt de gamla tallarna utförs. 

4.10. Skötselområde 10 

Smal lövsumpskog för fri utveckling. Areal ca 0,3 ha. 

4.10.1. Beskrivning 
Området är en långsmal försumpad skogbevuxen sänka i terrängen med olikåldriga träd som 
domineras av cirka 50-åriga alar och glasbjörkar med ett litet inslag av tall och gran. 

4.10.2. Bevarandemål 
 En lövträdsdominerad skog med litet inslag av barrträd.

 Andelen död ved bör öka.

4.10.3. Skötsel
Området lämnas i stort sett för fri utveckling. Endast granar hålls efter så att bevarandemålet 
uppfylls. 
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4.11. Skötselområde 11 

Barrträdsdominerad blandskog för fri utveckling. Areal ca 2 ha. 

4.11.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop belägen på en delvis bergig höjdsträckning med branta sidor. I 
trädskiktet dominerar olikåldrig tallskog med ett relativt stort inslag av gran och ett litet inslag av 
björk, asp, ek, lönn, rönn och sälg. Flertalet tallar bedöms vara cirka 135 år gamla. I buskskiktet finns 
en. Fältskiktet är av grästyp samt lavrik typ. Det finns ett visst inslag av död ved i form av torrträd, 
högstubbar och lågor. 

4.11.2. Bevarandemål 
 En barrträdsdominerad skog med inslag av lövträd i utkanterna.

 En artrik kryptogamflora.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet.

4.11.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling. Stigen genom området ska hållas öppen. 

4.12. Skötselområde 12 

Talldominerad blandskog för fri utveckling. Areal ca 2,2 ha. 

4.12.1. Beskrivning 
Området är en nyckelbiotop på en bergig rygg i terrängen som stupar brant åt tre håll. I trädskiktet 
dominerar gammal och grov cirka 135-årig tallskog med relativt stort inslag av gran och ett mindre 
inslag av lärk, asp, björk, ek, lönn, rönn, oxel och sälg. I buskskiktet finns en. Fältskiktet är av grästyp 
samt lavrik typ. Kryptogamfloran är relativt artrik. Död ved finns sparsamt i form av torrträd, 
högstubbar och lågor. 

4.12.2. Bevarandemål 
 En gammal olikåldrig och grov talldominerad skog med inslag av övriga, befintliga trädarter.

 Ett ökande buskbestånd.

 En artrik kryptogamflora.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet.

4.12.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling. 

4.13. Skötselområde 13 

Lövdominerad åkerholme och brynzon med viss naturvårdande skötsel. Areal ca 0,6 ha. 

4.13.1. Beskrivning 
Området är en olikåldrig lövträdsdominerad åkerholme med en smal brynzon till östra gränsen. I 
trädskiktet dominerar asp och vårtbjörk med inslag av glasbjörk, ek, lönn, sälg, rönn, oxel, tall och 
gran. I buskskiktet finns en, hagtorn och brakved. Fältskiktet är av grästyp. Död ved finns sparsamt i 
form av högstubbar, lågor och torrträd. 

4.13.2. Bevarandemål 
 En artrik lövträdsdominerad skog.
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 Buskvegetationen ska tillåtas att öka.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet.

4.13.3. Skötsel
De flesta barrträd tas bort. Buskvegetationen sparas som livsmiljö för insekter och fåglar. 

4.14. Skötselområde 14 

Lövskog på dyjord med viss skötsel. Areal ca 1,5 ha. 

4.14.1. Beskrivning 
Området mellan gångvägen i söder och den östra reservatsgränsen är en före detta odlad, 
försumpad dyjord som vuxit igen med olikåldrig lövblandskog. I trädskiktet dominerar glasbjörk med 
inslag av al, hägg, jolster, gran och tall samt småträd av ask och ek. I buskskiktet dominerar gråvide 
med inslag av brakved och häckberberis. Fältskiktet är av starr/fräke- och grästyp. Död ved finns 
tämligen allmänt i form av torrträd, högstubbar och lågor. 

4.14.2. Bevarandemål 
 En artrik lövskog.

 Ett varierat inslag av olika buskarter.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar i reservatet.

4.14.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling, men när granbörjar etablera sig mer allmänt bör en del gallras 
bort för att bibehålla området som en lövskog. 

4.15. Skötselområde 1 

Aspdominerad skog med litet skötselbehov. Areal ca 0,3 ha. 

4.15.1. Beskrivning 
Området är en låg friliggande kulle och ett naturvärdesobjekt. I trädskiktet dominerar olikåldriga upp 
till 70-åriga aspar med ett litet inslag av ek, fågelbär, vårtbjörk, lönn, rönn, sälg, hägg, oxel och några 
granar. I buskskiktet finns hassel och gråvide. Fältskiktet är av gräs- och örttyp. Död ved finns 
sparsamt i form av lövlågor och torrträd. Ett bohål är uthackat i en gammal asp. 

4.15.2. Bevarandemål 
 En artrik aspdominerad lövskog.

 Ett större inslag av hassel.

 Andelen död ved bör öka i den takt som träd dör eller tillföras vid gallringar av lövträd inom
reservatet.

4.15.3. Skötsel
Området lämnas för fri utveckling, men om andelen hassel inte ökar kan röjning av övriga arter i 
buskskiktet behöva genomföras. 

4.16. Skötselområde 16 och 17 

Område 16 är öppen mark som tidigare använts som jordbruksmark, betesmark samt trädgård. 
Område 17 är marken som omger byggnaderna. Arealen för båda är ca 4 ha. 
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4.16.1. Beskrivning 
Området ligger till största delen i de centrala och södra delarna av reservatet. En del av marken har 
varit betesmark då det hittats rester av ett fårstängsel som tagits bort. Diken korsar det öppna 
området och tyder på att marken har brukats som åkermark. I området strax söder om byggnaderna 
har det funnits bärbuskar och rester av trädgårdsodlingar. Gårdstunet består av berg i dagen och ett 
tunt jordlager. 

4.16.2. Bevarandemål 
 Ett öppet område med betesdjur.

4.16.3. Skötsel
Området fortsätter vara öppet och anpassas för fritidsaktiveter, gärna med betesdjur. Alternativa 
metoder är slåtter för att bibehålla den öppna ytan av före detta åkermark. En kombination av slåtter 
och bete på större delen av området bör eftersträvas. 

4.17. Friluftsliv 

4.17.1. Beskrivning 
Området har kvalitéer lämpade för naturupplevelser, självstudier och utbildning för barn och 
ungdomar.  

4.17.2. Bevarandemål 
 Reservatets gränser ska vara tydligt markerade.

 Väl underhållna informationstavlor som beskriver reservatets natur-, kultur- och
geovetenskapliga värden samt ordningsföreskrifter ska finnas vid reservatets markerade
entréer.

 Områdets strövstigar ska märkas upp samt ge en vägvisning om vart stigen leder då den lämnar
reservatet.

4.17.3. Skötsel
Informationsskyltar ska finnas nära reservatsgränserna vid naturliga entréer till reservatet. Stigarna 
skyltas upp med markeringar och vägvisare vid reservatsgränsen. 

5. Uppföljning

5.1. Uppföljning av skötselåtgärder 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utemiljöenhet ansvarar för skötselåtgärderna samt 
dokumentationen av vilka åtgärder som genomförts och när de har genomförts. 

5.2. Uppföljning av bevarandemål 

Samtliga bevarandemål ska följas upp. Salems kommun ansvarar för uppföljningen av 
bevarandemålen. 

Alla naturreservat bör följas upp. Metodiken för uppföljningen bör följa Naturvårdsverkets rapporter 
med metoder för uppföljning och övervakning av Natura 2000, ”Natura 2000 Art- och naturtypsvisa 
vägledningar”. 

Uppföljningen av bevarandemålen bör genomföras så att: 

 Arealer mäts in med GPS i fält och stäms av med lämpligt GIS-program,
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 Mängden död ved räknas som döda träd per hektar. Mängden död ved har inte angivits i siffror
men bör föras in som mätbara mål i antal döda träd per hektar för respektive skötselområde,

 För uppföljning av rödlistade och skyddsvärda arter föreslås till en början fyrflikig jordstjärna
samt grynig blåslav. Dessa arter gynnas av lång kontinuitet i sina livsmiljöer vilket är en bra
indikator även för övriga skyddsvärda arter i reservatet. Antalet arter för uppföljning kan komma
att utökas vid en revidering av skötselplanen.

Bilagor 
Skötselplanskarta 
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Bygg- och miljöenheten 

Gunnar Andersson 

Miljöinspektör och kommunekolog 

Förslag till beslut om bildande av Ersboda naturreservat 
(3 bilagor) 

Administrativa uppgifter om naturreservatet 

Namn Ersboda naturreservat 
Kommun Salems kommun 
Län Stockholm län 
Församling Salem 
Lägesbeskrivning Nordöstra delen av Rönninge. Adress Fruängsvägen 50. Gångväg i 

Rönningevägens förlängning mot Fruängsvägen ca 1,2 km från 
pendeltågstationen vid Rönninge Centrum. Buss går från Rönninge 
Centrum mot Nytorp. 

Fastighet Ersboda 1:1 
Markägare  Salems kommun 
Servitut, nyttjanderätt Ersboda 1:1 har rätt att utnyttja tillfarstvägen mot Fruängsvägen. Inga 

övriga servitut eller rättigheter är kända för Ersboda 1:1 
Naturgeografisk region Östra Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken 
Fastighetskartan 65 G 6 F N 
Terrängkartan 606 (Södra Stockholm) 
Reservatsförvaltare Salems kommun, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Utemiljöenheten 

Beslut om bildande och avgränsning av naturreservat 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) beslutar kommunfullmäktige att förklara det 
område som avgränsas på bilaga 1, beslutskarta Ersboda naturreservat med gräns som 
naturreservat. Reservatets gräns utmärks i fält. 

Reservatets namn ska vara Ersboda naturreservat. 

Naturreservatets syfte 

Syftet med naturreservatet är att säkerställa ett tätortsnära varierat naturområde som är av 
väsentlig betydelse för tätortsnära friluftsliv i Salems kommun, samt bibehålla och utveckla områdets 
natur- och upplevelsevärden. 

Syftet är även att bevara områdets omväxlande topografi och dess variation av skogs- och 
naturtyper.  

Avsikten med reservatet är vidare att främja områdets biologiska mångfald, friluftsutnyttjande och 
kulturvärden. 
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Reservatsföreskrifter 

För att trygga ändamålet med naturreservatet beslutar kommunfullmäktige med stöd av 7 kap 5, 6 
och 30 § § miljöbalken samt 22 § förordningen (198:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla för området. 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken angående markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet utan tillstånd från bygg- 
och miljönämnden att:

1. avverka eller skada träd och buskar eller utföra andra skogliga åtgärder än
naturvårdsåtgärder som anges i skötselplan,

2. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,

3. gräva, spränga, borra, schakta, dika, dämma, dränera, utfylla eller annan mekanisk
markbearbetning förutom åtgärder som anges i skötselplanen,

4. anordna upplag (inklusive snöupplag) annat än i samband med skötsel av området och dess
anläggningar,

5. bedriva täkt eller avfallstipp,

6. plantera ut för trakten främmande växt- eller djurarter, förutom inom utpekad tomtmark,

7. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel,

8. anlägga väg, uppföra byggnad eller annan anläggning,

9. dra fram mark- eller luftledningar,

10. anlägga campingplats eller uppställning för husvagnar,

11. anlägga motorbana eller skjutbana,

12. bedriva jakt med undantag för avlivning av sjukt eller skadat vilt.

13. anläggande av stig, stängsel eller rastplats,

14. uppsättande av skylt eller plakat.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång

Markägare, arrendator eller annan innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att
åtgärder vidtas, enligt bifogad skötselplan, för att tillgodose syftet med reservatet. Exempel på
sådana åtgärder är:

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och övriga
upplysningsskyltar, anläggning av mindre gångbro eller spång,

2. naturvårdande skötselåtgärd, till exempel gallring för att gynna särskilt värdefulla träd och
för att gynna föryngring av lövträd,
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3. undersökningar av växt- och djurlivet och övriga naturförhållanden i reservatet.

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det för allmänheten förbjudet att:

1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,

2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,

3. gräva upp ris, örter, gräs, mossa och lavar eller ta bort vedlevande svampar. Blom-, bär-, och
svampplockning är tillåten enligt allemansrättens begränsning,

4. cykla i terrängen

5. göra upp eld annat än på anvisad plats,

6. tälta mer än 48 timmar,

7. ställa upp husvagn/husbil

D. Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder mot

1. åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i bifogad
skötselplan,

2. etablering och anläggande av 4h-verksamhet inom skötselområde 16 och 17

3. drift av 4h-verksamhet inom skötselområde 16 och 17, så som djurhållning och nödvändiga
faciliteter,

4. att befintliga byggnader ansluts till kommunalt vatten och avlopp eller el

5. åtgärder i befintliga byggnader för att möjliggöra djurhållning samt närliggande
verksamheter.

Upplysningar 

I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön. Bland dessa kan nämnas 
följande: 

Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är fredade 
enligt jaktlagen. 

Enligt Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordning (1978:594) är körning i 
terrängen med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk och skogsbruk förbjudet. 

Bestämmelserna om att hundar ej får springa lösa i marker med vilt under tiden 1 mars – 20 augusti, 
och ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att förfölja vilt under resten av året, när de inte 
används vid skyddsjakt enligt 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. 

Föreskrifternas ikraftträdande 

Reservatsföreskrifterna träder i kraft tre veckor efter reservatsbeslutets kungörelse. 
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Ordningsföreskrifterna under punkt C ovan gäller även om de överklagas, i enlighet med 7 kap. 30 § 
miljöbalken.  
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Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer 
kommunfullmäktige (Kf) bifogad skötselplan (bilaga 3) med mål, riktlinjer och åtgärder för 
reservatets skötsel och förvaltning. 

Reservatsförvaltare 

I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm är Salems kommun, Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen, Utemiljöenheten förvaltare för naturreservatet. 

 

Skälen för kommunfullmäktiges beslut 

Beskrivning av områdets naturvärden 

Ersboda ligger i den nordvästliga delen av Rönninge i Salems kommun. Reservatet består till stor del 
av produktiv skogsmark och gräsmark, med några mindre delar av hällmark- och kärr. I utkanten av 
hällmarkerna sluttar marken brant med flera lodytor. I centrum av området ligger det gamla torpet 
Ersboda. I öster och söder finns bostadsbebyggelse medan marken väster och norr om reservatet 
utgörs av barrdominerad skog. 

Död ved finns här och var tämligen allmänt i form av lågor, torrträd och högstubbar i olika 
nedbrytningsstadier.  

I mitten ligger torpet Ersboda med öppna gräsmarker som sedan ett antal år ligger i träda. 

Området hyser många olika naturtyper vilket gynnar artrikedomen för både flora och fauna. I 
sunpskogar och kärr domineras floran av starr, fräken, ormbunksväxter och storvuxna gräs. I 
fastmarksdelarna av skogsmarken finns en artrik ört- och gräsflora. Även svamp-, moss- och lavfloran 
är artrik på grund av de många olika biotoptyperna. Fågel- och insektsfaunan bedöms vara artrik med 
tanke på de långa brynzonerna mot öppen mark och de varierande biotoptyperna. 

Ärendets historik 

Ersboda styckades av från Hallinge år 1938. Avstyckningen anger att jordbruksmarken tillsammans 
med åkermarken skulle kunna försörja ett hushåll. Stockholm Stad var markägare vid 
avstyckningstillfället fram tills att Salems kommun förvärvade fastigheten. Gården hyrdes ut av 
Stockholm Stad och fram till 1980-talet beboddes och drevs gården som ett småbruk utan moderna 
bekvämligheter. 

Området köptes av Salems kommun från Stockholms stad år 2008. Syftet med köpet var att i enlighet 
med översiktplanen och intentionerna i programmet ”Aldrig långt till naturen” skydda området som 
naturreservat. Under år 2011 utreddes möjligheten att starta någon typ av djurhållning inom 
Ersboda. Förslaget utreddes och bordlades på grund av projektets beräknade höga kostnader. 
Intentionen är dock att det inom naturreservatet ska kunna rymmas en småskalig djurhållning. 

Området är flitigt frekventerat såsom strövområde av de boende i närområdet och används även av 
ideella föreningar med verksamhet ute i naturen. 
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Remissinstansernas svar med kommunens kommentarer 

Salems kommun har i enlighet med 24-25 § § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 
skickat förslaget till naturreservat på remiss till berörda sakägare och myndigheter. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiva till att Salems kommun bildar naturreservatet och 
tillstyrker det remitterade förslaget. Länsstyrelsen har synpunkter på utformningen av 
beslutsunderlaget och reservatsföreskrifter. Bland annat att den gamla nedlagda hushållsdeponin 
som delvis finns inom det föreslagna reservatsområdet måste tydliggöras både vad gäller föreskrifter 
och skötsel. Detta för att skydda människors hälsa och miljön vid ett ökat nyttjande av området. 
Synpunkterna har bearbetats in i det slutliga beslutsunderlaget. 

Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem stöder också förslaget. Föreningen pekar på att röjning och 
gallring kan öka tillväxten och riskera att området väser igen samt poängterar vikten av att hålla 
gräsmarkerna öppna för att området ska få en rikare flora och fauna. I skötselplanen finns en 
långsiktig strategi för att utveckla områdets naturmiljöer. 

Friluftsfrämjandet Salem LA stöder även de förslaget till naturreservat. Föreningen kan tänka sig att 
bedriva småskalig djurhållning inom området. 

Skogsstryelsen är positiva till reservatsbildningen. Skoggstyrelsen påpekar att det i talldominerad 
skog är lämpligt att frihugga trängda tallar från konkurrerande träd samt att i de områden där 
naturvärden är knutna till tallar är viktigt att bevara kontinuiteten av tall. 

Stockholm Vatten AB är positiva till förslaget då ett reservatsbeslut för området ökar 
skyddsavståndet mellan bebyggda områden och Borsnjöns skydds- och tillrinningsområde. 

Salems kommuns, kultur- och fritidsförvaltning tillstyrker förslaget om att inrätta Ersboda 
naturreservat. 

Kommunen bedömning 

Områdets naturvärden är i första hand knutna till de många olika biotoptyper som ryms inom det 
föreslagna naturreservatet. Områdets läge med närhet till bebyggelse och kommunikationer gör att 
området mycket väl stämmer med kommunens intention att bevara grönområden i nära anslutning 
till bebyggelse. 

Skyddsvärda arter som är rödlistade (enligt ArtDatabankens rödlista 2010) inom området är: 
Vit vedfingersvamp, Lentaria epichnoa (NT) 
Luddticka, Inonotus tomentosus (NT) 
Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (NT) 
Koppartaggsvamp, Sarcodon lundellii (VU) 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Ersboda är en del i Bornsjökilen, en av regionens gröna kilar. De gröna kilarna har en avgörande 
betydelse för att säkerställa att den biologiska mångfalden bibehålls i regionen genom att det finns 
starka gröna samband.  
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Kommunen bedömer att naturreservatet i det aktuella området är förenligt med 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens kapitel 3. 

Förenlighet med planer 

Kommunen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med gällande 
översiktsplan för Salems kommun antagen i juni 2006 samt med översiktsplanens 
aktualitetsförklaring antagen i juni 2010. 

Intresseprövning 

Det hör till de allmänna intressena att bevara området för att värna både naturvärden och 
friluftsvärden. Området har förutom beskrivna naturvärden även pedagogiska värden genom att visa 
hur en självförsörjande gård kunde se ut under tidigt 1900-tal.  

Kommunen finner, vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § 
miljöbalken , att det för att skydda och bevara ovan beskrivna natur- och upplevelsevärden, finns skäl 
att besluta om att bilda naturreservat, att förordna om föreskrifter för att skydda området samt 
fastställa en skötselplan. För att uppnå det starka skydd som behövs för bevarande av områdets 
naturvärden bör föreskrifterna bland annat omfatta förbud mot såväl skogsbruk som 
exploateringsföretag. 

Miljökvalitetsmål 

Kommunen bedömer att reservatet är förenligt med regeringens miljömål och bidrar till att uppfylla 
miljömålet Levande skogar samt Ett rikt djur- och växtliv genom att reservatet möjliggör en 
utveckling av områdets naturvärden vilket bidrar till en ökad biologisk mångfald. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 

Engångskostnader för att märka ut reservatsgränsen, ta fram informationstavlor, iordningsställa 
grillplats beräknas till 100000 kr. 

Kungörelse 

Beslutet kungörs i ortstidningen. 

Hur man överklagar 

Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut ska göra det skriftligt genom besvär till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska sändas till kommunstyrelsen som vidarebefordrar 
ärendet till Länsstyrelsen. Besvärhandlingen ska vara egenhändigt undertecknad av klagande eller 
dennes ombud. Det ska vara kommunstyrelsen tillhanda inom tre veckor efter kungörelsen i 
ortstidningen. 

Insändes besvärshandlingen (överklagandet) med posten ska det ske till adress: 

Salems kommun, Kommunstyrelsen, 14480 Rönninge 
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Bilagor 
1. Beslutskarta

2. Översiktskarta med symbol var i kommunen reservatet finns (visar ej reservatets exakta avgränsning).

3. Skötselplan



N

2018-10-03

Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
144 80 RÖNNINGE

Skala: 1:2000

Höjdsystem: RH 2000

Format: A3S
© Salem kommun

Eva Lindhe

BASKARTA

Informationen i kartan är inte kontrollerad i fält.
Osäkra gränser kan förekomma.

Handläggare: 0 20 40 60 80 100 m
Beslutskarta Ersboda naturreservat
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:316 - 000

Taxa för plan, bygglov och geografisk information i Salems 
kommun

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med plan- och exploateringsenheten arbetat fram 
en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och kart- och 
mättjänster med mera. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade 
självkostnadsprincipen (Kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad 
per timme räknas fram och den genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas 
så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kommunens kostnader för densamma.

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs 
ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga 
kostnader som kan hänföras till området.

Det är den enskilda kommunens nedlagda tid och kostnader som ingår i beräkningarna av 
avgifterna vilket innebär att siffrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I arbetet har 
underlag från andra kommuner som Huddinge, Botkyrka och Nykvarn använts som referens.

Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all 
sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden.

Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet 
av öppna data. Simuleringar i Salem har visat att en sänkning samtidigt som komplicerade 
rabattstegar har tagits bort inte ger något intäktsbortfall.

En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och 
tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgiften gäller för olika typer av åtgärder. Ärendet 
beskrivs i tjänsteskrivelse datera den 28 augusti 2019 och behandlades på bygg- och 
miljönämndens sammanträde den 17 september 2019 § 74. 

Förslag till beslut 

1. K ommunstyrelsen återremitterar ärendet till bygg- och miljönämnden för 
omarbetning enligt följande: 
Förslaget innebär i vissa fall mycket stora avgiftshöjningar för mindre åtgärder 
samtidigt som avgifter för åtgärder i större fastigheter sänks. Här måste förslaget 
anpassas bättre till den marknadssituation Salem befinner sig visavi omgivande 
kommuner. Även om taxan baseras på kostnadskalkyler bör allmänhetens 
upplevelser av mindre åtgärder i förhållande till åtgärder på större fastigheter vägas 
in. Extrema avgiftshöjningar bör undvikas.
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Bygg- och miljöenheten 
Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef Till bygg- och miljönämnden 

Beslut, Taxa för plan, bygglov och geografisk information 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden förslag till kommunstyrelsen: 

l. Kommunfu llmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt bygg- och miljönämnden att årligen justera 
handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt bygg- och miljönämnden att årligen se över 
tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga handläggningstiden för de 
olika ärendetyperna 

Sammanfattning av ärendet 

Bygg- och miljöenheten tillsammans med Plan- och exploateringsenheten har arbetat fram en ny 
taxa för bygg lov, anmälan om åtgärd, plan besked, geografisk information och kart- och mättjänster 
mm. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så kallade självkostnadsprincipen 
(Kommunallag 2017:725). Den innebär att en handläggningskostnad per timme räknas fram och den 
genomsnittliga kostnaden för varje typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen 
ska motsvara kommunens kostnader för densamma. 

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs ned, och 
en framräknad hand läggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och övriga kostnader som 
kan hänföras till området. 

Det är den enskilda kommunens nedlagda tid och kostnader som ingår i beräkningarna av avgifterna 
vilket innebär att siffrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I arbetet har underlag från andra 
kommuner som Huddinge, Botkyrka och Nykvarn använts som referens. 

Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all sannolikhet mer 
rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden. 
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Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför införandet av öppna 
data och simuleringar i Salem har visat att en sänkning samtidigt som komplicerade rabattstegar har 
tagits bort inte ger något intäktsbortfall. 

En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå och 
tillämpa och det ska vara lätt att förstå och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgiften gäller för 
olika typer av åtgärder. 

Ärendet 

Salem kommuns plan- och bygglovstaxa från 2011 baserades på en funktion av ett värde som utgör 
en tusendel av gällande prisbasbelopp och ärendeberoende objektsfaktorer som grundar sig på den 
tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Även för kart- och 
mättjänster baserades den på den äldre modellen från SKL med formler för beräkningar av kostnader 
som varit svåra för medborgare eller företagare och för de som använder den. I samband med det 
här arbetet har taxan för kart- och mättjänster slagits ihop med plan- och bygglovstaxan eftersom de 
är en del av plan- och bygglovsprocessen. 

Några kommuner har beslutat om ny taxa enligt SKL's taxemodell, bl.a Huddinge, Södertälje, 
Botkyrka mfl. Erfarenheterna med att gå över till den nya modellen har varit goda. Framförallt menar 
de kommuner som använder den nya taxemodellen att den är enkel, tydlig och rättvis. Botkyrka 
implementerade de nya mallarna från SKL 2018 och deras erfarenheter har använts i detta arbete. 

Bygg- och miljöenhetens samt Plan- och exploateringsenhetens förslag är således att bygg- och 
miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa för beräkning av avgifter för 
handläggning av ärenden enligt SKL's modell. 

Handläggningskostnad per timme 

Beräkningen av handläggningskostnaden per timme är baserad på enheternas kostnader för 
2017/2018 med prisuppräkning enligt index för 2020. I handläggningskostnaden per timme ingår 
både lönekostnader, kostnaderför lokaler, fordon, systemstöd, administrativ personal och andra s.k. 
overheadkostnader. Handläggningskostnaden är framtagen genom genomsnittlig handläggningstid 
per handläggare och år. Eftersom tidsredovisning inte är införd inom plan- och 
bygglovsverksamheten har SKL's föreslagna nyckeltal tillsammans med Botkyrka kommuns 
tidsredovisning för genomsnittlig handläggningstid använts. För att få en bättre skattning av denna, 
samt för att kunna följa upp handläggningstiden per ärende, är det önskvärt att tidsredovisning införs 
para llellt med den nya taxan. Handläggningskostnaden varierar mellan enheter beroende på olika 
kostnadsbild (lönekostnader, systemkostnader mm) och ser ut enligt 2020: 



Verksamhet 

Plan 

Bygglov 

Geografisk information (inkl kart- och mättjänster) 
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Timkostnad 

1125 

1490 

1125 

Jämförelse av handläggningskostnad per timme för bygglovsverksamheten i några kommuner: 

Botkyrka Huddinge Stockholm Vallentuna Södertälje 

1040 1100 1020 1172 1200 

Uppskattning av handläggningstid per ärende 

För varje typ av ärende har tidsuppskattningar gjorts enligt exempel nedan. Tidsåtgången 
multipliceras sedan med handläggningskostnaden per timme som ger avgiften. 

A 15 Tidsuppskattning 

Upprättande av nybyggnadskarta 

Ärendetyp Start av Utredning Kartritning Införande Avslut Summa 
ärende och av av 

mätning anslutnings- ärende tid 
punkt VA 

A 15.1 Nybyggnadskarta 0,5 4 3,5 0,5 0,5 9 
Fastighetens yta 
0-5000 kvm 

Avgiftsfärändringar 

Avgift 

10125 

Målet med förändringen av taxan är inte att öka intäkterna utan att ge en mer rättvis 
avgiftsberäkning och en enklare taxa för både medborgare/företagare och handläggare. Den innebär 
både höjningar och sänkningar av avgifter. I Botkyrka har man dock sett en ökning av intäkterna 
totalt sett, men det kan också bero på att det var några år sedan taxan uppdaterades. Förslaget till ny 
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taxa innebär betydande sänkningar av bygglovsavgiften vid åtgärder med stor bruttoarea , Se 

jämförelse för några ärendetyper: 

Ärendetyp Ny taxa kr Befintlig taxa kr Skillnad % Botkyrka 2018 kr 

Nybyggnad av en- eller tvåbyggnadshus 36133 28625 +26% 28340 
>100 kvm 

Nybyggnad 4000 kvm 62208 185702 -66% 61880 

Tillbyggnad O-50 kvm utan tekn,samråd 14528 ca 6800 +113% 10 920 
(mkt enkla åtgärder 50% reduktion) 

(7264) (+6%) 

Plan k, murar, mindre markarbeten (mkt 10058 ca 4300 +134% 7450 
enkla åtgärder 50% redukt ion) 

(5029) (+17%) 

Attefallshus 9685 ca 3000 +222% 6760 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, 5215kr 1900kr +174% 3640kr 
eldstad eller rökkanal 

Nybyggnadskarta 2500 kvm 10125kr 8100kr +25% 9108kr 

Baskarta per ha 438kr 338kr 

Taxa för geografisk information 

För försäljning av geografisk information är beräkningarna i SKL's mallar baserade på värde och 
kostnaden för ajourhållning av denna, Botkyrka och Huddinge kommuner använder dessa mallar och 
de är relativt komplicerade att applicera även om den bakomliggande tanken är god, Ajourhållningen 

finansieras idag med skattemedel samt försäljning av geografiska data via enstaka beställningar och 
genom nyttjanderättsavtal (speciellt förhandlade avtal med bia SFAB, Scanova, Trafikverket m,fl) , 

Förslaget till taxa för försäljning av geografisk information innebär mer än en halvering av priset på 
baskartaI Genom att ta bort rabatter beräknas inte intäktsbortfallet bli stort och ta xan blir dessutom 

enklare att tillämpa, 

En aktuell fråga om att öppna upp och tillgängliggöra data utan kostnad (s,k Öppna data) för bland 

annat Lantmäteriets geografiska information kommer att medföra att förväntningarna blir att också 
kommunens geografiska information blir kostnadsfri, Då måste ajourhållning finansieras på annat 

sätt än via försäljning som i dag, 



För Bygg- och miljöenheten samt Plan- och exploateringsenheten 

Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor 

Sofia Granström 
Plan- och exploateringschef 

Förslag till ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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1. Baskarta är den mest detaljerade kartan över kommunen med information om bl,a fastighetsgränser och 
fastighetsbeteckningar, vägar, hÖjdkurvor samt detaljer på marken, byggnader, gator, stigar mm. Salems kommun 
har endast baskarta inom tätort . 
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Bygg- och miljönämnden 

BoM § 74 

Taxa för plan, bygglov och geografisk information 

Ärendebeskrivning 

Dnr. 2019-358 

Bygg- och miljöenheten har tillsammans med Plan- och exploateringsenheten arbetat 
fram en ny taxa för bygglov, anmälan om åtgärd, planbesked, geografisk information och 
kart- och mättjänster mm. Detta arbete har baserats på en modell som bygger på den så 
kallade självkostnadsprincipen (Kommunallag 2017:725). Den innebär att en 
handläggningskostnad per timme räknas fram och den genomsnittliga kostnaden för varje 
typ av ärende uppskattas så att kostnaden för handläggningen ska motsvara kommunens 
kostnader för densamma. 

Tidsuppskattningar ska ge möjlighet att ge kommunen ersättning för de timmar som läggs 
ned, och en framräknad handläggningskostnad per timme ska täcka lönekostnader och 
övriga kostnader som kan hänföras till området. 

Det är den enskilda kommunens nedlagda tid och kostnader som ingår i beräkningarna av 
avgifterna vilket innebär att siffrorna skiljer sig åt mellan olika kommuner. I arbetet har 
underlag från andra kommuner som Huddinge, Botkyrka och Nykvarn använts som 
referens. 

Den nya taxan innebär både höjningar och sänkningar av avgifter men blir med all 
sannolikhet mer rättvis då den motsvarar kostnaden för handläggningen av ärenden. 

Taxan för geografisk information har sänkts ordentligt som en förberedelse inför 
införandet av öppna data. Simuleringar i Salem har visat att en sänkning samtidigt som 
komplicerade rabattstegar har tagits bort inte ger något intäktsbortfall. . 

En viktig målsättning i arbetet med den nya taxan har varit att den ska vara lätt att förstå 
och tillämpa och det ska vara tydligt vilken avgiften gäller för olika typer av åtgärder. 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2019-08-28. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att: 

l . Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för plan, bygglov och geografisk 
information 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020 

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt bygg- och miljönämnden att årligen justera 
handläggningskostnaden per timme med det av SKL framtagna indexet 

~. ~ .. . 
Ordf. sign. Just. sign . 
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4. Kommunfullmäktige uppdrar åt bygg- och miljönämnden att årligen se 
över tidsuppskattningarna för att de ska motsvara den genomsnittliga 
handläggningstiden för de olika ärendetyperna 

Noteringar till protokollet 
Anders Klerkefors (RP) reserverade sig mot beslutet. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Kommunstyrelsen 

.. 1fL. ~ .... 
Ordf. sign. Just. sign. 
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geografisk information 

Antagen av kommunfullmäktige xx datum, § xx 

Taxan gäller från och med den 1 januari 2020 
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Taxebestämmelser 

1. Inledande bestämmelse 

I enlighet med 12 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) tas avgift enligt denna taxa ut för 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd och slutsamråd, 

4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

5. upprättande av nybyggnadskartor, 

6. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

7. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

I enlighet med 12 kap. 9 § PBL tas en planavgift enligt denna taxa ut för att täcka programkostnader 

och kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta, ändra eller upphäva detaljplaner eller 

områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för byggnadsverk och den fastighet som bygglovet 

avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) tas även avgift enligt denna taxa ut för 

1. utstakning, 

2. lägeskontroller, 

3. geografisk information, och 

4. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder avseende övrig kart- och mätverksamhet. 

1.1 Bestämmelser om taxa 

Denna taxa gäller för kommunens bygglov-, plan-, kart- och mätningsverksamhet samt geografisk 

information. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 

myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna får dock, enligt 12 kap. 10 § PBL, inte överstiga 

kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften 

avser. 

Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med 

tillhörande tabeller. 

1.2 Självkostnadsprincipen 

Självkostnadsprincipen har tillämpats i framtagandet av denna taxa . Den regleras i 2 kap . 6 § 

kommunallagen, men framgår också av 12 kap. 10 § PBL. Den innebär att kommuner inte får ta ut 

högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 

tillhandahåller (självkostnaden). 



Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana belopp att de 

tillför kommunen en vinst. Avgiftsintäkterna får med andra ord inte överstiga kostnaderna för 

verksamheten . Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. 

Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av principen . 

Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta direkta och indirekta 

kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 

personalkostnader, personalomkostnader (pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar 

med mera. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 

administrationskostnader. 

2. Beräkning av avgift 

2.1 Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna A-C. Beloppen i tabellerna har beräknats genom att 

en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har multiplicerats med en 

genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. I avgiften ingår handläggningens 

alla moment. Extra avgifter i samband med teknisk kontroll (t.ex. extra arbetsplatsbesök), kan 

tillkomma, se tabell A 14. 

Moms (mervärdesskatt) tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning, men tas ut på 

avgifter som baseras på uppdrag utan myndighetsutövning. 

2.2 Reduktion av avgift vid överskriden handläggningstid 

Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om 

förhandsbesked eller ett ärende om lov, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad 
vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket PBL överskrids. Avgiften ska dock inte 

reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § PBL. 

Om en avgift tas ut för handläggningen aven anmälan för en åtgärd, ska avgiften reduceras med en 

femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket PBL överskrids. 

2.3 Tillämpning av denna taxa 

Bygg- och miljönämnden äger rätt att besluta om tillämpningen av denna taxa. Nämndens, 

nämndens tillhörande organ och tjänstemännens ansvarsområden och rätt att fatta beslut följer av 

lag eller annan författning, vid var tid gällande reglementen, arbetsordningar samt 

delegationsordningar. I bestämmelserna nedan benämns Bygg- och miljönämnden som "nämnden" . 

2.4 Gällande taxa 

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer till kommunen med undantag för 

timdebitering där den taxa tillämpas som gäller när uppdraget utförs eller åtgärd vidtas. 

2.5 Handläggningskostnad 

Handläggningskostnaden per timme (timkostnad) redovisas i tabell D, punkt 7. 

2.6 Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges "Timdebitering" . I dessa fall beräknas avgiften genom att den 

framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 

ärendet. 



2.7 Handläggningstid 

För att räkna ut avgiften för varje typärende har den genomsnittliga handläggningstiden 

uppskattats. 

2.8 Avgift vid avslag, avskrivn ing, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut för den handläggningstid 

som har lagts ner i ärendet. 

2.9 Tidsersättning 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift 

grundad på ersättning för nedlagd tid och eventuella rese- och materialkostnader. 

2.10 Höjning/sänkning av avgift 

Finner nämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, kan nämnden 

för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

2 .11 Tidsbegränsade bygglov 

Samma avgift tas ut vid ansökan om ett tidsbegränsat bygglov och förlängning av tidsbegränsat 

bygglov som för ett permanent bygglov för motsvarande åtgärd . 

2.12 Bygglovsavgift efter positivt förhandsbesked 

Om positivt förhandsbesked finns för bygglov så beräknas avgiften som om åtgärden vore planenlig. 

2.13 Bygglovsavgift för komplementbyggnader och anmälningspliktiga åtgärder i samband 

med nybyggnation av en- och tvåbostadshus 

Avseende ärenden för en- och tvåbostadshus i enlighet med tabell Al räknas tillhörande 

komplementbyggnader in i ärendetyperna för nybyggnad, om allt ingår i samma ansökan . Detsamma 

gäller eventuella anmälningspliktiga åtgärder, om de ingår i samma ansökan som nybyggnaden av 

bostadshuset. Bygglovsbefriade anmälningspliktiga åtgärder (Attefall) kräver separat anmälan och 

avgift. 

2.14 Bygglovsavgift för mycket enkla byggnader och tillbyggnader 

För mycket enkla åtgärder (tabell A1.16-1.18 och A1.21-1.23 och A1.25) är avgiften 50 procent av 

beloppen för ärenden om ny- och tillbyggnad. 

2.15 Areabestämning 

I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BVA) och öppenarea (OPA) förekommer, 

används mätregler enligt Svensk Standard SS 21054:2009. 

2.16 Plan avgift i samband med bygglovsprövning 

För ny- och tillbyggnad inom områden med detaljplaner som har vunnit laga kraft efter 21 maj 1987 

och som ger tillkommande bruttoareaökning kan planavgift tillkomma enligt tabell Bl. Avgiften 

regleras oftast i ett plankostnadsavtal. Om plankostnadsavtal saknas i en detaljplan som ger 

byggrätter tas planavgift ut enligt tabell Bl för tillkommande bruttoarea. Planavgift tas ut i samma 

omfattning vid bygglov för planenlig åtgärd som vid bygglov för åtgärd som innebär en liten avvikelse 

från planen. 



2.17 Avgift för plan besked 

Kommunen tar ut en avgift för hantering av plan besked som baseras på den genomsnittliga 

handläggningstiden för planbesked enligt tabell B2 . 

2.18 Avgift för detaljplanearbete 

Avgifter för detaljplanearbete regleras som huvudregel genom avtal mellan sökande och kommunen. 

För på uppdraget nedlagd arbetstid debiteras tidsersättning enligt handläggningskostnaden per 

timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar plankostnadsavtalet planbeställarens betalningsansvar för 

övriga, med planarbetet, sammanhängande kostnader som till exempel grundkarta, 

fastighetsförteckning, annonskostnader och övrigt nödvändigt underlag som till exempel utredningar 

som kan behövas vid myndigheters prövning av planen. 

I den mån ett program krävs för att upprätta en eller flera detaljplaner ska kommunens kostnader för 

detta ingå i de kostnader som sökande ska betala. Om programmet avser ett större område för flera 

planer ska kostnaden fördelas efter vad som är skäligt. 

2.19 Geografisk information - kartprodukter 

Kommunen finansierar sina kostnader för produktionen av geografisk information med en blandning 

av skattemedel och avgifter. Kommunens geografiska information är upphovsrättsligt skyddad. Vid 

upplåtelse av kommunens geografiska information överlåts normalt endast rätten att nyttja 

materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är begränsad i tiden. Nyttjanderätten kan regleras 

i ett separat tecknat nyttjanderättsavtal. 

Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av kommunens geografiska information. För 

permanenta användare (nyttjare) av kommunens geografiska information träffas vid uttagande av 

avgift normalt avtal. 

Leverans av kartdata sker alltid i kommunens gällande koordinatsystem. 

3. Ändring av taxan 

Justering av beloppen i tabellerna A-C samt det belopp som ska betalas per timme i handläggningstid 

i taxan enligt tabell D ska göras i slutet av varje kalenderår inför nästkommande kalenderår. Den 

årliga justeringen ska göras i enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras 

av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Vid tidpunkten för antagande av denna taxa gäller följande prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV): . 

~020 ~021 ~022 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den årliga justeringen av beloppen i tabellerna A-D, verkställs i 

slutet av varje kalenderår inför nästkommande kalenderår. Kommunstyrelsen respektive 

byggnadsnämnden ska meddelas den verkställda justeringen. Första justeringen av beloppen sker i 

slutet av 2020 avseende de belopp som ska vara tillämpliga 2021. Övriga ändringar i taxan beslutas 

av kommunfullmäktige . 



4. Betalning av avgift 

Planavgift tas ut löpande under ärendets gång och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras 

eller upphävs. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid 

beslut om bygglov. 

Övriga avgifter ska betalas i samband med att beslut meddelas. Avgiften ska betalas av 

sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts nämndens beslut, beställd handling levererats 

eller beställd åtgärd vidtagits. 

Förutsatt att inte något annat har överenskommits om fakturering i plankostnadsavtal skickas faktura 

separat i samband med beslut om avgift. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) från förfallodagen tills dess betaln ing sker. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans. Ränta utgår inte på belopp 

som återbetalas. 

Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden. 

5. Icke utnyttjade bygg lov 

På begäran från sökande ska avräkning göras av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter 

beslut om bygg lov vilka byggnadsnämnden inte har vidtagit (dvs efter tekniskt samråd). I de fall 

bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla . Ränta 

utgår inte på belopp som återbetalas. 

På begäran från sökande ska slutavräkning göras, ifall sökande har betalat planavgift för en gällande 

plan vid beslut om bygglov, utan att det givna bygglovet utnyttjas helt eller delvis. Planavgiften ska 

återbetalas till den del lovet inte utnyttjats. Begäran om slutavräkning ska göras senast sex månader 

efter det att bygglovet förfallit. Framställs inte sådan begäran inom angiven tid är rätten till 

återbetalning förfallen . Ränta utgår inte på belopp som återbetalas. 

6. Taxans ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft från och med den 1 januari 2020 och tillsvidare samt ska tillämpas på 

ärenden inkomna från och med detta datum. 

7. Handläggningskostnad per timme 

Handläggningskostnad per timme redovisas i tabell D i bilaga. 



Bilaga 

A Taxetabeller för lov, anmälan mm 
----~----------... -

F1 IBygglOV och teknisk kontroll för en- och två bostadshus och komplementbyggnader 

Ärendetyp , Avgift 

_ ~~. ~fYbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus < 100 kvm 

A 1.2 

- Ä-i3 ] 
_~~INYbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus > 100 kvm 

A 1.5 

- Ä"1sl 
A 1.7 jNYbyggnad av komplementbyggnad, med tekniskt 

- A i ä lsamråd 

A -U I 
, 

A 1.10 !Nybyggnad av komplementbyggnad, utan tekniskt 

'Å Tfi -lsamråd 

-A1.12! , 
A 1.13 iTillbyggnad, med tekniskl samråd 

'-- ---1 ;-~:;;-
; 

'~A 1.16 iTlllbyggnad, utan teknlskl samråd (mycket enkla 
A -1.17 ]åtgärder sänks med 50%) 

A1~i8l 

~ ,,, I"'oo'~' 'Mm, "" ,"",M ."~_,~ "~ 
tekniskt samråd ~Större yttre -ändringeTI".rväsentligt ändrad~nvändning 
med tekniskt samråd 

IPlanenligt 30 173 kr ! r--liten avvikelse 33153kr l 
- ---I 

Utanför planlagt område 34643 kr 
l 
IPlanenligt 36 1 =-~ ~r l 
Liten avvikelse 37623 kr 

IUiäiiför plaiiTagto mräde 
, 

39113kr 

iPlanenligt 23840 kr ' , 
26-820-kr I ~~~~~~~else 

lUtanför planlagt område 28310 kr , 
!:Ianenligt 15645kr ' 

lUten- avvikelse 18625 k, l 
I .•. _ .. _-•• __ " , 
iUtanför planlagt område 20115kr 

i~:t:~::~~~else ___ *t~_~~ _:~ ! 
iUtanförplanlagt område 22723 kr i 

~Ian~nhgt _. _ 14528 kr I 
'liten avvikelse -----+----:;17 508 kr I 
t i 
luiänfÖrplanla-gt-område 18998-k'-' 

6705kr j 

. __ 1 
11920kr

l 
A 1.21 IPlank, murar, mindre markarbeten (t.ex. schaktning eller r ianenligt 

1 ~~~:~lIning), rivning. (mycket enkla åtgärder sänks med '" "~ "1 
A1.22] I~it~n :~vvikelse 11548 kr 

-1\1.23-1 Utanför planlagt område 13038 kr I 
A 1.24 1Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller 17135 kr 

!tvåbostadshUS utöver det törsta, i en och samma 

, ,ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet) 

I I I 



fA2 !BY99IOV och teknisk kontroll för byggnader som inte är en· eller tvåbostadshus med 

I-
tillhörande komplementbyggnader 

Ärendetyp - - - Avgift 

A 2.1 !Nybyggnad 0·100 kvm (BTA+OPA), 

I-ÄzTi 
""A 2.3 '1 

!.. 2.4.!NYbyggnad 100-300 kvm (BTA+OPA) 

~·~": ~~I 
~ A2.6 ! 

_~_2~7..i NYbyggnad 301-500 kvm BTA+OPA) 

A2.8 ! 
"--"-1 
A2.9 ! 

A 2.10 !Nybyggnad 501-2500 kvm (BTA+OPA) 

'-Ä-2~11 ! , 
"A'2.'12 ; 

~ 2.13 INybyggnad 2501,5000 kvm (BTA+OPA) 

A2. 1~ 
A 2.15

1 
I A 216 f Ybyggnad 5001 .. 10 000 kvm (BTA+OPA) 
-_._-----
A 2.17 

A 2.18 1 

l~~.1 ~rYbyggnad >10 000 kvm (BTA+OPA) 

~ A 2.20 , 
A 2.21-j 

i A 2.22 lTillbyggnad O-50 kvm (BTA+OPA), med 

r-A!~:..(ekniskt samråd 

.. A 2.24 

i A 2.25 !Tillbyggnad O-50 kvm (BTA+OPA), utan 

, A 2.26 ltekniskt samråd 

A2.27 

A 2.28 

A 2.29 Tillbyggnad 51 .. 500 kvm 
(BTA+OPA) 

A 2.30 

A 2.31 

A 2.32 Tillbyggnad >500 kvm (BTA+OPA) 

A 2.33 

IPlanenligt 

lUten avVikelse 
~-_ .. 
jUtanför planlagt område 

1~,lanenligt 
li lten avvikelse J 
rUtanför planlagt områc-d:-e--- I 

32780 kr ' 

44700 kr 'l 

47680 kr , 
41720kr l 

" 52895 kr I 

---55875 kr I 
43955 kr 

~----+----;o, "'----" " 
Liten avvikelse 55 875 kr I 

Planenligt I 
lUt anför planlagt område----\------;c58 855](, i 
Planenligt ~~38 krl 
Ut-en- a-viii'k"e""ls::"Ce,..------+-----69 658 kr : 

iuianföc .. piäniag-t-o-miå""d7"e---+-----,..-ii-893 kr l 

f~~~':..""Ii,.,g",t = :-_____ + _____ 6
7
_2
4 
~102-88-~krr i i Liten avvikelse l 

lUta ofÖr pfailiaglområde i8598 j<r1 
'Planenligt 90518 kr i 
_.- " __ _ O 

1 ~~.~8 ki l 
Liten avvikelse 

UtanrÖrpi"nlagt 'område 103928 kr , 
i Planenligt 99458 kr , 
lLiten avvikelse 109888 kr 
[ ...... _ --_ .. __ ... -_.-._- .-
Iutanför planlagt område 112868 kr 

~~~enlig~_ ... 27565 kr : , ----_·-----' 1 
l Liten avvikelse 36 5O~kr l 
[utanför planlagt område 39485 kr 

Planenligt 15645 kr 

Liten avvikelse 24585 kr 

Utanför planlagt område 27565 kr 

Planenligt 40975 kr 

Uten avvikelse 49915 kr 

Utanför planlagt område 55875 kr 

Planenligt 46935 kr 

Liten avvikelse 55875 kr 

Utanför planlagt område 61 835 kr 

A 2.34 Mindre inre och/eller yttre ändring utan tekniskt samråd 10803 kr 

A 2.35 !Större inre och/eller yttre ändring med tekniskt samråd I 27565 kr 

I A 2.36 tAndrad användning med tekniskt samråd 'Planenligt 5~85~1 
---I ---_. __ ._-

~~~! j Liten avvikelse 66305 kr I _ . . _--- ._-_._-- . 
A2.38 1 Utanför planlagt område 72 265 kr 



I A 2.39 Andrad användning utan tekniskt samråd 

. A 2.40 I 
r A 2.411 

Planenligt 21 233 kr I 
Liten awike"lsc::e------+------2""7 .. 1:93 kr ; 

Utanför planlagt område 30 173 kr i 

~jBY99IOV och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift 
~~~~----------~-+--------~~~ 

I A 3.1 lSkylt eUer ljusanordning 1-5 kvm (sammanlagd yta) 8568 kr I 
1-- - .-;--:-:-;---------+----~ I A 3.2 ( kYlt eUer ljusanordning >5 kvm (sammanlagd yta) 11 920 kr I' 

I 

A 3.3 Extra skylt eller ljusanordning utöver den första (storsta räknas som den 1 490 kr I 
. Iförsta) . 

A 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del1 

Ärendetyp Avgift j 
J-A:-:4c-.1"'A;-n-o-rd-cn- a-n-d'""e-, C"in-r"'ätt" a- n-d'""e-, -u-p"'pförande, fl"ytt~e"'ue-r-v"ä'-s-e"'nt"li"'g"'ä'-n":d'"ri"'ng--a"'v-----l-'----'-cT"i~m-d;-e~bitering l 

inöjespar d ft k b' b I 

i~::~~~P 
ker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar me Ii ar, a In anor, 
fatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och 

r 

ae,iri "fttände~ppiörande, flytt eUerväsentlig ändring av upplag I"" ;:::::~: riaigårdar 

I A 4.3 Anordn. a nde. inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar 

t
och berg rum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

A 4.4 Anordna ndeTnrättande~ uppförande: iiYit eller väsentlTg-ändring -av fastä-

J
'Cistemer 

och miljö 

olyckshä 

A 4.5JAnoid-na 
eUer tele 

och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso-

farliga och för varor som kan medföra brand eller andra 

ndelser 

"de, inrättande, uppförande~- flytt eUer väsi;!iiiig-ändring av radio-

master eller torn 
f--- ____ w_ 

nde~ inrättäiide~" uppförande~ flytt eller väsentlig ändring äv 
erk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett 

A 4.6 Anordna 
vindkraftv 

avstånd f 

monteras 

är större 

rån gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken c) 

fast på en byggnad, eUer d) har en vindturbin med en diameter som 

än tre meter 

( 4 f lAnOrdna 
begravni 

nde, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 

ngsplatser 

I Timdebileri;;g 

Timdebitering 

Timdebitering 

Ti~debit';ri;;g I 
Timdebitering 

TimdebiterirlQ 

rs jBY99lOV och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 
plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 

Ärendetyp Avgift 

I A 5.1 IAnord".ande: inrättande, uppförande, flytt jPlanenligt 12 293 k~! 

~~ 5'~leuer vasenthg andnng av mur eller plank Liten awikelse 24 21 ~-kr] 

I A 5.3 ! ,Uta nför planlagt område 25 703 kr ! 
I ' 



A 5.4 !Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

r-A SoSJl ener väsentlig ändring av parkeringsplatser 

1

------ utomhus 0-1 O st 
A5.6 1 

Planenligt 9313 kr j 

lLiten avvikelse -+-------:=-'"'1:-_:"~;~~i 
rUtänför planiagtområd" ·---f------·22 723 kr , 

I A 5.7 jAnordnande, inrättande, uppförande, Hytt 

rA 5Jf,eller väsentlig ändring av parkeringsplatser 

~ __ ll utomhus >10 st 
I AS.9 

i P~~~~~~~ 18 253 kr I 

I

Liten avvikelse 3~_~_~_~~.l 
Utanför planlagt område 31 663 kr i 

! A ,Anordnande, inrättande, uppförande, flytt 

l 5.10 eller väsentlig ändring av 
r ianenligt 9313:1 

___ --1 

A transformatorstation, pumphus, 

5.11 :ätervinningSstation 
------~ -! 

5.1~ [ 

ILiten avvikelse 12665 J 
I·Utanför planlagt OIi1råde 14 155 kr I 

A6 IFörlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 

~_A __ 6. 1J_Ti_d_Sb __ eg_r_il_. n_sa_t_b_y_99IO __ V _____ Samma avgift som motsvarande åtgärd för 

permanent bygglov 
. A 6.2 :Förlängning av tidsbegränsat bygg:-lo-V---------------I50% av A 6.1 ---1 I . __ __ ____________________ -L ___________ ~ 

I 
I 
1 

A7 IFörlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär 

Ärendetyp Avgift 
A 7.1 j TidSbegräns. at ".by-g~g:clo::-v:-'f"'ö:-r a;c· · n~d~a' mål a:-v.:s:;ä;:s-::o::-ng:-s:Ok::a-::ra:Ok"t"är------~--r.S""a"'m=m"C:a-:aC"v"9"'ift:-s"'o"m,,---"-i 

motsvarande åtgärd för 

permanent bygglov 

A8 IAnmälningsPliktiga åtgärder (A8.10 - A8.16 Bygglovsbefriade anmälningspliktiga 
-

åtgärder, sk. Attefall) 

Ärendetyp Avgift 

A 8.1 !Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 13038kr l 

A 8.2 IRiVning av byggnad eller dålåv en byggnad, utan tekniskt samråd 8 940 k~ 
A 8.3 !Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygg lagen 

"~"1 ] (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, med tekniskt samråd 
~. ______ u. __ .. ________ . ____ " •. _ .. _____ .. _________ ___ . _______ .. _. _ .• _ •... _'. 

A 8.4 INYbyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan-och bygg lagen 9685 kr 
(2010:900) har undantagits från krav på bygglov, utan tekniskt samråd 

A 8.5 lAndring aven byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av 15645kr 
byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 

tavsevärt, med tekniskt samråd 

fp;-8.6TAo:;drf;;g-ävå;;byg!i;;ad~cimändringen innebär att konstruktionen av 9685 kr 
Ibyggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas 
avsevärt, utan tekniskt samråd 



A 8.7 .Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad eller rökkanal 

I 
A 8.8 jlnstallation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation, anläggning för I 

vattenförsörjning eller aVlopp, brandskydd med tekniskt samråd 

tA 8.10 lUppförande eller tillbyggnad av sådan komplemenlbyggnad som avses i 9 
I ikap. 4a § plan- och bygglagen, utan tekniskt samråd 

'l A 8.11 !UPPförande eller tillbyggnad av sådant komplemenlbosladshus som avses i 
19 kap. 4a § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

A 8.12 ;Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och 
Ibygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 

Ikap. 4a § plan- och bygglagen 

A 8.13 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 plan-
och bygglagen, utan tekniskt samråd 

lA 8.14 iGöra sådan -änmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b §1st1PJan-

tf""~~~" -,,:, ~~, .. -.---_.---.----
A 8.15 lBygga sådan anmälningspliktig lakkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan-

IOCh bygglag~n, utan tekniskt samråd 

A 8.16 'Bygga sådan anmälningspliktig lakkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 plan-
IOCh bygg lagen, med tekniskt samråd 

A 8.17 !Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 
--.J4c § plan- och bygglagen, med tekniskt samråd 

-';-;;' - _ .. - ._-- -._... --_ .. _ .. _- -- --
A 8.18 t ådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 

4c § plan- och bygg lagen, utan tekniskt samråd -- ----- - _._-_. ----_._--
A 8,19 r nmälningSPlikti9 tillbyggnad (ex balkong, burspråk, uppstickande 

byggnadsdelar) enligt 9 kap. 5 a § plan- och bygglagen 
. --

A 9 Marklov och teknisk kontroll tör marklovpliktiga åtgärder 

5215kr , 

14155kr 

5215 kr 

9685 kr 

5215 kr 

7450 kr 

10430 kr 

7 456k~ 1 
10430 kr 

15645kr

l 
9685 kr 

5215 kr 

Ärendetyp t Avgift 
A 9.1 Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråc;dc----~-------'1-----c;1c:;6-;3;;;9CO:O"kr 

'Ä'9~2 IMarkiov-pll k'iig·åtgifrd:Utan·teknlSktsamråd-:--------------f-------'1o 430 kr I 
'-----' ___ . _____________________ L _______ ---'. 

A 10 jRivningslov och teknisk kontroll tör åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp 

A 10.1 IAtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 

r Å 10.2 !Atgärd som kräver rivningslov I utan tekniskt samråd 

~
~FFÖrlhandSbesked 

11.1 
1---A I 

Ärendetyp 

c o_m planlagt område 

i Utanför planlagt område 

Avgift 

16390 kr ._-
10430 kr 

Avgift 

30545 kr1 

36505 kr l 



[2i-:_2,-1 _________ ----' _______ --"-_____ ---' 

Villkors besked 

Ä,endetyp 

A 13 !lngriPandebesked 

Ä,endetyp 

I A 13.1 : Ingripande besked 

A 14 Extra arbetsplatsbesök 

Ä,endetyp 

I A 14.1 :Extra arbetsplatsbesök, utöver det första, per styck 

r i\14.21ii1ierimiStiskt slufuesked eller delsla' ribes"i<ed 
I· ..-.. -}---.. -.-.-.. - ...... --... - .. --- .. -.- .. -.. _ .. -... 
I A 14.3 !Strandskyddsdispens enligt Miljöbalken 
I .. - +. .. -.... -.... -. -.. . -- .... -.-
I A 14.4 'Planavgift i samband med bygglovsprövning 1_' __ ' '.' J.. .. --- ... --.-.-.----. 
, A 14.5 1Extra samrådsmöten 

1 A -14.S·lSlartbesked 
I· -0 -" • . _ • .....)_. __ • ____ ._ 

i A 14.7 !Slutbesked 

A 15 Upprättande av nybyggnads karta 

Ärendetyp 

lA 15.1 
I 
I lA 15.2 

I 

I 
lA 15.3 

'I NYbyggnadskarta. Fastighetens yta 
0·2500 kvm. 

INybyggnadskarta då fastighetens yta 
I> 2500 kvm 
I 
ITomtkarta. Hämtas på Salems hemsida 
I(obs, ej kontrollerad och vid behov kan 

Ikontroll eller uppdatering krävas enligt 
15.4) 

A 15.4 IKontroll och uppdatering av befintlig 
tnybyggnadskarta eller tomtkarta 
, 

lA 16 Utstakning 

r Ärendetyp 

lA 1fi 1 iNybyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 L 'punkter Grovutstakning 

'7' 

Avgift 

Timdebitering J 

Avgift 

Avgift 

5960 kr 

4' 470' l<rl 
--_._._----~ 

16390 kr I 
""_ ... _._- . 

se tabell B , 

-4476 -", ! 
- .. _-. ---'1 
2980kr , 

2980k,-1 

Avgift 

10125kr ! 
I 

I 
Timdebitering' l 

offert 
I 

O kr I 

, 
I 

4500kr l 

Avgift 

5063 kr 



lA 16.2 I 

IMindre tillbyggnader, 
,A 16.3 

Ikomplementbyggnader, 
l ltransformatorstationer, murar och plank t 16.4 10-500 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter 

lA 16.5 II Nybyggnad ~501 kvm (BYA+OPA), 1-4 
I punkter 

I I:nllbyggnader, komplementbyggnader, 
'lA 16.6 !tranSformatorstationer, murar och plank 

, 1~501 kvm (BYA+OPA), 1-4 punkter 

IFinutstakning (om profil finns) 

I Grovutstakning 

IFinutstakning (om profil finns) 

IFin/grovutstakning 

Fin/grovutstakning 

lA 16.7 iTillä99 per punkt utöver de fyra första IFin/grovutstakning 

ITillägg per styck för extra I 
A 16.8 ,utstakningstillfällen samt tillägg om profiler II 'Fin/grovutstakning 

Isa knas 

A 17 ILOV för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp 

A 17.1 IAtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande 
jåtgärd finns i någon av taxans övriga tabeller 

A 17.2 AtgärcTso-m-inte -kräver lov,-d-ä-r"nårl1ggande"eller i -princip motsvarande 

åtgärd inte finns i någon av taxans övriga tabeller 

A 18 tndra tids- eller kostnadskrävande åtgärder 

9000 kr 

3938kr
i 

6188kr ; 

II Tlmdebitenngl ! 
offert l , 

Timdebiteringl ! 
I 

offert i 
I 

563 kr ! 

1125kr i 

Avgift 

I enlighet med tillämplig 

tabell I 
---·--1 

Timdebitering I 

Ärendetyp Avgift 

f--A7"01C";8:-.1"'IAc"n-d;""ra-oti""ds- _- e"cI;""le-r "Cko- s"ct-n-ad'7s-'-krävande ----~-------~-r----""TO"im~d'7e-;-b iteri ng 
åtgärder L-__ ~ _________________________________ L-________ __ 

A 19 lAVSlag 

Ärendetyp Avgift 

A 19.1 'Avslag lAVgift tas ut för nedlagt 
arbete i enlighet med 
tidsuppskattningen för 

tillämplig ärendetyp, dock 
max 15 000 kr 

~r:_IAvs~kriVnin_g ~Ä~' rendety~p ~~~:: _ AV9J 



lAVgift tas ut fÖr nedlagt ----, 
I 

arbete i enl ighet med I 
tidsuppskattningen tör ! 

ItillämPlig ärendetyp I 

A 21 IAVVisning 

Ärendetyp Avgift 

~. 1 t tertagande av ärende i tidigt skede ingen avgift 

A 21.2 IAWiSning Ä~.,~ ".,"~~ 
arbete i enlighet med 

tidsuppskattningen tör 

tillämplig ärendetyp 
-~ ..... _---

B Taxetabeller för planavgift och plan bes ked 

B 1 Planavgift i samband med bygglovsprövning 

Ökning av bruttoarea Avgift 

B 1.1 0-20 kvm I 4730 kr 

B 1.2 21-40 kvm 6832 kr 

B 1.3 41-70 kvm I 8934 kr 

B1.4 71-100 kvm 11036 kr 

B 1.5 101-300 kvm 33107 kr 

B 1.6 1301-500 kvm 48872 kr 

BU :501 -1000 kvm 64637 kr 

B 1.8 1 001 -2000 kvm 80402 kr 

B 1.9 2001-3000 kvm 106677 kr 

B 1.10 3 001-5 000 kvm 132952 kr 

B 1.11 5001-10000 kvm 159227 kr 

B 1.12 >10001 kvm 211777kr 

B 2 Planbesked 

Ärendetyp Avgift 

Kategori 1. Enkel åtgärd 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

B 2.1 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: 

- ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller 
12087 kr 

- ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea eller 

- övriga projekt med en fastighetsarea om högst 2000 kvm eller 



- ändrad markanvändning till något av ovanstående 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 
av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 

Kategori 2. Medelstor åtgärd 

B 2.2 Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 21 546 kr 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Kategori 3. Stor åtgärd 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
- bostadsprojekt omfattande mer än 50 lägenheter eller 

B 2.3 
- verksamhetsprojekt omfattande mer än 3000 kvm bruttoarea eller 

37311 kr 
- övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm fastighetsarea eller 
- ändrad markanvändning till något av ovanstående 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
3. Principiellt viktiga ärenden 

C Taxetabeller geografisk information 

moms tillkommer utöver angiven avgift 

e 1 Lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift exkl moms 

C 1.1 Lägeskontroll 1-4 punkter 3375 kr 

C1.2 
Tillägg per punkt utöver de fyra första, vid ett och samma 

mättillfälle 
281 kr 

le 2 Mät- och kartuppdrag 
Ärendetyp Avgift per timme. exklusive moms 

C 2.1 Uppdrag Timdebitering 
_ __ o 

-

e 3 Grundkarta 

Ärendetyp Avgift exkl moms 

per ha yta som karfprodukten omfatlar 

C 3.1 UPPRÄTTANDE AV GRUNDKARTA Baskarta+tidsersättning för mätning 

Markdetaljer 

Gränser och fastighetsbeteckningar 

Höjdinformation 



IOetaljplaneinformation 

Ic.G."-...... , 
Ärendetyp 

C4.1 BAS KARTA 

Markdetaljer 

Gränser och fastighetsbeteckningar 

Höjdinformation 

BASKARTA PAKET 

C 4.2 DIGITALT ORTOFOTO 

Orlofoto upplösning 0,08 m/pixel 

C 5 Leveranskostnad per köp geodataprodukt 

Ärendetyp 

C5.1 Administration och leveranspaketering 

Avgift exkl moms 
per ha yta som kar/produkten omfattar 

405 kr/ha 

33 kr/ha 

438 kr/ha 

4 kr/ha 

Avgift exkl moms 

1 125 kr/st 

D Handläggningskostnad per timme 

D 1 Handläggningskostnad per timme 
Verksamhet iTimkostnad 

'D 1.1 iGeografisk information (samt karl- och mältjänster) 1 125 kr 

iD 1.2 ~ygglov 1 490 kr I 

~~1~.3~_~~p=la~n~=========================================================~===~1~1:25==kr~1 



PROTOKOLLSUTDRAG
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:245 - 313

Fastställande av renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 
2020

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar.

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så snart 
som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid innan den 
börjar gälla.

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 

Övriga förändringar i taxan är: 
- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna “Sorterahemma” samt “Källsortering
av matavfall”.
- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.
- Övergångstaxan avslutas, fastland.
- Övergångstaxan avslutas, skärgård.
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2019 och behandlades 
på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 102. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
enligt bilagor till tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2019.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari
2020.
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PROTOKOLLSUTDRAG
2019-10-02

1 av 1

Kommunstyrelsen tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 102 KS/2019:245

SRV - fastställande av renhållningstaxa 2020

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett förslag till 
en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar.

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 
kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 
med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så snart 
som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid innan den 
börjar gälla.

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan. 

Övriga förändringar i taxan är: 

- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av
matavfall.
- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.

- Övergångstaxan avslutas, fastland.
- Övergångstaxan avslutas, skärgård.
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-11.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i enlighet
med SRV:s förslag.

2. Kommunfullmäkge beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 januari 2020.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-09-11 
Dnr KS/2019:245 

1 av 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag på förändringar i renhållningstaxan 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2020.

Sammanfattning 
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2020. Förslaget innehåller ett 
förslag till en generell höjning av taxan med 3,84 % enligt index, samt innehåller ett antal 
mindre justeringar. 

Bakgrund 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2019-05-23 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 

med 2020. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan beslutas så 

snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda kommuninvånare i god tid 

innan den börjar gälla. 

Den generella indexhöjningen höjs i enlighet med Avfall Sveriges index A12:1MD vilket 
bedöms som ett index som speglar SRVs kostnadsstruktur bäst. Förändringen ger en 
taxehöjning på 3,84 % vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan.  

Övriga förändringar i taxan är: 
- Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt

Källsortering av matavfall.
- Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.
- Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till

grovavfallssortering.
- Övergångstaxan avslutas, fastland.
- Övergångstaxan avslutas, skärgård.
- Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till

gemensamhetsanläggning.
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För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser, se 
bilaga 2. 

Christina Lood  Per-Johan Hurtig 
Förvaltningschef   Gatuchef 

Bilagor 
1. Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020
2. Renhållningstaxa 2020

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 
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Salems kommun 
Säby Torg 
144 80 Rönninge 

Renhållningstaxa för år 2020 

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2019 hemställes att kommunfullmäktige fastställer 
renhållningstaxan i enlighet med styrelsens förslag till Renhållningstaxa för år 2020, se 
bilaga  

Vänlig hälsning 

Helena Hölerman 

Planeringsstrateg 

Telefon: 08-522 237 88 

E-post: helena.holerman@srvatervinning.se



Bilaga 2 a, 
 Styrelsemöte 2019-05-23 

1 

Förslag på förändringar i Renhållningstaxan 2020 

Sammanfattning 

I arbetet med Avfallsplan 2030 är en remissrunda genomförd och styrgruppen har erhållit 

återkoppling från ägarkommunerna vilket nu arbetas in i dokumentet. Gruppen ser samtidigt över 

kommunernas Renhållningsföreskrifter. Dagens föreskrifter arbetades fram i samband med gällande 

Avfallsplan 2020, beslutades år 2011 och gäller fortfarande. Dessa är därför i behov av att 

uppdateras. Gruppen är överens om nödvändigheten av att uppdatera föreskrifterna några gånger 

under nästa avfallsplaneperiod för att hålla dessa aktuella.  

Arbetet med Hushållstaxa 2020 sker i samverkan med ovanstående översyn av kommunernas 

Renhållningsordning. Genom att bättre samordna förutsättningar och regelverk mellan dokumenten 

Hushållstaxa och kommunernas Renhållningsföreskrifter vinner båda dokumenten på ökad tydlighet 

och användbarhet.  

Under 2018 fortsatte hushållen att i ökad utsträckning välja sorterade alternativ. Vid årsskiftet hade 

65,5 % av kunder boende i enbostadshus valt olika alternativ för utsortering av matavfallet. En 

ökning från föregående års andel på 61,4 %. Motsvarande andel avseende flerbostadshus var 44,2 %, 

att jämföra med 40,6 %. Utvecklingen ligger i linje med avfallsplanens mål och därmed SRVs 

målsättningar. Under 2019 planeras för en fortsatt ökning med 12-15 % samtidigt som uppföljningen 

av sorteringsgraden skall identifieras och hushållen inspireras till ökad sortering. 

Samtidigt som hushållens möjlighet till källsortering ökat har även den taxefinansierade 

verksamheten förbättrat resultatet för att nu vara i balans. Det finns dock en risk att de 

behandlingsavgifter som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk fortsätter att öka 

under de närmaste åren. För att möta dessa prognostiserade kostnadsökningar samt ha möjlighet till 

fortsatt utveckling av SRVs erbjudande till sina kunder behöver taxans intäkter stärkas.  

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan: 

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD.

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt Källsortering av

matavfall.

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus.

4. Ökat incitamentet för ägare av flerbostadshus att erbjuda möjlighet till grovavfallssortering.

5. Övergångstaxan avslutas, fastland.

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård.

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsanläggning.

I slutet av detta dokument finns en konsekvensanalys av resultatet av taxeförändringarna. 
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Förslag 

1. Generell taxereglering enligt Avfall Sveriges index A12:1MD

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD vilket bedöms som det index som speglar SRVs 

kostnadsstruktur bäst. Indexberäkningen baseras på utvecklingen med mars som basmånad. 

Förändringen enligt index A12:1MD mellan mars 2018 och mars 2019 ger en taxehöjning på 3,84 % 

vilket SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges nedan. Under förutsättning 

att nuvarande trend består harmoniserar taxeökningen med förväntad ökning av styckkostnaderna. 

2. Ingen förändring av hämtningsavgiften för tjänsterna Sorterahemma samt

Källsortering av matavfall

Målsättningen är att öka källsorteringen och SRV erbjuder därför boende i enbostadshus två 
alternativ. Hushållen kan välja tjänsten Källsortering av matavfall eller tjänsten Sorterahemma. 

Utvecklingen för de källsorterade tjänsterna är positiv. Under 2018 ökade antalet hushåll som valt 
tjänsten Sorterahemma med drygt 12 %, samtidigt ökade antalet hushåll som valt tjänsten 
Källsorterat Matavfall ökade med 10 %. Andelen hushåll som hade möjlighet att källsortera växte 
därmed under året med drygt 4 % -enheter till 66 %. Målsättningen under 2019 är att fortsätta 
tillväxten av hushåll boende i enbostadshus som valt källsortering för att nå en täckningsgrad på 69 % 
vid årsskiftet. Utvecklingen de första fyra månaderna följer plan. 

Om kunden väljer tjänsten Källsortering av matavfall förutsätter det att förpackningar sorteras och 
lämnas vid någon av FTIs (Förpacknings- och Tidningsinsamling) återvinningsstationer. Tjänsten 
Sorterahemma förenklar hanteringen för hushållet.  

I juni 2019 tog regeringen beslut om ett utökat producentansvar för förpackningar. Regeringens 

utredare förutsätter en samverkan mellan förpackningsproducenter, kommuner och 

återvinningsföretag.  

För att möta ovanstående beslut har Avfall Sverige, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt FTI 
arbetat fram en samverkansplattform. Syftet med samarbetet är att:  

• gemensamt verka för att de föreskrifter och vägledningar som tas fram genom Naturvårdsverket
kan användas av FTI och kommunerna på ett rationellt sätt.

• i nästa steg ta fram standardiserade överenskommelser som kan användas mellan FTI, kommuner
och andra utförare för insamling och återvinning. I detta arbete kan andra deltagare såsom
fastighetsägare och företrädare för privata insamlare och återvinnare delta.”

I samverkansplattformen finns följande beskrivet: 

Det är mot denna bakgrund vi ska se den överenskommelse och samverkansplattform som parterna 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och SKL utvecklat. Syftet är dels att bidra till 

Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området samt 

dels ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga 

insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt.  

[…] Gjorda investeringar av kommuner, fastighetsägare och producenter värnas och ses som startpunkt 

för utbyggt insamlingssystem när så är lämpligt. En samordning med kommunala system eftersträvas. 

(sid 3) 
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SRVs prisbild för de två sorterade tjänsterna är med den miljöstyrande taxan låg i jämförelse med 

andra kommuner som har en utvecklad källsortering. Med utgångspunkt från detta pågår en analys 

om prissättningen av dessa tjänster på längre sikt. SRV inväntar nu vilken lösning och affärsmodell som 

förpackningsproducenterna kommer att föreslå för samverkan inom SRVs ägarkommuner.  

Lagtexten är tydlig avseende förpackningsproducenternas ansvar för insamling samt finansiering av ett 

fastighetsnära insamlingssystem. Lagtexten öppnar samtidigt upp för olika samverkansformer för att 

genomföra detta. Därmed är det inte klarlagt hur insamlingssystemet kommer att se ut i framtiden. 

Vilken roll kommer SRVs tjänst Sorterahemma att ha? Hur kommer förpackningsproducenternas 

samverkan med kommunernas hämtning av mat- och restavfall att se ut?    

Mot bakgrund till ovanstående är SRVs förslag att hämtningsavgifter, förutom föreslagen 

indexreglering, behålls oförändrade under år 2020 för tjänsten Källsortering av matavfall samt för 

tjänsten Sorterahemma. 

3. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, för hanteringen av farligt avfall 

samt för den taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader.  

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer successivt ökat. Till detta 

har behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och kraftvärmeverk ökat 

markant de senaste åren.  

För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 

höjning i taxa 2020 med 10 %, förutom föreslagen indexreglering. Detta innebär en höjning för 

hushåll i enbostadshus med 89 kr/år inklusive moms (71 kr/år exklusive moms) och med 41 kr/år 

exklusive moms för hushåll i flerbostadshus. Grundavgiften för fritidshus lämnas orörd förutom 

föreslagen indexhöjning. 

4. Ökat incitament för ägare av flerbostadshus att erbjuda hushållen möjlighet till

grovavfallssortering

SRVs återvinningscentraler byggdes för att hushåll i enbostadshus skulle kunna lämna sitt grovavfall. 

Successivt har även hushåll boende i flerbostadshus fått tillträde till dessa centraler. Detta innebär 

dock inte att allt avfall från dessa hushåll ska transporteras till återvinningscentral. I kommunens 

nuvarande renhållningsföreskrifter står att ”ägare till flerbostadshus skall säkerställa att den som 

äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall.” I arbetet med nya 

renhållningsföreskrifter ingår att tydliggöra hanteringen av grovavfallet. För boende i enbostadshus 

är våra åtta återvinningscentraler en bra och populär möjlighet att lämna och att sortera grovavfall. 

För boende i flerbostadshus finns flera alternativ. I nuvarande föreskrifter står det att ”Den som äger 

ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall”. Detta öppnar upp för olika 

lösningar. Hushåll som ges tillgång till ett grovsoprum, hushåll som ges tillgång till en container 

vår/höst samt hushåll som hänvisas till en av SRVs återvinningscentraler. 

Erfarenhetsmässigt finns det stora fördelar för boende att kunna lämna sitt grovavfall i närheten av 

bostaden. Detta accentueras vid nybyggnation med ökade miljökrav och lägre planerat bilinnehav. 

Grovavfallet uteblir inte varför både kundmiljö och sorteringsgrad i befintliga miljörum blir lidande. 
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När återvinningscentralerna nu har öppnats upp för boende i flerbostadshus bör grundavgiften för 

hushåll boende i flerbostadshus utan grovsoprum höjas. Detta för att skapa ett styrmedel för 

nuvarande fastighetsägare samt för pågående och kommande byggprojekt. 

Taxan ger i dag möjlighet för fastighetsägare att exkludera grovsoprum. Grundavgiften år 2019 är då 

73 kr/år högre per hushåll jämfört med fastigheter med grovsoprum. För att öka incitamentet 

föreslås att denna differens ökar med 100 kr/år och hushåll.  

5. Övergångstaxan avslutas, fastland

Den övergångstaxa som infördes i Hushållstaxan år 2012 tas bort år 2020. Under dessa år har 

fordonsparken successivt förändrats genom att tvåfacks sidlastare kompletterat tidigare baklastade 

fordon. Därigenom kan SRV nu hämta mat- och restavfall från enbostadshus med en miljöeffektiv 

logistik.  

Övergångstaxan för flerbostadshus kunde avslutas inför år 2019 då alla ägare till flerbostadshus hade 

erbjudits möjligheten att välja sortering av matavfall för hushållen.  

Hushåll i några samfälligheter är de sista som under 2019 kommer att få erbjudande om 

matavfallssortering. SRV för nu diskussioner tillsammans med dessa samfälligheter om lämplig logistik 

för en ny alternativt kompletterad gemensamhetsanläggning. De måste finna en lösning i egen regi 

alternativt i samråd med berörd kommun. Vi möter därmed det krav som regeringen ställde i sitt 

beslut juni 2018 om krav på möjlighet till matavfallssortering senast år 2021. 

Från år 2020 ställs hushåll boende inom de föreningar som inte lyckats finna en lösning för sortering 

av matavfall om till abonnemang Osorterat.  

Bedömningen är att ungefär 1 500 hushåll fortfarande har övergångstaxa vid utgången av 2019. Om 

alla dessa kunder skulle välja abonnemang Källsortering av matavfall skulle SRVs intäkter minska med 

0,1 MSEK. Om de i stället väljer abonnemang Osorterat ökar intäkterna med 1,1 MSEK vilket ger SRV 

ett bättre ekonomiskt resultat men är inte den lösning vi önskar.  

6. Övergångstaxan avslutas, skärgård

Permanentboende i Haninge och Nynäshamns skärgård har inte möjlighet att sortera ut matavfallet. 

Hämtning av avfall i Skärgård är ett av de uppdrag som SRV använder extern leverantör till. Vid den 

senaste upphandlingen ingick även möjlighet till Skärgårdshämtning. 

Med den möjligheten planerar SRV att även erbjuda boende på Ornö och Utö att kunna sortera 

matavfallet. I nuläget är det c:a 470 hushåll som kommer att erbjudas denna möjlighet. 

7. Matavfallssortering för boende i fritidshus med tillgång till gemensamhetsan-

läggning

SRV erbjuder inte hushåll i fritidshus möjlighet att sortera sitt matavfall. I ett första steg planerar SRV 

att erbjuda boende i fritidshus med tillgång till en gemensamhetsanläggning denna tjänst. 
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Konsekvensanalys av föreslagna förändringar, resultat. 

 

Beskrivning: 
 

Effekt 2020,  
mkr (exkl. moms) 

Kommentarer: 

Generell taxereglering enligt Av-
fall Sveriges index A12:1MD 

0,0 Förutsätter att nuvarande  
inflationsnivå består samt att 

styckkostnader av andra skäl inte 
stiger mer än indexhöjningen. 

Ingen förändring av hämtnings-
avgiften för tjänsterna Sortera-
hemma samt Källsortering av 
matavfall 

0,0  

Höjning av grundavgiften för 
enbostadshus och för flerbo-
stadshus. 

7,5 Höjning med 10 %. 

Ökat incitamentet för ägare av 
flerbostadshus att erbjuda möj-
lighet till grovavfallssortering. 

1,3 Baseras på att 25 % av hushållen 
som 2019 inte har tillgång till ett 
grovsoprum ges möjlighet till det. 

Övergångstaxan avslutas, fast-
land. 

0,5 Baseras på att 50 % väljer en sor-
terad lösning. 

Övergångstaxa avslutas, skär-
gård. 

-0,5 
 

Baseras på att 50 % väljer en sor-
terad lösning. 

Matavfallssortering till fritids-
hus, gemensamhetsanlägg-
ningar. 

-1,0  

Summa 7,8  

 

 

Taxeförändringar per hushåll, inklusive indexuppräkning med 3,84 % för år 2020. Exempel: 

 Taxa 2019 Taxa 2020 Diffe-
rens 

Enbostadshus    

Osorterat   2 630 kr/år (inkl. moms)   2 821 kr/år (inkl. moms) 7,3 % 

Matavfallssortering   1 788 kr/år (inkl. moms)   1 948 kr/år (inkl. moms) 8,9 % 

Sorterahemma     2 258 kr/år (inkl. moms)    2 435 kr/år (inkl. moms)    7,8 % 

    

Flerbostadshus    
Grundavgift, med grovsoprum 504 kr/år (inkl. moms) 573 kr/år (inkl. moms) 13,7 % 
Grundavgift, utan grovsoprum  595 kr/år (inkl. moms) 803 kr/år (inkl. moms) 35,0 % 

    

Restauranger och storkök    

Osorterat, 660 kärl 13 033 kr/år (inkl. moms) 13 534 kr/år (inkl. moms) 3,8 % 

Brännbart 660 kärl, 
Matavfall 140 kärl  

11 845 kr/år (inkl. moms) 12 300 kr/år (inkl. moms) 3,8 % 
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Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna Renhållningstaxan för år 2020 samt  

att hemställa hos KF i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag till 

Renhållningstaxa för år 2020. 

Bilaga: Renhållningstaxa 2020 



   Bilaga xx - Styrelsen 2019-05-23 

    Korrigerad 6.1 Grundavgifter (190930) 

 

 

 

 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 (1.0) 

 

Avsnitt 1 Renhållningstaxa enbostadshus   sid. 2-5 

Avsnitt 2 Renhållningstaxa fritidshus & kolonistugor (fastland och skärgård) sid. 6-7 

Avsnitt 3 Renhållningstaxa slamhämtning hos enbostadshus & fritidshus sid. 8-9 

Avsnitt 4 Renhållningstaxa latrinhämtning hos enbostadshus  sid. 10 

Avsnitt 5 Renhållningstaxa latrinhämtning hos fritidshus  sid. 11 

Avsnitt 6 Renhållningstaxa flerbostadshus   sid. 12-14 

Avsnitt 7 Renhållningstaxa restaurang och storkök  sid. 15-17 
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AVSNITT 1: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.

 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.

 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på

adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

  Per år    

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR 812 kr (1 015 kr) 

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER 

 Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m

från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).

 Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.

 Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall

medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.

 Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då matavfall och restavfall

slängs i två separata kärl, ”Abonnemang osorterat” då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl

samt ”Abonnemang Sorterahemma” där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och

glödlampor i två separata fyrfackskärl.

 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för

källsortering av matavfall.
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 För det fall kund som har Abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

 inte sorterat ut matavfall eller

 vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om

kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV,

efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Abonnemang källsortering av matavfall  Per år 

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall 746 kr (933 kr) 

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall 954 kr (1 193 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 944 kr (1 180 kr) 

240 l kärl 2 535 kr (3 168 kr) 

Abonnemang osorterat  Per år 

140 l kärl – 190 l kärl osorterat 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl osorterat 1 730 kr  (2 163 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl 2 923 kr (3 654 kr) 

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle

400 kr  (500 kr) 

Tillägg och rabatter Per år 

 Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering

krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet

för att rabatt ska utgå 1)

 Rabatt vid månadshämtning 2) 170 kr     (213 kr) 

 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma. 983 kr  (1 229 kr) 

Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska

vara med hårdgjord dragyta.

Extratjänster Pris per gång 

 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie 77 kr (96 kr) 

hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) 

Max avstånd från tomtgränsen 10 meter. 

 Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag 170 kr (213 kr) 

(beställs minst en dag i förväg) 3) 

 Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr) 

 Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr) 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den

permanentboende 75% av årsavgiften.
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2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl                                                                         

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år. 

Abonnemang Sorterahemma     Per år 

Sorterahemma - hushållsavfall 746 kr (933 kr) 

Sorterahemma - förpackningar 390 kr (488 kr) 

 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl:   Per år 

140 l kärl 210 kr (263 kr) 

 

2B.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL 

 

Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, 

sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. 

Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark 

 

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår  444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp   554 kr (693 kr) 

 

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år  Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår  867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp   1 084 kr (1 355 kr) 

 

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa 

med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, 

netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten. 

 

 

2C.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE 

BEHÅLLARE 

 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr      (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   

Matavfall 3 774 kr       (4 718 kr)  

Restavfall 2 472 kr       (3 090 kr) 

  

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)                Maxvikt (kg)  

140 l – matavfall                                                                         643 kr        (  804 kr) 

370 l - matavfall                                                                    1 699 kr        (2 124 kr) 

190 l - restavfall                                                        40                  545 kr         (  681 kr)        

240 l - restavfall                                                 40                  689 kr         (  861 kr) 

370 l - restavfall                                                 40               1 061 kr        (1 322 kr)   



5 

660 l - restavfall     66               1 894 kr        (2 368 kr) 

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall

per lägenhet och vecka

Abonnemang Osorterat 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr        (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm 6 587 kr        (8 234 kr) 

(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm) 

Avgift, innersäck (per säck)    44 kr           (55 kr) 

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor 1 801 kr (2 251 kr) 

Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle 24 kr (30 kr) 

Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden 1 422 kr (1 778 kr) 

begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme 

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL: 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) 1): 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) Per år 

0-10 meter = 0 tillägg 

11-20 meter = 1 tillägg 817 kr (1 021 kr) 

21-30 meter = 2 tillägg 1 633 kr (2 041 kr)  

31-40 meter = 3 tillägg 2 450 kr (3 063 kr) 

41-50 meter = 4 tillägg 3 268 kr (4 085 kr) 

51-60 meter = 5 tillägg 4 083 kr (5 104 kr) 
1) Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska 

vara hårdgjord yta. 

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

210 liters säck 1 248 kr (1 560 kr) 
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AVSNITT 2:

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR  

(FASTLAND & SKÄRGÅRD) 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid återvinningscentral.

 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats.

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 592 kr (740 kr) 

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

Per år 

190 liters kärl  622 kr (778 kr) 

210 liters säck 614 kr (768 kr) 

350 liters säck 1 146 kr   (1 433 kr) 
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS  

 

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober Per år 

190 liters kärl   561 kr (701 kr) 

240 liters kärl   1 186 kr (1 483 kr) 

 

 

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

 

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober  Per år 

660 liters kärl (samfakturering) varje vecka 2 709 kr (3 386 kr) 

660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 2 201 kr (2 751 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varje vecka 1 323 kr (1 654 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 1 072 kr (1 340 kr) 

 

Per hushåll   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  446 kr (558 kr) 

Gemensamhetsanläggning, kärl ingår  526 kr (658 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp  616 kr (770 kr) 

 

Tillägg och rabatter  Per år  

Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1) 310 kr (388 kr) 

Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns 

tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning) 60 kr (75 kr) 

 

Extratjänster 

Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång  170 kr (213 kr) 

Hämtning av lössopor, per kbm  497 kr (621 kr) 

 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på 

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. 
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AVSNITT 3: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat 

år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid 

behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid 

fritidshus. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och 

tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 

sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att 

ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som 

aviseras i förväg av SRV)     Per tillfälle 
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3 662 kr (828 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 894 kr (1 118 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters avstånd 176 kr (220 kr) 

till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av 

sluten tank eller annan avskiljare.  

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 820 kr (1 025 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 053 kr (1 316 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 916 kr (1 145 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 149 kr (1 436 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller 

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)     Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 1 486 kr (1 858 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 719 kr (2 149 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 
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Tömning med sug- och spolbil  

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas 1 122 kr (1 403 kr) 

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Fosforfällor - behandlingsavgift per ton 1 171 kr (1 464 kr) 

Tillägg        Per tillfälle 

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag 570 kr (713 kr) 

eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på 570 kr (713 kr) 

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal 

meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en 225 kr (281 kr) 

slamkärra används eller ej) 1) 

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar  3 762 kr (4 703 kr) 

utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 

1) Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark

utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning  Per tillfälle 

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer) 3 322 kr  (4 152 kr) 
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AVSNITT 4: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka. 

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka. Per år 

Förslutet kärl 5 562 kr (6 953 kr) 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 1 368 kr (1 710 kr) 
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AVSNITT 5: 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS   
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. 

 

  

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong   Per år 
Förslutet kärl  2 520 kr (3 150 kr)  

  

 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl  854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme  1 368 kr (1 710 kr) 

 

 

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 

Tillägg    Per år 

Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter  415 kr (519 kr)   
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AVSNITT 6: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation.  

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er.  

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

Abonnemang Osorterat. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. 

Transportavgift tillkommer. 

1. GRUNDAVGIFTER Per år 

Grundavgift per lägenhet och år 458 kr 

Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning 642 kr 

Grovsopor: 

 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka) 1 819 kr/ton 

 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka        1 289 kr/år 

 Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per  1 436 kr/timme 

påbörjad timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka  

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) Per år 

140 l – matavfall 643 kr 

370 l - matavfall  1 699 kr 

190 l - restavfall 40 545 kr 

240 l - restavfall 40 689 kr 

370 l - restavfall    40 1 061 kr 

660 l - restavfall 66 1 894 kr 

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall) Per år 

190 l - restavfall 40 982 kr 

240 l - restavfall 40 1 240 kr 

370 l - restavfall 40 1 911 kr 

660 l - restavfall 66 3 409 kr 

Avgift vid felsortering av matavfall         Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet

och vecka
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Tillägg – per hämtställe     Per år 

Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år)  995 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka  (52 ggr/år)  1 289 kr 

 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):   Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)  

11-20 meter = 1 tillägg      825 kr  

21-30 meter = 2 tillägg       1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg       2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg       3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg       4 123 kr 

 

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA 

   

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr  

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   

Matavfall    3 774 kr  

Restavfall    2 472 kr  

    

Abonnemang Osorterat      

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka                    3 320 kr  

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr  

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm   

  Per säck 

Avgift, innersäck                      44 kr  

 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med 

kärl för matavfall så gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.  
 

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING 

Hämtning vid sopsugsanläggning    Per år 

Behandling av hushållsavfall                                 596 kr 

(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan)  

    

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)                               170 kr 

Tömningsavgift mobil sopsug       2 369 kr/timme                     

  

3. EXTRATJÄNSTER 

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl 

                 Maxvikt (kg)        Per gång 

210 l säck     15  85 kr 

240 l säck     15  100 kr 

370 l kärl – källsorterat restavfall         40  22 kr  

660 l kärl – källsorterat restavfall         66  37 kr  

370 l kärl – osorterat restavfall         40  38 kr  

660 l kärl – osorterat restavfall         66  66 kr  

 
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 685 kr 

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning  369 kr/kbm 
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4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)  

 
350 l säck (årsavgift)       3 105 kr/år 

Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck  139 kr/gång 

    

Engångssäckar (avgift per säck)  Maxvikt (kg) Per år 

160 l            15  1 424 kr 

240 l            15  2 133 kr  
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AVSNITT 7: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens

avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen,

debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till

Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl           Per gång Per år 

140 l - per kärl och tillfälle   96 kr 4 967 kr 

Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning          96 kr  

Matavfallstank/behållare 

Besöksavgift - per timme  1 163 kr/timme 

Behandlingsavgift - per ton 870 kr/ton 

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras     466 kr/gång 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets

uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 1 364 kr 

160 l - 210 l        20 1 933 kr 

240 l        26 2 273 kr 
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Kärl         Per  år 

370 l       40 3 349 kr 

660 l       66 4 873 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)  685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *) 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

      Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 3 234 kr 

210 l        20 4 584 kr 

240 l        26 5 392 kr 

Kärl Per år 

140-370 l       40 7 941 kr 

660 l       66 10 827 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2) 685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för 

biologisk behandling. 

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 
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4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton  1 819 kr/ton 

Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka        1 289 kr/år 

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)

11-20 meter = 1 tillägg 825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg 1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg 2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg 3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg 4 123 kr 

6. Extratjänster

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl   Per gång

120 l säck 59 kr 

210 l säck 81 kr 

240 l säck 115 kr 

Kärl 140 l - matavfall 100 kr 

Kärl 370 l – ren fraktion 68 kr 

Kärl 370 l – blandad fraktion 154 kr 

Kärl 660 l – ren fraktion 95 kr 

Kärl 660 l – blandad fraktion 210 kr 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 685 kr 

Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning  424 kr/kbm 

7. Fettavskiljare         Per gång  

Tömning per gång 0-3 kbm 1 310 kr 

Tömning per gång 4-6 kbm 1 907 kr 

Tömning per gång 7-9 kbm 2 507 kr 

Tömning per gång 10-12 kbm 3 105 kr 

Tömning per gång 13-15 kbm 3 704 kr 

Behandlingsavgift per kbm 266 kr/kbm 

Tillägg: 

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m. 225 kr 

Extraman, timme. 327 kr 

Tidspassning, timme.          1 122 kr 

Sug- och spolbil med ånga, timme.          2 058 kr 

Liten garagebil, tömning.           2 810 kr 

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang) Per gång 

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall 8 850 kr 
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AVSNITT 1: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB

(SRV).

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av

avfallet.

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa.

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura

i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV.

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras.

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller vid plats som kommunen

anvisat, på följande sätt:

o kärlen ska stå på gatunivå

o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar

o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta.

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka.

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger,

kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler.

 Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV.

 Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på

adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning.

  Per år    

1. GRUNDAVGIFT PER HUSHÅLL OCH ÅR 812 kr (1 015 kr) 

2A. HÄMTNINGSAVGIFTER 

 Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m

från väg med 50 cm fritt område runt kärlet).

 Större kärl än 240 l kan endast användas vid gemensamhetsanläggningar.

 Säckhämtningen kommer att upphöra. För 210 l säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall

medge knopmån. Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare.

 Enbostadshus kan välja mellan ”Abonnemang källsortering av matavfall”, då matavfall och restavfall

slängs i två separata kärl, ”Abonnemang osorterat” då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl

samt ”Abonnemang Sorterahemma” där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och

glödlampor i två separata fyrfackskärl.

 Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för

källsortering av matavfall.
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 För det fall kund som har Abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period

 inte sorterat ut matavfall eller

 vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om

kundens avfallssituation. Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV,

efter samråd med kommunen, debitera felsorteringsavgift/-er. Om inte detta ger avsedd effekt har

kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till Abonnemang Osorterat.

Abonnemang källsortering av matavfall  Per år 

140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 l kärl restavfall 746 kr (933 kr) 

140 liter kärl matavfall + 240 l kärl restavfall 954 kr (1 193 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 944 kr (1 180 kr) 

240 l kärl 2 535 kr (3 168 kr) 

Abonnemang osorterat  Per år 

140 l kärl – 190 l kärl osorterat 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl osorterat 1 730 kr  (2 163 kr) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl: 1) Per år 

140-190 l kärl 1 445 kr (1 806 kr) 

240 l kärl 2 923 kr (3 654 kr) 

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle

400 kr  (500 kr) 

Tillägg och rabatter Per år 

 Rabatt när två eller tre hushåll delar kärl. Vid abonnemang källsortering

krävs det att hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet

för att rabatt ska utgå 1)

 Rabatt vid månadshämtning 2) 170 kr     (213 kr) 

 Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten, inklusive Sorterahemma. 983 kr  (1 229 kr) 

Kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska

vara med hårdgjord dragyta.

Extratjänster Pris per gång 

 Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie 77 kr (96 kr) 

hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) 

Max avstånd från tomtgränsen 10 meter. 

 Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag 170 kr (213 kr) 

(beställs minst en dag i förväg) 3) 

 Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 132 kr (165 kr) 

 Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr) 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på

berörda fastighetsägare och debiteras var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den

permanentboende 75% av årsavgiften.

2) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV.

3) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år.
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Abonnemang Sorterahemma     Per år 

Sorterahemma - hushållsavfall 746 kr (933 kr) 

Sorterahemma - förpackningar 390 kr (488 kr) 

 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall – per kärl:   Per år 

140 l kärl 210 kr (263 kr) 

 

2B.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – KÄRL 

 
Gemensamhetsanläggningar erbjuds, där det är praktiskt möjligt, från fyra hushåll. Uppställningsplats, 

sorteringsalternativ, storlek på kärl samt tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. 

Kärlvolym baseras på Avfall Sveriges riktlinjer. 

Årsavgift per hushåll vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark 

 

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år   Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår  444 kr (555 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp   554 kr (693 kr) 

 

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år  Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl  867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning - kärl ingår  867 kr (1 084 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp   1 084 kr (1 355 kr) 

 

Taxan för gemensamhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa 

med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, 

netto, per hushåll – oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten. 

 

 

2C.  SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – BOTTENTÖMMANDE 

BEHÅLLARE 

 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr      (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   

Matavfall 3 774 kr       (4 718 kr)  

Restavfall 2 472 kr       (3 090 kr) 

  

Kärltömning – källsortering av matavfall 1)                Maxvikt (kg)  

140 l – matavfall                                                                         643 kr        (  804 kr) 

370 l - matavfall                                                                    1 699 kr        (2 124 kr) 

190 l - restavfall                                                        40                  545 kr         (  681 kr)        

240 l - restavfall                                                 40                  689 kr         (  861 kr) 

370 l - restavfall                                                 40               1 061 kr        (1 322 kr) 

660 l - restavfall                                                  66               1 894 kr        (2 368 kr) 

 
1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall 

per lägenhet och vecka   
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Abonnemang Osorterat 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka 3 320 kr        (4 150 kr) 

Rörlig avgift per kbm behållare, max 5 kbm 6 587 kr        (8 234 kr) 

(Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm) 

Avgift, innersäck (per säck)    44 kr           (55 kr) 

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopor 1 801 kr (2 251 kr) 

Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka – per tillfälle 24 kr (30 kr) 

Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden 1 422 kr (1 778 kr) 

begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme 

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR – PER SÄCK/KÄRL: 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter) 1): 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) Per år 

0-10 meter = 0 tillägg 

11-20 meter = 1 tillägg 817 kr (1 021 kr) 

21-30 meter = 2 tillägg 1 633 kr (2 041 kr)  

31-40 meter = 3 tillägg 2 450 kr (3 063 kr) 

41-50 meter = 4 tillägg 3 268 kr (4 085 kr) 

51-60 meter = 5 tillägg 4 083 kr (5 104 kr) 
1) Gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska 

vara hårdgjord yta. 

3. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

210 liters säck 1 248 kr (1 560 kr) 
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AVSNITT 2: 

 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR   

(FASTLAND & SKÄRGÅRD) 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

 

 Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB 

(SRV).  

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av 

avfallet.  

 Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer kommunens renhållningstaxa. 

 Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter 

 Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV i form av en årsfaktura 

under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV. 

 Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras. 

 Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen 

anvisat, på följande sätt: 

o kärlen ska stå på gatunivå  
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg  

o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter  

o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar  

o Kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen  

 Avfallsbehållaren får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta. 

 Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren 

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. 

 Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka. 

 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

 Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 

kemikalier etc.) vid återvinningscentral. 

 Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats. 

 

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR  592 kr (740 kr) 

 

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER 

       

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET  

 

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

   Per år 

190 liters kärl   622 kr (778 kr) 

210 liters säck   614 kr (768 kr) 

350 liters säck   1 146 kr   (1 433 kr) 
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober Per år 

190 liters kärl  561 kr (701 kr) 

240 liters kärl  1 186 kr (1 483 kr) 

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober Per år 

660 liters kärl (samfakturering) varje vecka 2 709 kr (3 386 kr) 

660 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 2 201 kr (2 751 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varje vecka 1 323 kr (1 654 kr) 

370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 1 072 kr (1 340 kr) 

Per hushåll Per år 

Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 446 kr (558 kr) 

Gemensamhetsanläggning, kärl ingår 526 kr (658 kr) 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp 616 kr (770 kr) 

Tillägg och rabatter Per år 

Rabatt när två hushåll delar kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 1) 310 kr (388 kr) 

Rabatt vid utsortering av matavfall (gäller när matavfallssortering finns 

tillgänglig i befintlig gemensamhetsanläggning) 60 kr (75 kr) 

Extratjänster 

Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång 170 kr (213 kr) 

Hämtning av lössopor, per kbm 497 kr (621 kr) 

1) Kärl kan delas mellan 2-3 hushåll. För kärl som delas av flera hushåll fördelas hämtningsavgiften lika på

berörda fastighetsägare och debiteras var och en.
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AVSNITT 3: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 – SLAMHÄMTNING ENBOSTADSHUS 

OCH FRITIDSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat 

år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid 

behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid 

fritidshus. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och 

tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 

sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att 

ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa. 

Ekonomitömning (Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under veckor som 

aviseras i förväg av SRV)     Per tillfälle 
Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3 662 kr (828 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 894 kr (1 118 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters avstånd 176 kr (220 kr) 

till tank eller annan avskiljare som töms i samband med tömning av 

sluten tank eller annan avskiljare.  

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Avtalad tömning (beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning.)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 820 kr (1 025 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 053 kr (1 316 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Extra tömning (beställd av kunden vid behov)    Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 916 kr (1 145 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 149 kr (1 436 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller 

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Akut tömning (beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar)     Per tillfälle 

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 1 486 kr (1 858 kr) 

Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 1 719 kr (2 149 kr) 

Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 110 kr (138 kr) 

Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller annan 176 kr (220 kr) 

avskiljare som töms i samband med tömning av sluten tank eller  

annan avskiljare 

Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 
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Tömning med sug- och spolbil  

Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas 1 122 kr (1 403 kr) 

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym 112 kr (140 kr) 

Fosforfällor - behandlingsavgift per ton 1 171 kr (1 464 kr) 

Tillägg        Per tillfälle 

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag 570 kr (713 kr) 

eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 

Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på 570 kr (713 kr) 

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal 

meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en 225 kr (281 kr) 

slamkärra används eller ej) 1) 

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar  3 762 kr (4 703 kr) 

utanför ordinarie tömningsveckor under sommarsäsongen. 

1) Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark

utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning  Per tillfälle 

Jourtömning tömningsavgift (behandlingsavgift tillkommer) 3 322 kr  (4 152 kr) 
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AVSNITT 4: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka. 

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka. Per år 

Förslutet kärl 5 562 kr (6 953 kr) 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 1 368 kr (1 710 kr) 
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AVSNITT 5: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS  
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. 

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong Per år 
Förslutet kärl 2 520 kr (3 150 kr) 

Extra hämtning 

Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 206 kr (258 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 854 kr (1 068 kr) 

Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 1 368 kr (1 710 kr) 

TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang) 

Tillägg  Per år 

Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter 415 kr (519 kr) 
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AVSNITT 6: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - FLERBOSTADSHUS 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i avsett kärl

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens 

avfallssituation.  

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen, 

debitera felsorteringsavgift/-er.  

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till 

Abonnemang Osorterat. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. 

Transportavgift tillkommer. 

1. GRUNDAVGIFTER Per år 

Grundavgift per lägenhet och år 573 kr 

Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning 803 kr 

Grovsopor: 

 Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka) 1 819 kr/ton 

 Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka        1 289 kr/år 

 Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per  1 436 kr/timme 

påbörjad timme

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka  

Kärltömning – källsortering av matavfall 1) Maxvikt (kg) Per år 

140 l – matavfall 643 kr 

370 l - matavfall  1 699 kr 

190 l - restavfall 40 545 kr 

240 l - restavfall 40 689 kr 

370 l - restavfall    40 1 061 kr 

660 l - restavfall 66 1 894 kr 

Kärltömning – osorterat (ingen utsortering av matavfall) Per år 

190 l - restavfall 40 982 kr 

240 l - restavfall 40 1 240 kr 

370 l - restavfall 40 1 911 kr 

660 l - restavfall 66 3 409 kr 

Avgift vid felsortering av matavfall         Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1) Källsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet

och vecka
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Tillägg – per hämtställe Per år 

Besöksavgift per tillfälle – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 995 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka  (52 ggr/år) 1 289 kr 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) 

11-20 meter = 1 tillägg 825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg 1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg 2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg 3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg 4 123 kr 

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE – 1 GÅNG PER VECKA 

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med 

kärl för matavfall så gäller ordinarie kärltaxa för matavfallet.  

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING 

Hämtning vid sopsugsanläggning Per år 

Behandling av hushållsavfall  596 kr 

(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan) 

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år)  170 kr 

Tömningsavgift mobil sopsug    2 369 kr/timme

3. EXTRATJÄNSTER

Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl

Maxvikt (kg)   Per gång 

210 l säck 15 85 kr 

240 l säck 15 100 kr 

370 l kärl – källsorterat restavfall 40 22 kr 

660 l kärl – källsorterat restavfall 66 37 kr 

370 l kärl – osorterat restavfall 40 38 kr 

660 l kärl – osorterat restavfall 66 66 kr 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 685 kr 

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning 369 kr/kbm 
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4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)

350 l säck (årsavgift) 3 105 kr/år 

Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning – 350 l/per säck 139 kr/gång 

Engångssäckar (avgift per säck) Maxvikt (kg) Per år 

160 l       15 1 424 kr 

240 l       15 2 133 kr 
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AVSNITT 7: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2020 - RESTAURANGER OCH STORKÖK 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 

behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 

olägenhet inte ska uppstå.   

För det fall kund som har abonnemanget Källsortering av matavfall under en längre period 

• inte sorterat ut matavfall eller

• vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet

kommer SRV efter skriftligt påpekande, att ta kontakt med kunden för att föra en dialog om kundens

avfallssituation.

Om ovanstående dialog inte leder till en förbättrad utsortering kan SRV, efter samråd med kommunen,

debitera felsorteringsavgift/-er.

Om inte detta ger avsedd effekt har kommunen möjlighet att ställa om kundens abonnemang till

Abonnemang Osorterat.

Avgift vid felsortering av matavfall   Per tillfälle och kärl 

400 kr  

1. REN FRAKTION MATAVFALL - (52 ggr/år) 1)

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg.

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.

Kärl           Per gång Per år 

140 l - per kärl och tillfälle   96 kr 4 967 kr 

Tillägg för ej utställt 140 l kärl vid ordinarie hämtning          96 kr  

Matavfallstank/behållare 

Besöksavgift - per timme  1 163 kr/timme 

Behandlingsavgift - per ton 870 kr/ton 

Bomkörning – tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras     466 kr/gång 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets

uppställningsplats

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTAVFALL 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 1 364 kr 

160 l - 210 l        20 1 933 kr 

240 l        26 2 273 kr 
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Kärl         Per  år 

370 l       40 3 349 kr 

660 l       66 4 873 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2)  685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen.

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök.

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen *) 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER – (52 ggr/år) 1) 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 

Kärlhämtning förutsätter plan dragväg.  

      Per år 
Besöksavgift – hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 411 kr 

Engångssäckar Maxvikt (kg) Per år 

120 l        15 3 234 kr 

210 l        20 4 584 kr 

240 l        26 5 392 kr 

Kärl Per år 

140-370 l       40 7 941 kr 

660 l       66 10 827 kr 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2) 685 kr 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen

2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskrifterna sortera ut matavfall för 

biologisk behandling. 

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE– 1 GÅNG PER VECKA

Abonnemang Källsortering av matavfall  Per år 

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka    3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm 

Matavfall    3 774 kr 

Restavfall    2 472 kr 

Abonnemang Osorterat  

Fast besöksavgift per behållare baserad på tömning 1 gång per vecka  3 320 kr 

Rörlig avgift per kubikmeter behållare max 5 kbm   6 587 kr 

Behållarvolym 3,9 kbm -5 kbm beräknas som 3,9 kbm 

Per säck 

Avgift, innersäck   44 kr 
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4. GROVSOPOR – ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNG/VECKA 

 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton       1 819 kr/ton  

Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka                           1 289 kr/år 

 

 

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):    Per år 

Årsavgift (hämtning 52 ggr/år)  

11-20 meter = 1 tillägg      825 kr 

21-30 meter = 2 tillägg      1 649 kr 

31-40 meter = 3 tillägg      2 474 kr 

41-50 meter = 4 tillägg      3 299 kr 

51-60 meter = 5 tillägg      4 123 kr 

 

6. Extratjänster 

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning – avgift per säck/kärl   Per gång 

120 l säck         59 kr 

210 l säck         81 kr 

240 l säck         115 kr 

Kärl 140 l - matavfall         100 kr 

Kärl 370 l – ren fraktion      68 kr 

Kärl 370 l – blandad fraktion      154 kr 

Kärl 660 l – ren fraktion      95 kr 

Kärl 660 l – blandad fraktion      210 kr 

 

Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning    685 kr 

Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning     424 kr/kbm 

      

 

7. Fettavskiljare             Per gång             

Tömning per gång 0-3 kbm      1 310 kr 

Tömning per gång 4-6 kbm      1 907 kr 

Tömning per gång 7-9 kbm      2 507 kr 

Tömning per gång 10-12 kbm     3 105 kr 

Tömning per gång 13-15 kbm     3 704 kr 

 

Behandlingsavgift per kbm      266 kr/kbm 

 

Tillägg: 

Slangdragning, per påbörjade 10 m över 10 m.                225 kr 

Extraman, timme.                 327 kr 

Tidspassning, timme.              1 122 kr 

Sug- och spolbil med ånga, timme.             2 058 kr 

Liten garagebil, tömning.               2 810 kr 

 

 

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang)        Per gång   

 

Hämtning 380 l kärl komp blandat avfall      8 850 kr 

 

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-11-04

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
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§ XX KS/2019:290 - 218

Planbesked för del av fastigheten Storskogen 5, 
Storskogsvägen

Fastighetsägaren inkom den 26 juni 2019 med en begäran om planbesked med syfte att 
möjliggöra 114 lägenheter om 1 rum och kök inom Kvarteret Storskogen. Två flerbostadshus 
föreslås uppföras på befintliga garage inom berört område. Området är beläget intill Salems 
centrum, cirka 400 meter söder om centrum. Gällande plan är Stadsplan för Söderby VI, plan 
82-06 och möjliggör “Framtida bildäck” (planbestämmelsen - Bg).

Enligt kommunens riktlinjer för planbesked är bedömningen att komplettering med 
bebyggelse inom området skulle vara lämpligt. Omfattningen av bebyggelsen i förslaget är 
dock inte anpassad efter platsen och riskerar att upplevas som alltför dominerande i 
förhållande till befintlig bebyggelse. Föreslagna byggnaders volymer är för stora i jämförelse 
med befintlig bebyggelse inom området. Den föreslagna bebyggelsen kommer att skugga 
befintliga gårdar. Kommunen väljer även att prioritera Salems centrum över ytterligare 
byggprojekt i området i dagsläget. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför sökandes förslag inte är lämpligt 
och föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett negativt planbesked

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en detaljplan för 
del av fastigheten Storskogen 5. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johanna Henningsson/Cecilia Törning 
Planarkitekt/Planarkitekt 

Kommunstyrelsen 

Planbesked för del av fastigheten Storskogen 5 
(Storskogsvägen) 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge negativt planbesked för upprättande av en
detaljplan för del av fastigheten Storskogen 5.

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 26 juni 2019 med en begäran om planbesked med syfte 
att möjliggöra 114 lägenheter om 1 rum och kök inom Kvarteret Storskogen. Två 
flerbostadshus föreslås uppföras på befintliga garage inom berört område. Området är
beläget intill Salems centrum, cirka 400 meter söder om centrum. Gällande plan är 
Stadsplan för Söderby VI, plan 82-06 och möjliggör “Framtida bildäck” 
(planbestämmelsen - Bg ). Enligt kommunens riktlinjer för planbesked är bedömningen 
att komplettering med bebyggelse inom området skulle vara lämpligt. Omfattningen 
av bebyggelsen i förslaget är dock inte anpassad efter platsen och riskerar att 
upplevas som alltför dominerande i förhållande till befintlig bebyggelse. Föreslagna 
byggnaders volymer är för stora i jämförelse med befintlig bebyggelse inom området. 
Den föreslagna bebyggelsen kommer att skugga befintliga gårdar. Plan- och 
exploateringsenheten bedömer därför sökandes förslag inte är lämpligt och föreslår 
kommunstyrelsen att besluta om ett negativt planbesked. 

Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren inkom den 26 juni 2019 med en begäran om planbesked och med 
kompletteringar i ansökan den 29 augusti 2019. Syftet med ansökan är att ta fram en 
mindre detaljplan inom ett befintligt flerbostadshusområde. Detaljplanen önskas 
möjliggöra 114 mindre lägenheter om ett rum och kök (cirka 32 kvadratmeter) i form 
av hyresrätter i två flerbostadshus, placerade på befintliga garage. Flerbostadshusen 
föreslås uppföras med fyra våningar, två våningar med garage i botten och två 
bostadsvåningar ovan. 

Området är beläget i kvarteret Storskogen som utgörs av en homogen bebyggelse 
med lamellhus med röda tegelfasader i tre våningar. Området är beläget intill Salems 
centrum, cirka 400 meter söder om centrum. Inom området finns varierande 
lägenhetsstorlekar, men det saknas lägenheter om ett rum och kök. Parkeringstalet 
inom området är 0,96 och med föreslagen bebyggelse blir nytt p-tal 0,92.  
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Planförhållanden 

Gällande plan för del av fastigheten Storskogen 5 är Stadsplan för Söderby VI, plan 
82-06. Stadsplanen vann laga kraft den 17 november 1967. Aktuellt planområde har
planbestämmelsen Bg - Framtida bildäck.

Plan- och exploateringsenhetens bedömning 
Plan- och exploateringsenheten bedömer att sökandes förslag inte är lämpligt och 
föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett negativt planbesked. 

Motiv till bedömning enligt kommunens riktlinjer för planbesked 

Planbeskedet är delvis i linje med kommunens riktlinjer för bedömning av planbesked. 

- Ansökan om planbeskedet är delvis i linje med kommunens översiktsplan
2030. Området är inte utpekat för förtätning, men förslaget är i linje gällande
förtätning genom kompletteringsbebyggelse, Översiktsplan 2030, s 30-31.

- Begäran om planbeskedet bidrar till en större samhällsnytta då planarbetet
genererar flertalet bostäder i hyresrättsform.

- Planarbetet reglerar ett område i ett sammanhang och bidrar delvis till ett
långsiktigt hållbart samhälle.

Lämplighetsbedömning 

Enligt kommunens riktlinjer för planbesked är bedömningen att komplettering med 
bebyggelse inom området kan vara lämpligt. Enligt förslaget skulle inget grönområde 
tas i anspråk då befintliga hårdgjorda ytor och struktur kan nyttjas. Området ligger 
nära till centrum, kollektivtrafik, natur, rekreation och lekytor, vilket är positivt utifrån 
bland annat översiktsplanen. 

Förslaget kompletterar med små lägenheter. Förslaget innebär dock endast 
hyresrätter, vilket redan finns inom området. För att minska segregationen skulle det 
vara positivt med exempelvis bostadsrätter. Det är positivt med komplettering av 
mindre lägenheter, men en viss variation av lägenhetsstorlekar bedöms vara positivt 
för bland annat sociala aspekter.  

Att lokalisera ny småskalig bebyggelse på befintliga garage i kvarterets Storskogens 
norra delar kan bli ett bra tillskott till området och bilda ett kvarter tillsammans med 
befintlig bebyggelse. Omfattningen av bebyggelsen i förslaget är dock inte anpassad 
efter platsen och riskerar att upplevas som alltför dominerande i förhållande till 
befintlig bebyggelse. Föreslagna byggnaders volymer är för stora i jämförelse med 
befintlig bebyggelse inom området. Solstudien som bilagts planbeskedet visar på 
ogynnsamma solljusförhållanden för området som idag används som gård och lekyta 
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för hyresgäster. Lekytan skulle endast vara belägen med sol någon/några få timmar 
om dagen tidigt på förmiddagarna. Enhetens sammantagna bedömning är att 
föreslagen exploatering inom området inte är lämplig och föreslår därför 
kommunstyrelsen att besluta om ett negativt planbesked.  

Finansiering  

Avgift för planbeskedet bekostas av sökande. Avgift för eventuellt planarbete bekostas
av fastighetsägaren.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Johanna Henningsson. 

Sofia Granström  Christina Lood 
Plan- och exploateringschef  Förvaltningschef 

Bilagor: 
Ansökan om planbesked. 
Delges: 
Sökande 
KS,  
Akten MSB 



CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:28 

Datum: 2019-09-09 

Checklista för bedömning av planbesked 

- Storskogen 5

Bedömning utifrån “Riktlinjer för bedömning av planbesked” 

Ja Del
vis 

Nej Kommentar 

Ingår området i ett 

pågående program- eller 

detaljplanearbete? 

x 

Kommer området att bli 

föremål för ny 

planläggning inom en 

överskådlig tid? 

x 

Har genomförandetiden 

gått ut?  
x 

Är detaljplanen 

modern/fortfarande 

aktuell enligt dagens 

bedömning? 

x 

Berör planarbetet ett 

större område/genererar 

flertalet bostäder? 

x 

Är planbeskedet av stor 

allmän vikt? (förskola, 

skola, vårdboende, 

hyresrätter m.fl.)? 

x Hyresrätter. 

Finns några felaktigheter i 

gällande detaljplan?  
x 

Har problem uppstått 

under genomförande av 

gällande detaljplan?  

x 

Planer, program, riksintressen och strandskydd 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Är förslaget förenligt med 
ÖP? (Mål och områdesvisa 

x Förenligt med delen om att kommunen ser 
positivt på exploatering inom områden där 

1 (6) 



CHECKLISTA - PLANBESKED Dnr: PEX/2019:28 

Datum: 2019-09-09 

riktlinjer i ÖP) infrastruktur redan är utbyggt. Området är inte 
utpekat i översiktsplanen, men förslaget följer 
generella principer.  

Finns gällande detaljplan? x Gällande plan är Stadsplan för Söderby VI, plan 
82-06. Stadsplanen vann laga kraft den 17
november 1967. Aktuellt planområde har
planbestämmelsen Bg - Framtida bildäck.

Finns någon fastighetsplan? x 

Finns något pågående 
bygglovsärende? 

x Bygg- och miljöenheten belsutade den 15 
januari 2019 att bevilja bygglov för utvändig 
ändring av flerbostadshus och 
komplementbyggnader, upplag, stödmurar, 
parkering mm. 

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för natur- och kulturmiljö? 

x 

Ligger området inom riks- 
eller kommunala intressen 
för kust- turism eller 
friluftsliv? 

x 

Är området berört av 
riksintresse för 
totalförsvaret? 

x 

Är området berört av 
riksintresse för väg och 
järnväg? 

x 

Är området berört av 
strandskydd eller 
vattenskyddsområde? 

x 

Är området berört av 
Natura 2000? 

x 

Natur- och kulturvärden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
ett område av hög 
biologisk mångfald, 
sällsynta arter eller 
nyckelbiotoper?  

x 

Påverkar exploateringen 
gröna samband, stråk eller 

x 

2 (6) 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183
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kilar? 

Är de geologiska och 
topografiska 
förutsättningarna lämpliga 
för bebyggelse? 

x Enligt SGU:s kartunderlag består jordarterna av 
urberg och sandig morän.  

Finns några kända 
fornlämningar inom 
området? 

x 

Finns någon identifierad 
kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse eller 
bebyggelseområde? 

x 

Risk och säkerhet 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns risk för 
översvämning? 

x 

Finns risk för att 
miljökvalitetsnormerna 
överskrids? (Buller, luft, 
och vatten) 

x En dagvattenutredning behöver tas fram som 
visar på åtgärdsförslag för att MKN för vatten 
inte påverkas negativt.  

Finns risk för ras och 
skred? 

x 

Är marken förorenad? x Enligt länsstyrelsens Webb-GIS är området inte 
förorenat. 

Ligger området inom 
riskområde för radon? 

x Området är klassat som “riskområde för 
radon”. En markradonutredning behöver tas 
fram.  

Är området påverkat av 
transportled för farligt 
gods? 

x 

Innebär exploateringen en 
ökning av farligt gods? 

x 

Är området utsatt för 
buller, vibrationer eller 
störande ljus? 

x 

Bidrar exploateringen till 
ökat buller, vibration eller 
störande ljus? 

x 

Finns risk för explosioner? x 

Bidrar exploateringen till x 
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ökad brandrisk? 

Innebär exploateringen 
ökade utsläpp av 
föroreningar? 

x Området ligger bra ur ett perspektiv med 
hållbart resande.  

Bebyggelseområden 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Påverkar exploateringen 
stads- och 
landskapsbilden? 

x Kvarteret Storskogen består av homogen 
bebyggelse, tegelbeklädda lameller med 
sadeltak uppförda i tre våningar, uppförda 
under slutet av 1960-talet. Framför husen finns 
en grön remsa som används som gemensam 
uteplats för hyresgästerna. Grönytan övergår i 
parkering och underliggande garage. 
Föreslagen bebyggelse planeras ovanpå 
befintliga garage. Att lokalisera ny småskalig 
bebyggelse på befintliga garage i kvarterets 
Storskogens norra delar kan bli ett bra tillskott 
till området och bilda ett kvarter tillsammans 
med befintlig bebyggelse. Ny och befintlig 
bebyggelse kan rama in befintlig grönyta och 
bilda en gemensam gård. Omfattningen av 
bebyggelsen i förslaget är dock inte anpassad 
efter platsen och riskerar att upplevas som 
alltför dominerande i förhållande till befintlig 
bebyggelse. Föreslagna byggnaders volymer är 
för stora i jämförelse med befintlig bebyggelse 
inom området. 

Finns närhet till kommunal 
service? 

x Området ligger cirka 400 meter till Salems 
centrum. 

Finns närhet till 
kommersiell service? 

x Området ligger cirka 400 meter till Salems 
centrum. 

Innebär exploateringen 
utökad kommersiell eller 
kommunal service? 

x 

Skapar exploateringen 
behov av utökad service? 

x 

Enlighet med 
bostadsförsörjningsprogra
mmet?  

x Nyproduktion som förtätar i befintliga 
bostadsområden, närhet till service och 
kollektivtrafik. Möjlighet till god uppkoppling till 
bredband mm.  

Bidrar förslaget till en mer 
blandad bebyggelse och 
minskad segregation? 

x Förslaget kompletterar med mindre lägenheter 
som inte finns tidigare inom området och 
möjliggör bostadskarriär. Förslaget innebär 
dock endast hyresrätter, vilket redan finns inom 
området.  
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Bidrar förslaget till flera 
arbetstillfällen? 

- 

Rekreation 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns närhet till platser för 
lek och rekreation? 

x Det finns möjlighet att använda lekplatser 
inom bostadsområdet. Dock skuggas befintligt 
grönyta intill de befintliga bostadshusen av 
föreslagen bebyggelse många fler timmar än 
rekommenderat.  

Finns närhet till 
naturområde? 

x Garnuddens naturreservat och friluftsområde 
finns inom en kilometer.  

Trafik 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns utbyggd 
infrastruktur till området? 

x 

Finns närhet till 
kollektivtrafik? 

x Vid Salems centrum, cirka 400 meter bort, 
finns buss 725, 708 och 745. Dessa bussar går 
till Rönninge, Tumba och Fridhemsplan. 

Finns gång- och cykelvägar 
till och från området? 

x Det finns en separerad gångbana i anslutning 
till området. Gångbanan ansluter till en gång- 
och cykelbana, cirka 150 meter bort. 

Bidrar exploateringen till 
en farlig trafikmiljö? 

x 

Finns ytor för parkering? x Enligt förslaget som skickats in kommer 
p-talet bli 0,92 för området, jämfört med
dagens 0,96.

Kan angöring ordnas? x 

Teknisk försörjning 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Finns kommunalt VA 
utbyggt?  

x 

Ingår området i 
kommunens 
verksamhetsområde för 
VA? 

x 
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Ligger området inom 
vattenskyddsområde eller 
avrinningsområde? 

x 

Finns förutsättningar för 
att ta hand om dagvatten? 
(LOD) 

x En dagvattenutredning som visar på att 
förutsättningar finns behöver tas fram. 
Mycket av området är idag redan hårdgjord. 

Finns möjlighet att ansluta 
till fjärrvärmenätet? 

x Fjärrvärmen går igenom befintligt p-garage. 
Exploatörerna får begära en flytt av 
fjärrvärmeledningarna. 

Finns möjlighet till en bra 
avfallshantering? 

x 

Konsekvenser 

Ja Del 
vis 

Nej Kommentar 

Innebär exploateringen en 
långsiktigt god hushållning 
av mark, vatten, energi och 
råvaror? 
(Livsmedelsförsörjning, 
framtida odlingsplats?) 

x Inget grönområde tas i anspråk då befintliga 
hårdgjorda ytor och struktur kan nyttjas. 
Området ligger nära till centrum och 
kollektivtrafik.  

Skapas tillgänglighet och 
trygghet för alla 
samhällsgrupper? 

x Parkeringsplatsen och garagen kan upplevas 
som otrygga ytor idag. Vid exploatering ökar 
insynen på dessa ytor, vilket bidrar till ökad 
trygghet. Gestaltningsmässigt kan det 
upplevas som positivt för flera 
samhällsgrupper. Det är positivt med mindre 
hyresrätter som ett komplement till det 
befintliga bostadsbeståndet. Det är dock 
viktigt att det finns en viss variation av 
lägenhetsstorlekar i den nya strukturen för 
att motverka segregation inom området. 

Enligt situationsplanen föreslås långa 
korridorer inomhus, vilket kan upplevas som 
otryggt. Trapphus med färre hushåll ger en 
bättre grannskapskänsla och trygghet. 

Finns möjlighet för 
personer med nedsatt 
rörelse- eller 
orienteringsförmåga att 
använda området?  

Det finns vissa nivåskillnader som kan vara 
svåra att överbrygga. Det är viktigt att 
studera nivåskillnader och entrésituationen i 
eventuellt kommande planarbete.  

Medför förslaget 
kommunala kostnader? 

x 

Innebär förslaget några 
intäkter för kommunen? 

x VA-anslutning 

Behöver avtal tecknas? x Plankostnadsavtal 
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Bidrar förslaget till ökad 
jämställdhet? 

x Bebyggelsen bidrar till en mer trygg 
bostadsmiljö, vilket är särskilt viktigt för 
kvinnor och barn. Hyresrätter har visat sig 
gynnat kvinnor i en större utsträckning. 

Tar förslaget hänsyn till 
barnperspektivet? 

x Bebyggelsen bidrar till en mer trygg 
bostadsmiljö för bland annat barn. Det som 
är negativ är ökad skuggning av befintliga 
grönytor. 

Medverkande tjänstepersoner 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sofia Granström Johanna Henningsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 

Cecilia Törning 

Planarkitekt
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:286 - 100

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
trafikanordningsplaner, schakttillstånd och transportdispens

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument. I 
delegationsordningen anges den beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda 
och personalen på kommunstyrelsen. Delegationsbeslut redovisas på kommunens digitala 
anslagstavla månadsvis och registreras i diarieföringssystemet. 

Punkt 51 i gällande delegationsordning lyder  “Medgivande av undantag från bestämmelser 
i gällande Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter” med delegat förvaltningschef miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förtydliga stycket angående 
trafikanordningsplaner,schakttillstånd och transportdispenser föreslås följande tillägg: 

1. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef.
2. Punkt 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat

gatuchef.
3. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2019 och 
behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 2 oktober 2019 § 110. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade även att uppdra miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att kortfattat informera om ovan nämnda delegationsbeslut. 
Detta sker löpande på kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar följande tillägg till delegationsordningen:
a. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef.
b. 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat

gatuchef
c. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat

gatuchef.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 110 KS/2019:286

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
trafikanordningsplaner, schakttillstånd och transportdispens

Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument. I 
delegationsordningen anges den beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda 
och personalen på kommunstyrelsen. Delegationsbeslut redovisas på kommunens digitala 
anslagstavla månadsvis och registreras i diarieföringssystemet. 

Punkt 51 i gällande delegationsordning lyder  “Medgivande av undantag från bestämmelser 
i gällande Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter” med delegat förvaltningschef miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förtydliga stycket angående 
trafikanordningsplaner,schakttillstånd och transportdispenser föreslås följande tillägg: 

Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef. 

Punkt 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat gatuchef.

Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef. 

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-09-13.

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta följande
tillägg till delegationsordningen:

A. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef.

B. 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat
gatuchef

C. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat
gatuchef.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen att 
kortfattat informera om ovan nämnda delegationsbeslut. Detta sker löpande på 
kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträden.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsen 

Tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning avseende 
trafikanordningsplaner och schakttillstånd 

<BeslutsText> 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen att anta följande tillägg till 
delegationsordningen: 

1. Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef.
2. 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat

gatuchef
3. Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef.

Ärendet 
Delegationsordningen är ett av nämndens viktigaste styrande dokument. I 
delegationsordningen anges den beslutanderätt som nämnden överför till förtroendevalda 
och personalen på kommunstyrelsen. Delegationsbeslut redovisas på kommunens digitala 
anslagstavla månadsvis och registreras i diarieföringssystemet.  

I punkt 51 i gällande delegationsordning lyder  “Medgivande av undantag från 
bestämmelser i gällande Trafikförordning och lokala trafikföreskrifter” med delegat 
förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. För att förtydliga stycket 
angående trafikanordningsplaner och schakttillstånd föreslås följande tillägg:  

Punkt 51.1 Besluta om trafikanordningsplan. Vidaredelegat gatuchef.  
Punkt 51.2 Besluta om tillstånd för schaktning på allmän platsmark. Vidaredelegat gatuchef. 
Punkt 51.3 Beslut om och yttrande över transportdispens. Vidaredelegat gatuchef.  

BeslutsText> 

Finansiering 
Ärendet medför ingen ytterligare finansiering. Ansökan om trafikanordningsplan och 
schakttillstånd är avgiftsbelagd.  

    
    
Per- Johan Hurtig Linda Brander 
Gatuchef Gatu- och trafikingenjör 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:162 - 000

Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att 
det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 
Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda 
områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och miljöenheten) 
har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 2018. Bygg-  och 
miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras tjänsteskrivelse daterat den 
11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin med bekräftelse av mottagen 
synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt registrering i samlingsärende i 
diarieföringssystemet.  

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket skulle 
vidta bulleråtgärder. 

Kommunstyrelseförvaltningen anser att rutinerna synpunktshantering fungerar samt att 
buller från tågtrafiken inte är en generell olägenhet då det inkommit få klagomål. 
Förvaltningen anser därför att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar 
utmed tågsträckan och inte heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 17 oktober 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)
<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.   

Ärendet
Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från 
tågtrafik. Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket 
har lett till att det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. 
Vidare anser Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom 
tätbebyggda områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

På kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2019 § 68 återremitterades ärendet för 
komplettering. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exklusive bygg- och 
miljöenheten) har inte tagit emot några synpunkter eller klagomål angående buller under 
2018. Bygg-  och miljöenheten har tagit emot ett klagomål vilket redovisas i deras 
tjänsteskrivelse daterat den 11 januari 2019. Synpunkterna hanteras enligt framtagen rutin 
med bekräftelse av mottagen synpunkt, återkoppling till synpunktslämnaren samt 
registrering i samlingsärende i diarieföringssystemet.  

Trafikverket har mottagit sju synpunkter under 2018-2019 angående fastigheter i Salems 
kommun. Två av dessa synpunkter kom från samma fastighetsägare och handlade om att 
uppföra en bullervall på den egna fastigheten för att minimera buller. Samtliga andra 
synpunkter handlade om fastigheter som hade för låga bullernivåer för att Trafikverket 
skulle vidta bulleråtgärder. 

För att en fastighet ska få bulleråtgärder från Trafikverket ska fastigheten ha åtminstone ett 
av följande kriterier:

● ekvivalent ljudnivå är över 40 dBA inomhus (dygnsmedelvärde)
● de maximala ljudnivåerna är högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt

(höga toppar)
● ekvivalent ljudnivå är över 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
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Trafikverket har inventerat hela järnvägssträckan genom Salem och har kontakt med de 
fastighetsägare som har något av ovanstående krav och är därmed i störst behov av att få 
åtgärder för att minska buller. 

Träd ger ett mycket dåligt skydd mot buller enligt en studie från Trafikverkets 2008. När 
träd tas ner kan järnvägen upplevas som mer störande då den syns mer än innan, men 
bullernivåer påverkas normalt bara marginellt av att träd tas bort. T

rafik</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Motionssvar samt motion - Ljudnivåer från tågtrafik
Delges
Arkiv
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KS § 68 KS/2018:162 - 000

Svar på motion - Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders 
Klerkefors (R)

Den 14 april 2018 väckte Anders Klerkefors (R) en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. 
Motionen beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att 
det upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 
Anders Klerkefors (R) att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda 
områden som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet behandlades på bygg- och miljönämndens sammanträde den 12 februari 2019 § 12 
samt på kommunstyrelsens tekniska utskott den 15 maj 2019 § 68.

Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ordförandens reviderade förslag till beslut
Ärendet återremitteras till kansliet för komplettering. 

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kansliet för komplettering. 

Ajournering
Sammanträdet ajournerades kl 19.30-19.45.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv



PROTOKOLLSUTDRAG
2019-05-15

1 av 1

Kommunstyrelsens tekniska utskott

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 68 KS/2018:162

Svar på motion, Ljudnivåer från tågtrafik, fr Anders Klerkefors 
(R)

2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen 

beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det 

upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 

Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda områden 

som en bullervall mot järnvägen.

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 

tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 

åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken.

Ärendet finnns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

______________________

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Brander
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motion om ljudnivåer från tågtrafik

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.

Sammanfattning av ärendet
2018-04-14 väckte Rönningepartiet en motion angående ljudnivåer från tågtrafik. Motionen 
beskriver att ett stort antal träd har tagits bort av Trafikverket, vilket har lett till att det 
upplevda bullret från tågen har ökat för många boende utmed järnvägen. Vidare anser 
Rönningepartiet att det finns ett intresse av att spara en del träd inom tätbebyggda 
områden som en bullervall mot järnvägen. 

Motionen yrkar därmed att Salems kommun tar nya initiativ till bullermätningar utmed 
tågsträckan samt att Salems kommun kontaktar Trafikverket för att öppna en dialog om 
åtgärder för att minska bullret från järnvägstrafiken. 

</BeslutsTex
Bygg- och miljöenhetens yttrande
I bygg- och miljönämnden 2019-02-12 yttrade sig bygg- och miljöenheten angående denna 
motion (se bilaga 2). Bygg- och miljöenheten anser i detta yttrande att de rådande 
omständigheterna och rutinerna fungerar samt att buller från tågtrafiken inte är en generell 
olägenhet då det endast inkommit ett sådant klagomål under 2018. Enheten anser därför 
att kommunen inte behöver ta initiativ till nya bullermätningar utmed tågsträckan och inte 
heller ta kontakt med Trafikverket för att öppna en dialog om åtgärder för att minska 
bullret från järnvägen. Bygg- och miljönämnden beslutar även att anta detta yttrande som 
sitt eget. 

Gatuenhetens bedömning
Gatuenheten ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beslut.

Finansiering
Finansiering inte aktuellt. 

Christina Lood Per-Johan Hurtig
Förvaltningschef Gatuchef
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Bilagor
1. M

otion om ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RP)
2. B

oM 12 2019/15 Remissyttrande om ljudnivåer från tågtrafik

Delges
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Kommunfullmäktige

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KF § 22

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Inkomna motioner
Motion - Cykelmål för Salems kommun, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Hagaporten, trafiksäkerhet, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Infartsparkering vid Säbybegravningsplats, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Ljudnivåer från tågtrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Stipendier för demokratiprojekt, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Säkrare och trevligare bad, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Tidig avveckling av flyktingbaracker, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Torghandel, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion- Uppvärmt konstgräs på Berga bollplan, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Syn- och hörselinstruktör, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Skapa huvudleder för säkrare tätortstrafik, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Hyra av lokaler för pensionärsorganisationer, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - Kreativ mötesplats för alla åldrar i Rönninge C, väckt av Anders Klerkefors (RÖP)
Motion - 40 km/h hastighetsgräns i Salems tätbebyggda områden, väckt Anders Klerkefors 
(RÖP)
Motion- Porrfilter i skolorna, väckt av Håkan Paulsson (KD)
Motion - Hörselinstruktör, väckt av Ankie Bosander (C) och Gunny Jörlén (C)
Motion - Konstnärlig utsmyckning vid torget i Rönninge centrum, väckt av Ankie Bosander (C) 
och Gunny Jörlén (C)

Inga interpellationer eller frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna för beredning.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2018:240 - 339

Svar på motion - Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L)

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand.

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionären vill förändra.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att om ny sand ska läggas på 
Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. Även stenar/gräs/ogräs 
behöver tas bort innan ny sand läggs.

Den totala kostnaden för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 
tkr. Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2019.

Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärendet vid sammanträdet den 23 oktober 
2019 § 123 och instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

KSTU § 120 KS/2018:240 - 339

Svar på motion, Ny len sand på Mölle Strand, väckt av Mia 
Franzén (L)

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle strand.

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och en 
badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom åren, 
vilket motionen yrkar förändra.

Gatuenhetens bedömning
Om ny sand ska läggas på Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. 
Även stenar/gräs/ogräs behöver tas bort innan ny sand läggs.

Total kostnad för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 tkr. 
Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01.

Ordföranden instämmer i motionärens uppfattning. Ett investeringsanslag om 150 tkr 
kommer att föreslås i investeringsbudgeten för 2020.

Tekniska utskottets beslut
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

______________________
Sändlista
Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE

2019-10-01 
Dnr KS/2018:240 

1 av 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Linda Brander 
Gatu- och trafikingenjör 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Svar på motion om ny len sand på Mölle strand 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses 
som besvarad. 

Ärendet 

Mia Franzén (L) har lämnat in en motion om att ny finkornig sand ska läggas på Mölle 
strand. 

I motionen beskrivs det att Möllebadet är en uppskattad badstrand med fina bryggor och 
en badramp för tillgänglighet. Sanden har dock blivit mer grovkornig och grusig genom 
åren, vilket motionen yrkar förändra.  

Gatuenhetens bedömning 

Om ny sand ska läggas på Möllebadet behöver en del av gammalt sand först forslas bort. 
Även stenar/gräs/ogräs behöver tas bort innan ny sand läggs. 

Finansiering 

Total kostnad för sand, frakt, sandskatt, bortforsling och arbete beräknas till ca 150 tkr. 
Denna kostnad ryms inte inom gatuenhetens budget. 

Christina Lood 
Förvaltningschef 

Per-Johan Hurtig 
Gatuchef 

Bilagor 

1. Motion om ny len sand på Mölle strand, väckt av Liberalerna 2018-06-07

Delges 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§xx KS/2019:223 - 000

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta den 
regionala överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Enligt lagen ska huvudmännen överenskomma om centrala frågor i 
utskrivningsprocessen. Överenskommelsen är tillfällig och ska stödja anpassning till den nya 
lagen. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna och 
landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård- och omsorg för personer efter 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- 
och sjukvård upphävs i samband med den nya lagens ikraftträdande.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 16 september 2019 § 85. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den den regionala 
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län i enlighet med socialnämndens beslut.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. 

</BeslutsText>

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. 

Sammanfattning av ärendet
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta 
den regionala överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Enligt lagen ska huvudmännen överenskomma om centrala frågor i 
utskrivningsprocessen. Överenskommelsen är tillfällig och ska stödja anpassning till den nya 
lagen. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunerna 
och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård- och omsorg för personer 
efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård upphävs i samband med den nya lagens ikraftträdande.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sammanträdet den 16 september 2019 § 85. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar den den regionala 
överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län i enlighet med socialnämndens beslut.  </BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
SN § 85 LUS Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län
Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län.

Delges
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Socialnämnd 

SN § 85 Dnr. 2019/75.748 

LUS Regional överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i kraft. Enligt lagen ska huvudmännen överenskomma om centrala frågor i 

utskrivningsprocessen. Överenskommelsen är tillfällig och ska stödja anpassning till den 

nya lagen. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan 

kommunerna och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård- och 

omsorg för personer efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs i samband med den nya lagens 

ikraftträdande. 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län. Överenskommelsen börjar 
tidigast att gälla från 2020-01-01. 

_________________ 

Beslutsexpediering: 
Akten  
Biblioteket 
Revisorer 

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign. 
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Socialförvaltningen 
Sandra Momic 
Utredare  

Socialnämnden 

LUS Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län.  Överenskommelsen börjar 
tidigast att gälla från 2020-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i kraft. Enligt lagen ska huvudmännen överenskomma om centrala frågor i 

utskrivningsprocessen. Överenskommelsen är tillfällig och ska stödja anpassning till den 

nya lagen. Syftet är att den ska stödja ett gemensamt utvecklingsarbete mellan 

kommunerna och landstinget mot en individcentrerad och sammanhållen vård- och 

omsorg för personer efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård upphävs i samband med den nya lagens 

ikraftträdande. 

Konsekvenser för medborgarna 
För medborgarna innebär detta att kommunerna och landstinget gemensamt arbetar för 
att förkorta tiden på sjukhus för utskrivningsklara personer och att den vård och omsorg 
som erbjuds ska vara individcentrerad och sammanhållen och hålla en god kvalitet. 

Fristdagar för utskrivningsklara vid somatisk slutenvård 

De genomsnittliga fristdagarna inklusive dag noll ska vara 2,0 fram till och med utgången 

av oktober år 2020. Från och med november 2020 ska länsgenomsnittet i oktober år 2020 

utgöra ny nivå för genomsnittliga fristdagar. Från och med november år 2021 ska de 

genomsnittliga fristdagarna vara 1,3.

Fristdagar för utskrivningsklara vid psykiatrisk slutenvård 

Parterna är överens om att under perioden 1 januari 2020 till 1 juli 2021 eller fram till dess 

att IT-stöd för informationsöverföring finns tillgängligt för psykiatrins aktörer gäller 

särskilda övergångsbestämmelser avseende betalningsansvar för patienter som är 
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utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. När IT-systemet är infört sker automatisk en 

övergång till samma regelverk som för somatisk sluten hälso- och sjukvård.  

Ekonomiska konsekvenser  
Det finns idag inte underlag nog att fullt ut bedöma de faktiska kostnaderna som 
överenskommelsen kommer att medföra för kommunerna. Genomsnittet varierar från 
månad till månad.  

Sändlista för beslutsexpediering Storsthlm 

Storsthlm, november 2019.  

Jenny Thorsell 
Socialchef 

Sandra Momic 
Utredare  

Bilagor 

BILAGA 1. “Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län”. 

Delges 

Akten 
Bibliotek 
Revisorer 
Utredare 
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Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448

 

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera kommunerna att anta 
Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Stockholms län. 

Ärendebeskrivning 
Efter förhandling mellan Storsthlm och representanter för kommunerna i Stockholms 
län och Region Stockholm har förslag till en långsiktig överenskommelse tagits fram för 
utskrivningsprocessen för somatisk slutenvård inklusive en övergångsregel för 
utskrivning från psykiatrisk slutenvård. 

Förhandlingen har framförallt avsett val av betalningsmodell och antalet fristdagar 
fram tills att kommunens betalningsansvar inträder. 

Kommunernas övervägande i valet av betalningsmodell 
I valet av betalningsmodell har kommunernas motiv varit att patienter och brukare ska 
vara i fokus. Likaså att kommunernas kostnader beaktas, både enskilt och 
sammantaget. Vidare måste betalningsmodellen vara enkel att administrera och följa 
upp, och den måste och upplevas som rättvis av alla parter. Betalningsmodellen 
behöver också skapa rätt incitament i utskrivningsprocessen så att målen i 
överenskommelsen kan uppnås. 

Betalningsmodeller i övriga delar av landet har studerats. Där har erfarenheterna från 
Region Skåne särskilt beaktats.   

I förhandlingen inför en långsiktig överenskommelse har kommunerna också fört fram 
olika förutsättningar som viktiga att beakta:  

- Stockholms län är en stor och snabbt växande region med många kommuner.
Både i kommunerna och Region Stockholm finns ett stort antal utförare som
gör det svårare att nå ut med arbetssätt. Därmed finns många olika slags
organisationer och kulturer som gör samverkan mer komplex.

- Parterna har en större utmaning i utskrivningsprocessen jämfört med övriga
riket eftersom ansvaret för hemsjukvården inte har övergått till kommunerna.

- I arbetet med utskrivningsprocessen ser kommunerna att det finns behov av
utvecklade samverkansformer på alla nivåer.

- Det saknas information om psykiatrin till följd av att det inte finns något
fungerande digitalt informationssystem.
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Fristdagar för utskrivningsklara vid somatisk slutenvård 
Parterna är överens om att en genomsnittlig betalningsmodell är mest lämplig för att 
uppnå de uppsatta målen. De genomsnittliga antalet dagar räknas utifrån samtliga 
patienter som skrivits ut inklusive de patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll. 

Parterna är överens om att på längre sikt bör färre antal fristdagar gälla. De 
genomsnittliga fristdagarna inklusive dag noll ska därför vara 2,0 fram till och med 
utgången av oktober år 2020. Från och med november år 2020 ska länsgenomsnittet i 
oktober år 2020 utgöra ny nivå för genomsnittliga fristdagar. Detta förutsatt att 
genomsnittet i oktober inte är högre än 2,0. Från och med november år 2021 ska de 
genomsnittliga fristdagarna vara 1,3. 

Att patienter som kunnat skrivas ut redan dag noll ingår i genomsnittet i 
överenskommelsen måste särskilt framhållas eftersom Sveriges Kommuner och 
Landsting i sin statistik exkluderat dag noll i sin statistik över genomsnitt i riket. 

Fristdagar för psykiatrisk slutenvård 
Parterna är överens om att under en period 1 januari 2020 till 1 juli 2021 eller fram till 
dess att ett IT-stöd för informationsöverföring finns tillgängligt för psykiatrins aktörer 
gäller särskilda övergångsbestämmelser avseende betalningsansvar för patienter som är 
utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. När IT-systemet är infört sker 
automatiskt en övergång till samma regelverk som för somatisk sluten hälso- och 
sjukvård. 

Kriterier för betalningsansvar 
För att en kommun ska ha ett betalningsansvar krävs att: 

 den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har skrivits in,
samt underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är
utskrivningsklar.

 patienten fått en fast vårdkontakt tilldelad av öppenvården (förutsatt att
patienten har behov av en kontinuerlig kontakt med öppenvården efter
utskrivning).

 den fasta vårdkontakten, i de fall en samordnad individuell planering ska
genomföras, kallat till SIP senast tre dagar efter att underrättelse om att
patienten är utskrivningsklar har lämnats.

Ersättningsnivå 
Parterna är överens om att ersättningen som kommunerna kan komma att betala för 
såväl utskrivningsklara vid somatisk slutenvård som psykiatrisk slutenvård ska följa 
Socialstyrelsens rekommenderade belopp. År 2019 är detta belopp 7 800 kronor per 
dygn. 

Informationssystem/IT-stöd 
Region Stockholm tillhandahåller idag ett informationssystem/IT-stöd för utskrivning 
enbart från somatisk slutenvård. Region Stockholm åtar sig att tillhandahålla ett 
välfungerande system anpassat även för utskrivning från psykiatrisk slutenvård.  

Region Stockholm verkar också för att snarast möjliggöra en säker digital 
kommunikation inklusive videokommunikation.  

Övervägningar kring lagens betalningsmodell 
Kommunerna och Region Stockholm ser att lagens betalningsmodell ger fel 
incitamenten och att en genomsnittsmodell är bättre. 
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Lagens betalningsmodell riskerar medföra stort fokus på själva faktureringen för 
enskilda utskrivningsklara patienter. 

Det finns också en risk för prioritering av utskrivningsklara som överskridit tre dagar 
istället för att minska tiden för alla utskrivningsklara. Och risk att verksamheterna ser 
det som att de har tre dagar på sig. 

Detta skulle resultera i en sämre utskrivningsprocess för den enskilde och färre 
frigjorda vårdplatser än vid en genomsnittsmodell. 

Lagens betalningsmodell innebär dessutom högre sammantagna kostnader för 
kommunerna jämfört med en genomsnittsmodell. 

Gemensamma och enskilda åtaganden 
Partnerna har enats om att gemensamt ta fram en bilaga till överenskommelsen som 
beskriver våra gemensamma och enskilda åtaganden för att garantera en trygg och 
säker hemgång för den enskilde. Bilagan som benämns ”Detaljerad ansvarsfördelning i 
samband med utskrivningsprocessen” ska vara fastställd senast 2019-09-15.  

Bilaga skickas därefter till kommunerna så att kommunerna kan anta den fullständiga 
överenskommelsen. 

Bilagan ska minst innehålla följande åtaganden: 

 Att parterna verkar för en gemensam värdegrund och nyckelbegrepp för det
gemensamma arbetet.

 Att en övergripande modell och struktur för ett länsövergripande gemensamt
utvecklingsarbete fastställs och efterlevs.

 Att respektive part uppdrar till sina berörda verksamheter att samverka lokalt
kring utskrivningsprocessen och att följa upp att så sker

 Att det i den lokala samverkan ska finnas rutiner finnas för hur komplexa
frågeställningar och ärenden hanteras.

 Att stöd ges i det lokala samarbetet mellan kommun, öppenvård och slutenvård.
 Att en informationsmodell fastställs och efterlevs för den lokala

tillgängligheten.
 Att parterna har tillgång till statistik nödvändig statistik för att följa

utskrivningsprocessen samt att oplanerade återinskrivningar inte ökar.
 Att parterna säkerställer att fungerande arbetssätt mellan parterna stöds

digitalt.
 Att parterna arbetar utifrån gemensamma faktureringsrutiner och

fakturahantering.

Samverkansorganisation 
Parterna har utsett en styrgrupp för länsövergripande strategisk och operativ ledning i 
utskrivningsprocessen med representanter från länets kommuner, Region Stockholm 
och Storsthlm. Den gemensamma politiska ledningsgruppen för samverkan inom vård 
och omsorg, kallad Vård i Samverkan, VIS utgör i sin tur politisk styrgrupp. Storsthlm 
och Region Stockholm tillhandahåller processledare respektive projektledare samt 
kommunikatörer i arbetet. Styrgruppen har också utsett specifika arbetsgrupper för de 
olika utvecklingsområdena.
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Ekonomiska konsekvenser för kommunerna 
Det finns idag inte underlag nog att fullt ut bedöma de faktiska kostnaderna som 
överenskommelsen kommer att medföra för kommunerna. Genomsnittet varierar från 
månad till månad. Det finns tillförlitlig statistik för perioden december år 2018 till och 
med mars år 2019 för utskrivningsklara patienter från somatisk slutenvård. Med utgång 
från antalet genomsnittliga utskrivningsklara dagar för den perioden bedöms 
kommunernas sammantagna kostnader per år för överenskommelsen inledningsvis 
vara omkring 30 miljoner kronor.   

Denna beräkningen utgår dock från att samtliga utskrivningsklara patienter är 
faktureringsbara. Det finns inget antagande om hur stor andel som faktiskt är 
faktureringsbara. Om de genomsnittliga utskrivningsklara dagarna i kommunerna inte 
minskar riskerar kostnaderna öka kraftigt när fristdagarna sänks. 

Det finns idag ingen statistik över utskrivningsklara dagar för psykiatrisk slutenvård. 

Det är stor variation i genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar mellan 
kommunerna. Flertalet förväntas inte komma att ha något betalningsansvar. Under 
perioden december år 2018 till och med mars år 2019 är det mellan sex till tolv 
kommuner per månad som ligger över i snitt 2,0 dagar. 

Region Stockholm kommer i slutet av år 2019 att kunna förse kommunerna med 
månatligt underlag där så att kommunerna själva kan följa de utskrivningsklara 
dagarna per kommun. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Bilagan till överenskommelsen som benämns ”Detaljerad ansvarsfördelning i samband 
med utskrivningsprocessen” ska tas fram gemensamt mellan Storsthlm och Region 
Stockholm 2019-09-15 och skickas därefter skyndsamt ut till kommunerna. 

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 

Överenskommelsen börjar gälla 2020-01-01.  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 2019-12-01 med 
e-post till registrator@storsthlm.se
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Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Håkan Wramner 
e-post: hakan.wramner@storsthlm.se

Med vänlig hälsning 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Förbundsordförande, Storsthlm Förbundsdirektör, Storsthlm 

Bilagor till rekommendationen 

1. Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i Stockholms län, daterad 2019-06-14.

a. Bilaga 1 till överenskommelsen som beskriver gemensamma och
enskilda och åtaganden samt detaljerad ansvarsfördelning i utskriv-
ningsprocessen. Bilagan ska vara framtagen senast 2019-09-15.
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1. Överenskommelsens parter

Överenskommelsens parter i denna överenskommelse är Region Stockholm 
och Kommunerna i Stockholms län: 

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Norrtälje (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje), 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering 
av överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt 
tillämpning av denna överenskommelse i relation till Region 
Stockholm.  Syftet är att vårda, följa upp och utveckla överenskommelsen i 
linje med kommunernas gemensamma intressen. Företrädare på politisk 
nivå, är de av styrelsen utsedda ledamöterna i VIS och ytterst förbunds-
ordföranden. På tjänstemannanivå företräds Storsthlm av förbunds-
direktören eller av den som förbundsdirektören utsett. Storsthlm förankrar 
aktuella frågor med medlemskommunerna.  

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Stockholm kallas ”regionen”. Kommunerna och regionen 
gemensamt kallas ”parterna”. 

Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse 
tillämpas.   

Respektive part ska ansvara för att överenskommelsen är bindande för och 
gälla eventuella underleverantörer. 

2. Bakgrund

Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Samtidigt upphävdes lagen 
(1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård.  

I den nya lagen uttrycks att syftet är att främja en god vård och en 
socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. (1 kap. 2§) 



HSN 2019-1416 KSL/17/0049-316  

2019-06-14 4
 

I lagen (1 kap. 1§) finns bestämmelser om; 

1) samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
eller den regionfinansierade öppna vården,

2) hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning
behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella
verksamheterna

3) och kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara
patienter.

Det anges också att en region och kommunerna i samråd ska utarbeta 
gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt lagen – detta för att 
möjliggöra anpassning till lokala förhållanden och arbetssätt (4 kap. 4§).  I 
tillägg lämnas utrymme för region och kommun att träffa en 
överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en 
annan tidpunkt eller med ett annat belopp, än vad som anges i lagen (4 kap. 
5§). 

Mot denna bakgrund fastslås i denna överenskommelse länsövergripande 
ramar för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Stockholms län, i enlighet med lagens intentioner, samt en modell för 
tillämpning av kommunernas betalningsansvar.  

3. Syfte och gemensam målsättning

Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
regionfinansierade öppna vården.  
I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av insatser 
skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den 
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse 
som utgår från en gemensam målbild. Syfte- och målskrivningar ska 
fungera som ett stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen.  

Parterna är överens om följande övergripande målformuleringar:  
Arbetet med utskrivningsprocessen är en del i den samordnade vård och 
omsorgen. 

 Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när hen inte behöver det.

 Den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen behöver det.

 Region och kommun samordnar insatser på alla nivåer med den
enskilde i fokus.
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Utifrån de övergripande målformuleringar ska följande tre effektmål 
uppnås: 

 Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när den behandlande 
läkaren bedömt att den enskilde är utskrivningsklar. 

 Utskrivningsprocessen ska upplevas som trygg och samordnad för 
den enskilde. 

 Alla involverade aktörer ska samverka effektivt och patientsäkert 
utifrån den enskildes behov. 
 

För att möjliggöra detta ska överenskommelsen konkret bidra till att lagens 
intentioner uppfylls samt formulera vad som ska gälla där lagen lämnar 
utrymme för parterna att själva komma överens. I detta ryms följande 
delar:  

 Stödja lagens syfte (se nedan 1 kap. 2§)  
 Förtydliga ansvarsfördelning och tillvägagångssätt genom 

gemensamma riktlinjer och rutiner (Se nedan 4 kap. 4§)    
 Reglera tidpunkt när kommunens betalningsansvar ska inträda och 

med vilket belopp (se nedan 4 kap. 5§) 

 
 

4.  Ansvarsfördelning i samband med 
 utskrivningsprocessen  

Den nya utskrivningsprocessen rymmer fyra centrala delar:  
 

 Slutenvården ska meddela berörda enheter i öppenvården och/eller 
kommunen att en patient med behov av fortsatta insatser har 
skrivits in genom ett inskrivningsmeddelande. 

 Slutenvården ska meddela berörda verksamheter att patienten har 
bedömts som utskrivningsklar.  

 Den av regionen finansierade öppenvården ska utse en fast 
vårdkontakt.  

 Samordnad Individuell Plan (SIP) ska erbjudas den enskilde som 
behöver insatser från både regionen och kommun i form av hälso- 
och sjukvård eller socialtjänstens omsorgsinsatser. 

 Den fasta vårdkontakten ska ansvara för att kalla till och säkerställa 
att SIP genomförs. 

 
Åtaganden och ansvarsfördelning beskrivs i detalj i bilaga till 
överenskommelsen.  
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5. Verksamheternas tillgänglighet

Respektive part förbinder sig att bemanna berörda verksamheter så att 
målen med utskrivningsprocessen kan uppnås.  

Respektive part förbinder sig att informera sina samverkansparter om hur 
berörda verksamheters tillgänglighet säkerställs. 

6. Lokal samverkan

Respektive part förbinder sig att uppdra till sina berörda verksamheter att 
samverka lokalt kring utskrivningsprocessen.  

I den lokala samverkan ska rutiner finnas för hur komplexa frågeställningar 
och ärenden hanteras. 

7. Organisation för samverkan

För att främja samverkan och bidra till att uppnå de gemensamma målen 
för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns idag en länsgemensam 
samverkansorganisation som leds av den politiska samverkansgruppen 
Vård i samverkan (VIS). På tjänstemannanivå leds samverkan av en 
styrgrupp som gemensamt ansvarar för att bereda ärenden till VIS. Syftet är 
att främja samverkan kring utskrivningsprocessen. Styrgruppen ska bestå 
av tjänstemän på ledningsnivå från Region Stockholm, Storsthlm samt ett 
antal kommuner.  

Styrgruppens uppdrag är att förvalta den gemensamma processen och de 
riktlinjer/rutiner som tagits fram för att stödja denna. Styrgruppen 
ansvarar för uppföljning av utskrivningsprocessen samt att initiera och 
prioritera aktiviteter som rör utskrivningsprocessen. Som stöd i sitt arbete 
kan styrgruppen initiera arbetsgrupper och referensgrupper vid behov. 

8. Gemensamma utvecklingsområden

Parterna är överens om fem viktiga utvecklingsområden för LUS: 
 Implementering och kvalitetssäkring av

utskrivningsprocessen
 Informationssystem och videokommunikation
 Uppföljning av utskrivningsprocessens olika delar
 Förebyggande av undvikbara inskrivningar och

återinskrivningar
 Framtidens sammanhållna och samordnade hälsa, vård och

omsorg

Följa	upp,	
revidera	
eller	avsluta	
SIP 
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9.  Informationssystem och IT-stöd 

Region Stockholm tillhandahåller ett välfungerande 
informationssystem/IT-stöd som är anpassat för utskrivningsprocessen 
från somatisk och psykiatrisk slutenvård.  
 
Region Stockholm, verkar också för att snarast lösa säker digital 
kommunikation inklusive videokommunikation. Detta sker tillsammans 
med länets kommuner via Storsthlm.  
 
 

10. Gemensamma och enskilda åtaganden 

Parterna ska gemensamt ta fram en bilaga till överenskommelsen som 
beskriver parternas gemensamma och respektive parts enskilda åtaganden 
för att garantera en trygg och säker hemgång för den enskilde.  
Utformning av bilagan delegeras till Förbundsdirektör för Storsthlm samt 
Regiondirektör för Region Stockholm. Bilagan ska vara fastställd senast 
2019-09-15. 
 
Bilagan ska minst innehålla följande åtaganden: 

 Att parterna verkar för en gemensam värdegrund i enlighet med 
lagens intention och nyckelbegrepp för det gemensamma arbetet. 

 Att en övergripande modell och struktur för ett länsövergripande 
gemensamt utvecklingsarbete fastställs och efterlevs. 

 Att respektive part uppdrar till sina berörda verksamheter att 
samverka lokalt kring utskrivningsprocessen och att följa upp att så 
sker. 

 Att det i den lokala samverkan ska finnas rutiner för hur komplexa 
frågeställningar och ärenden hanteras. 

 Att stöd ska ges i det lokala samarbetet mellan kommun, öppenvård 
och slutenvård. 

 Att fastställa och efterleva en informationsmodell för den lokala 
tillgängligheten. 

 Att parterna har tillgång till nödvändig statistik för att följa 
utskrivningsprocessen samt att oplanerade återinskrivningar inte 
ökar 

 Att parterna säkerställer att fungerande arbetssätt mellan parterna 
stöds digitalt 

 Att parterna arbetar utifrån gemensamma faktureringsrutiner och 
fakturahantering 
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11. Avsteg från samverkan samt tvister om
betalningsansvar och ersättningsbelopp

11.1 Avsteg från samverkan 
Vid parts/parternas eventuella avsteg från åtaganden i överenskommelsen 
eller riktlinjerna, tvister därom eller tvister om tolkning av 
överenskommelse eller riktlinjer ska följande tvistetrappa tillämpas: 

1) Avsteg från åtagande ska om möjligt lösas av parterna på lokal nivå.
Såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär att det kan antas
påverka andra parter.

2) Avsteg från åtagandet rapporteras till för kommunernas del
Storsthlm och för Region Stockholms del Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Storsthlm och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen följer upp och bedömer gemensamt
inkommande rapporter och återkopplar förslag till lösning med
berörda parter. Vid behov lyfts frågan till den av VIS utsedda
styrgruppen.

3) Ytterst hanteras avsteg från åtagande till den politiska
ledningsgruppen VIS som har tolkningsföreträde kring
överenskommelse och riktlinjer.

11.2 Tvister om betalningsansvar och ersättningsbelopp 
Eventuella tvister mellan parterna avseende betalningsansvar och 
ersättningsbelopp ska i första hand lösas av närmaste chefer inom berörda 
verksamheter inom Region Stockholm och kommunerna.  

I andra hand prövas frågan av Hälso- och sjukvårdsdirektör eller 
Regiondirektör och motsvarande chefsnivåer i kommunen i enlighet med 
dessas delegationsordning. 

Kan tvisten ej lösas ska den hänskjutas till svensk allmän domstol för 
avgörande med tillämpning av svensk rätt. 

12. Reglering av betalningsansvar och
fakturering

12.1 Lagbestämmelser avseende betalningsansvar 

I följande avsnitt återges kortfattat relevanta bestämmelser om kommunalt 
betalningsansvar från Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Hänvisningar till lagrum avser denna lag, om 
inget annat anges. 
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12.2 Förutsättningar för kommunalt betalningsansvar  

En kommun är betalningsansvarig för patienter inom slutenvården som 
bedömts vara utskrivningsklara. (5 kap. 1§) Betalningsansvaret omfattar 
patienter som är folkbokförda i kommunen. Den kommun som har beslutat 
om att en patient ska vistas i en annan kommun i någon boendeform som 
avses i socialtjänstlagen (2001:453) eller i lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, har betalningsansvaret för den 
patienten oavsett var patienten är folkbokförd. (5 kap. 2 §) 

För att betalningsansvar ska inträda krävs att: 
1. den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har

skrivits in, samt underrättat berörda enheter i kommunen om att
patienten är utskrivningsklar.

2. att patienten fått en fast vårdkontakt tilldelad av öppenvården (om
patienten har behov av en kontinuerlig kontakt med öppenvården
efter utskrivning).

3. den fasta vårdkontakten, i de fall en samordnad individuell
planering ska genomföras, kallat till SIP senast tre dagar efter att
underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har lämnats.
(5 kap. 3 §)

Underrättelse från chefsöverläkare om beslut om öppen vård enligt 7 a § 
tredje stycket LPT motsvarar underrättelse om utskrivningsklar. (3 kap. 1 §) 
Planering för patienter som behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård genomförs enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård och 12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk 
vård. (4 kap. 1 §) 

Kommunens betalningsansvar inträder inte om patienten inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
regionfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller 
det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. (5 kap. 5 §) 

12.3 Tidpunkt och ersättningsbelopp 

Parterna är överens om att antalet betalningsdagar ska minska med början 
under 2020.  

I modellen för betalningsansvar minskar antalet fristdagar succesivt så att 
kommunens betalningsansvar är 1,3 kalenderdagar inklusive dag noll 
senast den 1 november 2021.  

Parterna är också överens om särskilda övergångsbestämmelser för den 
psykiatriska vården. 

Mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län ska följande 
gälla avseende tidpunkt och ersättningsbelopp för det kommunala 
betalningsansvaret:  
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Tidpunkt och ersättningsbelopp mellan 1 januari 2020 och 31 
oktober 2020 
Kommunens betalningsansvar inträder 2,0 kalenderdagar inklusive dag 
noll, efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda 
verksamheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. 
Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 

När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn.   
För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 

Tidpunkt och ersättningsbelopp mellan 1 november 2020 och 31  
oktober 2021 
Tidpunkt då kommunens betalningsansvar ska inträda under perioden 1 
november 2020 och 31 oktober 2021 fastställs utifrån länsgenomsnittet för 
utskrivningsklara dagar, inklusive dag noll, per den 31 oktober år 2020. 
Genomsnittet under perioden kan dock inte överstiga 2,0 kalenderdagar 
inklusive dag noll.  

Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 

När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 

För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 

Tidpunkt och ersättningsbelopp från och med den 1 november 
2021  
Kommunens betalningsansvar inträder 1,3 kalenderdagar inklusive dag 
noll, efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda 
verksamheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. 
Meddelande om utskrivningsklar ska lämnas senast kl. 12.00. 

När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 

För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 
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Beräkning, debitering och fakturering 
Beräkning och debitering 
Debitering sker retroaktivt varje månad och beräknas på en 
genomsnittsnivå där nolldagar inkluderas enligt följande:  

1. För respektive kommun beräknas det genomsnittliga antalet
utskrivningsklara dagar för samtliga vårdtillfällen som omfattas av
lagen.

2. Från genomsnittet subtraheras tidsgränsen för betalningsansvar (1,3
dagar).

3. Om differensen är större än 0, multipliceras den med antalet
vårdtillfällen med minst en utskrivningsklar dag. Produkten
motsvarar det antal dagar kommunen ska debiteras för den aktuella
månaden. Om differensen är mindre än 0, inträder inget
kommunalt betalningsansvar.

Fakturering 
Faktura för varje månad skickas i förekommande fall från Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen (HSF) 

12.4 Övergångsbestämmelser för den psykiatriska slutenvården 

Under en period 1 januari 2020 till 1 juli 2021 eller fram till dess att ett IT-
stöd för informationsöverföring finns tillgängligt för psykiatrins aktörer 
gäller särskilda övergångsbestämmelser avseende betalningsansvar för 
patienter som är utskrivningsklara från psykiatrisk slutenvård. När IT-
systemet är infört sker automatiskt en övergång till samma regelverk som 
för somatisk sluten hälso- och sjukvård. 

Tidpunkt och ersättningsbelopp 
Kommunens betalningsansvar inträder 5 kalenderdagar efter det att den 
behandlande läkaren har underrättat berörda verksamheter i kommunen 
om att patienten är utskrivningsklar. Meddelande om utskrivningsklar ska 
lämnas senast kl. 12.00. 

När betalningsansvaret har inträtt ska kommunen lämna ersättning för 
vård av utskrivningsklara patienter för samtliga efterföljande kalenderdagar 
med det Socialstyrelsens rekommenderade belopp som årligen fastställs 
och som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården. För år 2019 är detta belopp 7 800 kronor per dygn. 

För Stockholms stad ska genomsnittliga dagar beräknas och 
betalningsansvar fastställas per stadsdel i kommunen och inte för 
kommunen som helhet. 

Beräkning och debitering 
Debitering sker retroaktivt varje månad och beräknas på individnivå.  

Fakturering 
Faktura för varje månad skickas i förekommande fall från respektive 
vårdgivare. 

För Stockholms stad ska betalningsansvar fastställas per stadsdel i 
kommunen och inte för kommunen som helhet. 
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12.5 Fakturerings‐ och granskningsunderlag 
Det ska finnas gemensamma faktureringsrutiner och fakturahantering som 
garanterar korrekta fakturaunderlag.  
 
Fakturerings- och granskningsunderlaget ska utformas så att grunden för 
betalningsansvaret framgår. 
 
Regelverket för fakturering ska utformas i samråd med kommunerna och 
vara klart senast i oktober 2019. 
 
 
 

13. Uppföljning  

Överenskommelsen ska följas upp löpande. Uppföljningen ska mäta 
överenskommelsens tre effektmål och om de övergripande målen uppnås.  
 
Gemensamma former för uppföljning ska utvecklas och en detaljerad plan 
för utvärdering och uppföljning, inklusive rapportering av avsteg från 
samverkan på strukturell nivå ska tas fram senast under våren 2020. 
Uppföljningsplanen ska beslutas av VIS. 
 
Region Stockholm ska månatligen tillhandahålla statistiskt underlag per 
kommun, som kommunerna själva kan bearbeta, över utskrivningsklara 
dagar samt dagar då det finns ett betalningsansvar. Statistiken ska vara 
inklusive dag noll. Statistikmodellen ska tas fram i samråd med 
kommunerna och finnas tillgänglig månatligen från och med november år 
2019. 
Region Stockholm ska också från och med november år 2019 tillhandahålla 
månatlig statistik över andelen oplanerade återinskrivningar per kommun. 
 
Regelbundna uppföljningsrapporter ska presenteras till VIS.   
 
Parterna åtar sig att delta i länsövergripande uppföljning genom att lämna 
nödvändigt underlag inom avsatt tid. 
 
Storsthlm (för kommunerna) och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (för 
regionen) ansvarar för att planera och genomföra den uppföljning som 
parterna beslutar om och rapportera detta till den politiska 
samverkansgruppen Vård i samverkan (VIS). 
 

 
14. Länsgemensamma riktlinjer och rutiner  

Riktlinjer och rutiner är framtagna för att stödja det vardagliga arbetet och 
förtydliga ansvarsfördelning och tillvägagångssätt vid utskrivning från 
somatisk och psykiatrisk slutenvård inom Stockholms län, med 
utgångspunkt i lagens intentioner.  
 

 Parterna åtar sig att implementera och följa gemensamma riktlinjer 
och rutiner för utskrivningsprocessen 

 



HSN 2019-1416 KSL/17/0049-316  

2019-06-14 13
 

 Gemensamma riktlinjer och rutiner beslutas och förvaltas av den
politiska samverkansgruppen i länet Vård i Samverkan (VIS).

Utifrån uppföljning av hur väl de nya arbetssätten fungerar i praktiken kan 
innehållet i riktlinjer och rutiner vid behov revideras.  Revidering kan också 
vara nödvändigt till följd av ett förändrat informationsöverföringssystem. 
Förslag om ändringar och tillägg samlas in löpande och beslut om behov av 
revidering fattas en gång om året av VIS. 

Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar riktlinjer 
och rutiners huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, 
anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan 
hanteras på tjänstemannanivå om parterna är överens om att ändringen 
ska göras. 

15. Revidering av överenskommelsen

Eventuella ändringar av och tillägg till denna överenskommelse kan 
initieras av parterna och ska godkännas av samtliga parter. 

Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar 
överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar 
och anpassningar till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan 
hanteras av styrgruppen och beslutas då av VIS. 

Alla typer av ändringar ska dokumenteras och biläggas överenskommelsen. 

Eventuella ändringar och tillägg i bilaga sker i enlighet med vad som anges 
under rubrik 10 i denna överenskommelse.  

16. Överenskommelsens giltighetstid och
upphörande

Överenskommelsen börjar tidigast att gälla från 2020-01-01 eller därefter 
från parternas beslut i respektive ansvarig nämnd och tills vidare. 
Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tolv (12) 
månader. 

Om någon part säger upp överenskommelsen upphör den att gälla för 
samtliga parter efter uppsägningstiden. 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:314 - 000

Avgift för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär

Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per dag. 

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL är att 
stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. Kommunen får 
dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för missbruk i HVB (hem 
för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl 
pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och 
oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av missbrukare).

Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ändrar avgiften för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag.

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra avgiften för uppehälle
vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

______________________

Sändlista

19
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Aför uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige ändrar ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär från 100 kronor per dag till 80 kronor per dag.

2. Kommunfullmäktige ger socialnämnden delegation att ändra ersättning för
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.

Ärendet
Socialnämndens ordförande tog den 3 oktober 2019 ett brådskande beslut att föreslå 
kommunfullmäktige att ändra ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär. Detta då den nuvarande uppräknade avgiften överstiger 80 kr per 
dag. 

Bestämmelserna om egenavgifter i SoL (Socialtjänstlagen) skiljer på stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär och andra stöd och hjälpinsatser. Huvudregeln enligt 8 kap 1 § SoL 
är att stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär är avgiftsfria för den enskilde. 
Kommunen får dock ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och behandling för 
missbruk i HVB (hem för vård eller boende) eller i familjehem. Detta gäller alla vårdtagare, 
18 år och äldre, såväl pensionärer som personer med aktivitets- eller sjukersättning eller 
annan inkomst och oavsett om vården sker enligt SoL eller enligt LVM (lagen om vård av 
missbrukare).

Den avgift som kommunen får ta ut av den som vårdas för missbruk på behandlingshem, i 
familjehem eller LVM-hem får uppgå till högst 80 kr per dag. Detta regleras i 6 kap 1 § 
Socialtjänstförordningen och 106 kap 39 § Socialförsäkringsbalken (SFB). En bedömning av 
den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att egenavgiften fastställs. 
</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Delegationsbeslut från socialnämnden 2019-10-03
Delges
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Socialnämnden 



Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2019-10-03 
Dnr 2019/113.724 

1 av 1 

Delegationsbeslut: Ersättning tör uppehälle vid stöd- och 
hjälpinsatser av behandlingskaraktär 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra ersättning för 
uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär från 100 kronor per 
dag till 80 kronor per dag. 

2. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden 
delegation att ändra ersättning för uppehälle vid stöd och hjälpinsatser av 
behandlings karaktär framöver. 

Sammanfattning av ärendet 
Att sänka timtaxan för vissa stöd- och hjälpinsatser till 80 kr per dag fr.o.m 2020-01-01 
enligt 1 § första stycket socia ltjänstlagen (2001:453) . 

Ärendet 
Ersättningen för uppehälle som kommunen tar ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär uppgår idag till 100 kronor per dag. Då det enligt 1 § första stycket 
socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till högst 80 kronor per dag ska ersättningen 
sänkas till 80 kronor per dag från och med den 1 januari 2020. 

( 

Enligt punkt 1.1. i slalnämndens delegationsordning 
Maria Zitting Nilsson 
Socialnämndens vice ordförande 

Delges 

Akten 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

§ XX KS/2019:234 - 730

Rapportering enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg till 
personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg).

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte verkställts tre
månader från dagen för beslut.
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där verkställigheten
avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats av annan
anledning utan att verkställas.
- gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare rapporterats
som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och fullmäktige 
att för perioden finns ett gynnande beslut som ej verkställts.För perioden finns ett gynnande 
beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas att rapportera. För perioden 
finns ett gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt men som nu verkställts. 
För perioden finns tre beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera.

Ärendet behandlades på socialnämndens sammanträde den 16 september 2019 § 86. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen enligt SoL och Lss av gynnande beslut som ej 
verkställts, 2:a kvartalet 2019. 

______________________

Sändlista
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Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a 
kvartalet 2019 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2019 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § SoL (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § SoL skyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO 

(äldreomsorg), OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och 

familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som inte

verkställts tre månader från dagen för beslut.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, där

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för

avbrott.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som avslutats

av annan anledning utan att verkställas.

● gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS, som tidigare
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställs.

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2019-04-01 - 2019-06-30 finns ett (1) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga).  

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
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verkställas att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga).  

För perioden finns tre (3) beslut som verkställs senare 3 månader från beslutsdatum att 
rapportera (se bilaga).  

Jenny Thorsell Lena Persson 
Socialchef Systemförvaltare 

Bilaga: 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS, 2:a kvartalet 2019 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 



 Bilaga 1 

 SN/2019:91.767 

Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 2:a kvartalet 2019

Datum för beslut Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

      sedan beslut 

2019-03-18 Kontaktperson enligt 4 kap. SoL 104 Utföraren har kallat till 4 stycken uppstartsmöten varav den 
enskilde tackat nej till två och uppdragstagaren har avbokat 
ett och fastnade i bilkö i ett. Den enskilde vill vänta med nytt 
möte till i höst.  

M 

*Har rapporterats tidigare

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

 Datum  Datum  Typ av bistånd  Antal kalenderdagar  Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avbrott  sedan avbrott

Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

 Datum  Datum  Typ av bistånd      Antal kalenderdagar     Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut  för avslut  mellan beslut och avslut 

2018-05-11 2019-06-26 Bostad för vuxna enligt 9 . § 
LSS 

410 Den enskilde återtagit ansökan. M 

1 



Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2018-11-26 2019-05-28 Särskilt boende enligt 4 kap. 
SoL 

163 Den enskilde har erbjudits plats 2019-01-30 på Söderby Park 
men tackat nej 2019-01-31. Nytt erbjudande om plats på 
Salarp 2019-05-02. Den enskilde har 2019-05-28 erhållit plats 
på Salarps äldreboende.  

K 

Rapportering av beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum men som nu 

verkställts  
  Datum Datum       Typ av bistånd       Antal kalenderdagar       Orsak/kommentar  Kön 

 för beslut    för verkställighet  mellan beslut och verkställighet 

2019-03-18 2019-08-21 Kontaktperson enligt 9.4 § 
LSS 

Lämplig uppdragstagare har saknats och när en 
uppdragstagare hittades skulle den enskilde med familj på 
semester därav dröjde det över tre månader innan beslutet 
verkställdes.  

K 

2019-02-04 2019-05-13 Hemtjänst enligt 4 kap. SoL Beslutet fattades i god tid inför att den enskildes maka skulle 
vara bortrest - därav verkställdes beslutet inte inom tre 
månader.  

M 

2019-01-15 2019-05-22 Korttidsboende enligt 4 kap. 
SoL 

Beslutet fattades i god tid inför att den enskildes maka skulle 
vara bortrest - därav verkställdes inte beslutet inom tre 
månader 

2 
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§ XX KS/2019:258 - 100

Remiss av fordonspolicy för Salems kommun

Denna policy anger grundprinciperna för Salems kommuns hantering och ansvarsfördelning 
av fordon. Salems kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 
våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 
trafiksäkerheten.  

Salems kommun har inte tidigare haft en fordonspolicy och vill med detta dokument ange 
principer för hantering och ansvarsfördelning av fordon, hur kommunens fordon ska 
framföras i trafiken på ett säkert sätt. Samt förebygga riskerna för att någon av våra anställda 
kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken.

Förslag till fordonspolicy föreslås skickas på remiss till kommunens nämnder och råd för 
yttrandet. Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 23 september 2019. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till fordonspolicy för yttrande enligt

sändlista.
2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 12 december 2019.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att komplettera policyn

med förslag till riktlinje(r) för användande av dubbdäck eller icke-dubbdäck på 
berörda fordon.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsen

Remiss av fordonspolicy för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till fordonspolicy för yttrande enligt
sändlista.

2. Yttrandena ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 12 december 2019.

Ärendet
Denna policy anger grundprinciperna för Salems kommuns hantering och ansvarsfördelning 
av fordon. Salems kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 
våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 
trafiksäkerheten.  

Salems kommun har inte tidigare haft en fordonspolicy och vill med detta dokument ange 
principer för hantering och ansvarsfördelning av fordon, hur kommunens fordon ska 
framföras i trafiken på ett säkert sätt. Samt förebygga riskerna för att någon av våra 
anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken.

Förslag till fordonspolicy föreslås skickas på remiss till kommunens nämnder och råd för 
yttrandet. 
</BeslutsText>

Finansiering

Förslaget till fordonspolicy medför ingen ytterligare finansiering.

Mats Bergström Katarina Sjödin
Kommundirektör Verksamhetscontroller

Bilagor
Förslag till fordonspolicy för Salems kommun

Delges/Sändlista för remiss
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
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Näringslivskommitte
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunala pensionärsrådet
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Kommunstyrelsen 
Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller 

Kommunstyrelsen 

Fordonspolicy för Salems kommun 

1. Syfte

Denna policy anger grundprinciperna för Salems kommuns hantering och ansvarsfördelning 

av fordon. Salems kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 

våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 

trafiksäkerheten.   

2. Omfattning

Denna policy omfattar alla Salems kommuns fordon, såsom bilar, cyklar, traktorer och 

andra typer av motorfordon.  

3. Ansvar

Ansvar för Salems kommuns fordon 
● Salems kommun är ägare till kommunens samtliga fordon såsom juridisk person.
● Förvaltningschef har ansvar att tillse att verksamheten har rätt anpassade, samt

rätt antal fordon för verksamheten.
● Enhetschef ska :

○ tillse att fordonen hålls i trafiksäkert skick samt tillse att fordonen hålls rena
och representativa.

○ tillse att medarbetare har kunskap om kommunens policy för fordon.
○ säkerhetsställa att fordon/maskinerna är besiktigade och godkända samt

uppfyller de säkerhetskrav som ställs med avseende på uppdragets art.
○ vid skada omedelbart göra anmälan till försäkringsbolag samt att en

reparation av fordonet inleds så snart det är möjligt.
● Varje enhet bär sin egen fordonskostnad.
● Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har det samordnande ansvaret för

kommunens upphandling av fordonsleasing.

4. Handhavande av fordon
Fordonsanvändning 

● Kommunens tjänstefordon får enbart användas vid tjänsteutövning.
● Kommunens tjänstefordon får endast användas av anställd personal eller av person

med  anställningslika förhållanden som undertecknat särskild förbindelse.
● Kommunens tjänstefordon får inte användas för privat bruk.
● Under icke arbetstid ska fordonet vara uppställd på tjänstestället. Undantag kan vid

särskilda omständigheter, såsom jourtjänstgöring, beviljas av
enhetschef/arbetsledare.

● För inköp av drivmedel, olja, kemisk/tekniska produkter finns tankkort vilket är
kopplat till fordonet. Kortet får inte användas till annat fordon.
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● Vid reparation samt inköp av kompletterande utrustning/byte befintlig utrustning
ska det godkännas av ansvarig enhetschef.

● Blankett för skadeförsäkring ska förvaras i fordonet.
● Kommunens fordon ska vara rökfria och inga djur får förvaras/transporteras i

fordonen.

Förarens ansvar vid körning i tjänsten. Föraren ska: 

● ha den behörighet som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten. Giltigt

körkort/förarbevis erfordras.

● utföra inre och yttre säkerhetskontroll av fordonet innan färd.

● alltid följa gällande hastighetsbegränsning och andra gällande trafikregler. Böter

betalas av ansvarig förare.

● genom sitt körsätt och övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.

● alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får

aldrig förekomma.

● rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt till närmaste chef.

● fylla i körjournal för varje resa.

● i sitt körsätt och val av färdväg alltid eftersträva låga avgasutsläpp och låg

bullernivå, samt undvika onödig tomgångskörning.

● vid arbete på eller vid väg bära varselkläder/varselväst.

● vid transporter av minderåriga, använda för ändamålet godkända bilbarnstolar.

Använda cykel i tjänsten:  
Alla som använder cykel i tjänst i Salems kommun ska använda hjälm. 

5. Fordonskrav

Salems kommuns fordon ska 
● vara märkta enligt kommunens grafiska profil, undantag kan ske om särskilda skäl

föreligger inom vissa verksamheter.
● ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, pulverbrandsläckare,

ficklampa, varningstriangel, förstahjälpenförband, isskrapa och snöborste.
● för arbetsfordon som utför arbeten vid eller på väg, ska vara utrustade med

varningslykta med orange blinkande sken och saneringsutrustning för eventuellt
oljeläckage.

● alla cyklar ska ha lyse, ringklocka och reflexer.

6. Uppföljning och kontroll

● Varje förvaltning ska via egenkontroll, följa upp att rutinerna för fordonshantering
efterlevs.

● Vid misstanke om alkohol- och/eller drogpåverkan ska ansvarig chef omgående
vidta åtgärder enligt kommunens arbetsordning för alkohol och droger.

● Vid inrapporterade synpunkter gällande kommunens fordon eller framförande av
fordon ska gängse regler för synpunktshantering följas. Inkomna synpunkter tas
emot för vidarebefordran till ansvarig verksamhet för åtgärd och återkoppling.
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§ XX KS/2019:317 - 101

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 

Kommunstyrelsen våren 2020: 10 februari, 9 mars, 14 april, 25 maj
Kommunstyrelsen hösten 2020: 21 september, 12 oktober, 2 november, 30 november

Kommunfullmäktige våren 2020: 20 februari, 23 april, 11 juni
Kommunfullmäktige hösten 2020: 1 oktober, 19 november, 10 december
</BeslutsText>
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2020: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni 
KSAU hösten 2020: 7 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

KSTU våren 2020: 29 januari, 19 februari, 1 april, 12 maj, 10 juni
KSTU hösten 2020: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november, 16 december

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad
2019-10-08.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020

<BeslutsText>
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2019-10-08.

Kommunstyrelsens beslut för egen del
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, arbets- och 
personalutskottet och tekniska utskottet för 2020 enligt tjänsteskrivelse daterad
2019-10-08.

Ärendet
Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Sammanträdesdagarna har lagts med hänsyn till budget-, ram- och 
delårsprocessen, övriga nämnders sammanträdesdagar, helgdagar samt skollov. 
</BeslutsText>

Kommunstyrelsen våren 2020 Kommunfullmäktige våren 2020

10 februari 20 februari

9 mars

14 april 23 april

25 maj 11 juni

Kommunstyrelsen hösten 2020 Kommunfullmäktige hösten 2020

21 september 1 oktober
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12 oktober

2 november 19 november

30 november 10 december

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens utskott
Kansliet har även tagit fram förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsens personal- 
och arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU).

KSAU våren 2020: 27 januari, 17 februari, 30 mars, 11 maj, 8 juni 
KSAU hösten 2020: 7 september, 28 september, 19 oktober, 16 november, 14 december

KSTU våren 2020: 29 januari, 19 februari, 1 april, 12 maj, 10 juni 
KSTU hösten 2020: 9 september, 30 september, 21 oktober, 18 november, 16 december 

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Samtliga nämnder
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§ XX KS/2019:1 - 000

Revidering av firmatecknare för Salems kommun 2019

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På grund 
av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen återfinns 
i punkt 5 och 10. 

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,

borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall för
denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens vägnar
underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige
beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl, ekonom
Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i förening
eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej Kazmierczak, Ria
Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M 9843), bankärenden,
värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa
Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur kommunledningsgruppen
för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats Bergström har som
firmatecknare för kommunen.
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7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att
utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.

8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena
Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken eller Marie-Louise Olheim
underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Maria Halef, Birgitta
Eklund och Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur underteckna
kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Maria Halef och Mia Kotala som behöriga företrädare
att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Linnea Edström
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av firmatecknare för Salems kommun

<BeslutsText>
Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunens lån,
borgensåtagande och övriga kommungemensamma finansiella avtal, utse
kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) eller, vid förfall för denne,
kommunstyrelsens vice ordförande Mia Franzén (L), i förening med endera av
följande personer: kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv Jönsson
Westerlund eller ekonom Lena Levin.

2. Kommunstyrelsen beslutar att som firmatecknare avseende kommunövergripande
avtal och utlandsbetalningar utse kommundirektör Mats Bergström eller, vid förfall
för denne, ekonomichef Siv Jönsson Westerlund, i förening med ekonom Asad
Khan.

3. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström, eller vid förfall
för denne, miljö- och samhällsbyggnadschefen Christina Lood att på kommunens
vägnar underteckna köpekontrakt i ärenden i vilka kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige beslutat om fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning.

4. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Mats Bergström, ekonomichef Siv
Jönsson Westerlund, ekonom Lena Levin, ekonom Asad Khan, ekonom Linda Ståhl,
ekonom Sonja Moré, ekonom Rosie Jidbacken och ekonom Birgitta Nilsson att två i
förening eller en av dem i förening med en av ekonomiassistenterna Andrzej
Kazmierczak, Ria Alkhouri, Marie-Louise Olheim, och Johan Porsin att med
elektronisk signatur underteckna kommunens bank- och plusgiro (kundnummer M
9843), bankärenden, värdehandlingar o dyl.

5. Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att med elektronisk signatur
underteckna kommunens bankgiro (kundnummer 24 23 88) och plusgiro
(kundnummer M 4471) och avseende försörjningsstöd mm: kommundirektör Mats
Bergström, socialchef Jenny Thorsell, utredare Sandra Momic, verksamhetschef
Carina Strandberg, verksamhetschef Åsa Bergström, verksamhetschef Cecilia
Wahlgren, myndighetschef Fuad Ganibegovic, enhetschef Emma Nordvall,
enhetschef Karl Lindgren, enhetschef Linda Strömberg, enhetschef Karin
Nordenmalm, utredare Nada Letic, medicinskt ansvarig sjuksköterska Kerstin
Pettersson, att två i förening eller en av dessa i förening med endera av följande
personer: assistent Anita Geber, avgiftshandläggare Nina Pettersson,
nämndsekreterare Elina Peronius, administratör Marina Furukvist, och assistent Åsa
Hultberg.

6. Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektör Mats Bergström att vid semester
eller annan frånvaro utse tillförordnad kommundirektör ur
kommunledningsgruppen för att fullgöra de åtaganden som kommundirektör Mats
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Bergström har som firmatecknare för kommunen.
7. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Mats Bergström skall äga rätt att

utkvittera för Salems kommun inlämnade värdehandlingar vid Södertälje tingsrätt.
8. Kommunstyrelsen uppdrar åt Andrzej Kazmierczak eller, vid förfall för denne, Lena

Levin, Asad Khan, Sonja Moré, Rosie Jidbacken eller Marie-Louise Olheim
underteckna kommunens moms och skattedeklarationer.

9. Kommunstyrelsen uppdrar åt chefen för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christina Lood/ fastighetschef Filip Tilja att underteckna kommunens
fastighetsdeklarationer.

10. Kommunstyrelsen bemyndigar Ulf Haraldsson, Mia Kotala, Maria Halef, Birgitta
Eklund och Agneta Forsslund två i förening att med elektronisk signatur
underteckna kommunens lönefil för lönekörning.

11. Kommunstyrelsen bemyndigar Maria Halef och Mia Kotala som behöriga
företrädare att lämna in arbetsgivardeklaration på individnivå på Skatteverkets
hemsida.

12. Kommunstyrelsen beslutar att utse Lennart Kalderén och Mats Bergström till
firmatecknare för kommunen, att var för sig underteckna övriga ärenden där
kommunens firmatecknare efterfrågas.

Ärendet
Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka personer som bemyndigas teckna 
kommunens firma och kan underteckna kommunens lån, avtal, köpekontrakt, m.m. På 
grund av personalbyte behöver vissa justeringar av firmatecknare genomföras. Ändringen 
återfinns i punkt 5 och 10.

</BeslutsText>

Mats Bergström Linnea Edström
Kommundirektör Kommunsekreterare

Delges
Ekonomi
Lön
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§ XX KS/2019:289 - 168

Risk och sårbarhetsanalys för Salems kommun

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska en risk-och sårbarhetsanalys för 
kommunens geografiska områdesansvar upprättas. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen 
är att öka kommunens riskmedvetenhet och minska sårbarheten samt öka kommunens 
förmåga att hantera extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen är grunden till arbetet med att förebygga risker, minska 
sårbarheten och öka kommunens krishanteringsförmåga, för att få en säkrare och tryggare 
kommun.

Analysen är grundad på genomgång av befintlig dokumentation, intervjuer samt enkäter med 
kommunens krisledningsgrupp, förvaltningschefer, delar av kommunens krisledningsnämnd 
samt strategiskt viktiga funktioner inom kommunstyrelseförvaltningen. Analysen har 
sammanställts av kommunens säkerhetssamordnare.

I arbetet har kommunens samhällsviktiga verksamheter, kritiska beroenden, allvarligaste 
risker samt åtgärdsförslag identifierats och tagits fram.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 9 september 2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för Salems kommun.

______________________
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