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Enligt sändlista 

Remissinstanser 

 

 

 

 

Remiss 
 

 

  

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 

Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior 

publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra 

regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.  

Planförslaget 

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har 

prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 

Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har 

tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut 

om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.  

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 

transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de 

åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta 

förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

Öppen process 

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och 

förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier 

har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande 

kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika 

samverkansgrupper. 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan 

gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och 

n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer  

N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör 

vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av 

remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 

N2017/05430/TIF. 

 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se


Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2017/32405 2017-08-31 

Ert ärendenummer Sidor 

N2017/05430/TIF 2(2) 

 

Trafikverket 

Röda vägen 1 

781 89 Borlänge 

Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 

 

 

T
D

O
K

 2
0

1
0
:2

6
 M

a
ll_

B
re

v
 v

.3
 (

F
a

s
ts

tä
lld

 a
v
 T

ra
fi
k
v
e
rk

e
t)

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 



Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 

Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior 

publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra 

regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget. 

Vänligen se bifogat missiv. 

Länk till materialet 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

http://www.trafikverket.se/nationellplan 

 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. 

Svaren kan gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se 

och n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer 

N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Filnamnet bör vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017-05430-TIF, 

följt av remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 

N2017/05430/TIF. 

Vänligen observera att remissvaren ej lämnas till Trafikverket. 

 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
http://www.trafikverket.se/nationellplan
mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se


 
Handlingar till Kommunstyrelsen 2017-11-27 
 
TRAFIKVERKET NATIONELL TRANSPORTPLAN 2018-2029 
Länken till allt material med bilagor finns nedan (Ca 1500 sidor). 
https://www.trafikverket.se/nationellplan 
 
”PLANEN I KORTHET” 
Länk till kort version finns på nedan länk (32 sidor). 
https://trafikverket.ineko.se/se/f%C3%B6rslag-till-nationell-plan-f%C3%B6r-transportsystemet-
20182029-planen-i-korthet 
 
Hoppas det funkar som hänvisning/referensmaterial. 
 
Mvh, 
 
// Kenneth 
 
 
 
OBS Tryck Ctrl-klicka för att följa länken. 

https://www.trafikverket.se/nationellplan
https://trafikverket.ineko.se/se/f%C3%B6rslag-till-nationell-plan-f%C3%B6r-transportsystemet-20182029-planen-i-korthet
https://trafikverket.ineko.se/se/f%C3%B6rslag-till-nationell-plan-f%C3%B6r-transportsystemet-20182029-planen-i-korthet
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Om planen i korthet

Planen i korthet är en sammanfattning av Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Planförslaget i sin helhet med tillhörande underlag kan  
laddas ner från Trafikverkets hemsida. 

Uppdraget och ekonomiskt utrymme
Trafikverket presenterar i denna rapport sitt förslag till nationell plan för transport- 
systemet 2018–2029. Arbetet har skett på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen 
och omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla våra stat-
liga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som föreslås ska bidra till 
att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i dag och för framtiden, och förbättra 
möjligheterna för individer och företag att möta dagens och morgondagens utmaningar. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden  
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är  
en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan. 

Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt: 

• 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet,  
varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.

• 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar  
av statliga järnvägar.

• 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar 
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till enskilda vägar. 

 

Figur 1: Ekonomisk ram för 2018–2029 enligt regeringens direktiv.  
Totalt 622,5 miljarder kronor.

Utveckling (333,5 mdr kr)
Vidmakthållande väg (164 mdr kr)
Vidmakthållande järnväg (125 mdr kr)
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Redan uppbundna större investeringar
Utveckling av infrastruktur kräver långsiktig planering. I arbetet med att ta fram en ny 
nationell plan för åren 2018–2029 är en utgångspunkt att de investeringar som namnges 
i den nu gällande planen (alltså den för åren 2014–2025) ska prioriteras i den nya planen, 
om de fortfarande bedöms vara angelägna för transportsystemet. Det innebär att vissa 
medel redan är uppbundna enligt tidigare plan. Figur 2 nedan visar hur stor del av de 
namngivna investeringar i det nya planförslaget som finns med sedan tidigare. De är upp-
delade i investeringar som är pågående eller bundna av avtal och investeringar som inte är 
bundna av avtal. Figuren visar också andelen investeringar som är nya för denna plan. 

Utöver planeringsramen tillkommer medel från trängselskatter, lån, infrastrukturavgifter, 
banavgifter och olika former av medfinansiering – totalt cirka 90 miljarder kronor.

Utgångspunkter för planförslaget 
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riks-
dagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa 
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv.  
I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar  
i arbetet med planförslaget.  

FN har med sikte på år 2030 antagit nya globala mål för ett hållbart samhälle – Agenda 
2030 – som definierar hållbar utveckling. I infrastrukturpropositionen konstateras att 
transportpolitiken bidrar till Agenda 2030. Trafikverket har i planförslaget utgått från att 
en god tillgänglighet är nödvändig för ett hållbart samhälle. Men tillgängligheten måste 
också utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle.

Förslaget till nationell plan har arbetats fram i flera steg och fyrstegsprincipen är väg-
ledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar. 

Figur 2: Fördelning av namngivna investeringar mellan nya investeringar 
och sådana som finns med sedan tidigare plan. 

Pågående eller bundna investeringar (121 mdr kr)
Ej bundna investeringar (31 mdr kr)
Nya investeringar (41 mdr kr)
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Figur 3: Fyrstegsprincipen.

Utifrån nuvarande och förväntade utmaningar i transportsystemet har brister identifierats 
på regional och nationell nivå, i relation till de transportpolitiska målen. För föreslagna  
åtgärder har en sammanvägning gjorts av bland annat kopplingen till regeringens  
utmaningar, identifierade brister, samhällsekonomisk effektivitet, nationell och regional 
prioritering och fördelning över landet samt kostnad i relation till tillgängliga medel.

Planens syfte
Syftet med denna plan är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, samt att bidra 
till lösningar på de utmaningar som riksdagen och regeringen har pekat ut. Mer konkret 
innebär detta framför allt att:

• återställa och utveckla järnvägens funktionalitet

• främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyddade trafikanter

• främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 

• bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en grundläggande 
standard på landsbygderna

• minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella planens roll 

• skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transportsystem.

Planen och övrig transportpolitik
Den nationella planen omfattar i huvudsak den statliga infrastrukturen. Transport- 
politiken i övrigt innehåller bland annat styrmedel liksom regler och skatter. Den statliga 
infrastrukturen samspelar med den regionala och kommunala infrastrukturen samt den 
privat ägda infrastrukturen. Ansvaret för de regionala vägarnas utveckling har regionala 
planupprättare i länen och kommunerna ansvarar för den kommunala infrastrukturen.

Sverigeförhandlingen är en kommitté under Näringsdepartementet som tillsattes 2014. 
Den har bland annat i uppdrag att förhandla om höghastighetsjärnväg Stockholm–Göte-
borg och Stockholm–Malmö, att öka kollektivtrafiken, att förbättra tillgängligheten och  
att öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstäder samt att analysera åtgärder för att 
främja cykling. 

Överväga åtgärder som 
kan påverka behovet av 

transporter och resor 
samt valet av 
transportsätt.

1.
Tänk om

Genomföra åtgärder 
som medför ett mer 
e�ektivt utnyttjande 

av den befintliga 
infrastrukturen.

2.
Optimera

Vid behov begränsade 
ombyggnationer.

3.
Bygg om

Genomförs om behovet inte 
kan tillgodoses i de tre tidigare 

stegen. Det betyder 
nyinvesteringar och/eller 

större ombyggnads-
åtgärder.

4.
Bygg nytt
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När det gäller höghastighetsjärnvägen har regeringen pekat ut de delsträckor som ska 
börja byggas under planperioden. Dessa finns med i planförslaget. I planen har det också 
reserverats resurser för statlig medfinansiering av de åtgärder för kollektivtrafik och  
cykling som Sverigeförhandlingen har förhandlat fram i de tre storstadsområdena.

De namngivna åtgärderna i planförslaget
I figur 4 nedan ges en översiktlig bild av de namngivna investeringarna och reinvestering-
arna. Figuren innehåller inte trimningsåtgärder eller andra typer av transportpåverkande 
åtgärder som också ger stor effekt på transportsystemet. Planen ger i sin helhet en  
tydligare bild av åtgärder på regional nivå och detaljerna kring de åtgärder som föreslås. 
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© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

Teckenförklaring

Järnväg

Väg

Sjöfart

Luftfart

Väg

Reinvesteringar

Investeringar

Järnväg

 Namngivna investeringar 
och reinvesteringar

Figur 4: Stora investeringar och reinvesteringar i järnväg, väg, sjö och luft.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
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Järnvägen i fokus
Järnvägens underhåll prioriteras 
De kraftigt ökade finansiella ramarna innebär att dagens funktion kan upprätthållas  
och att en förbättrad funktion kan levereras på delar av järnvägsnätet under planperioden. 
Det skapar ett mer tillförlitligt och robust järnvägssystem med färre störningar. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 
järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att det är tillgängligt, det vill säga att 
banorna som trafikeras i dag även kan trafikeras i framtiden. Underhållet ska säkerställa 
en hög funktionalitet med hög robusthet på de banor i järnvägssystemet som hanterar 
Sveriges viktigaste transportflöden: Västra stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra 
stambanan (Stockholm–Malmö), Stålpendeln (Luleå–Borlänge och Borlänge–Oxelösund) 
och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). 

De viktigaste transportflödena inkluderar banor i storstadsområden, banor som bildar 
större sammanhängande stråk och banor med omfattande godstransporter och resande 
trafik. På dessa banor ska hastigheten återställas där den i dag är nedsatt och åtgärder ska 
göras för att minska risken för ytterligare hastighetsnedsättningar. Fokus kommer i första 
hand att ligga på att utföra eftersatta spårbyten. På övriga banor är målet att möjliggöra 
fortsatt trafik och till övervägande del bibehålla dagens funktionalitet.

Reinvesteringar görs för att upprätthålla säkerhet, framkomlighet och funktionalitet vad 
gäller hastighet och bärighet i hela järnvägssystemet, samt för att öka eller bibehålla ro-
bustheten på de mest trafikerade banorna. En stor del av reinvesteringarna kommer därför 
att utföras på de viktigaste transportstråken. För att upprätthålla framkomligheten, punkt-
ligheten och kapaciteten genomförs också reinvesteringar på delar av det lågtrafikerade 
järnvägsnätet. I planen har det också prioriterats medel till vissa lågtrafikerade banor som 
bedömts som viktiga för att leda om trafik. På övriga delar av det lågtrafikerade järnvägs-
nätet kommer det ske vissa försämringar jämfört med dagens situation även om en grund-
läggande funktionalitet kommer att bibehållas.
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Ett modernare system
Signalanläggningen på den svenska järnvägen är i stort behov av renovering och moderni-
sering. På vissa sträckor är signalanläggningen äldre än femtio år, den är sliten och behö-
ver bytas ut. Den gamla signalanläggningen kommer därför successivt under planperioden 
att ersättas med en ny anläggning enligt den europeiska standarden ERTMS1. Huvudsyftet 
med att införa ERTMS inom EU är att stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra 
trafikslag genom att förenkla järnvägstrafiken över landsgränserna. För att underlätta en 
införandet av ERTMS föreslås även att Trafikverket ska utreda möjligheterna att med-
finansiera ombordutrustning för ERTMS som tillägg till befintliga EU-bidrag.

För att säkra järnvägens behov av mobilkommunikation kommer ett nytt radiosystem att 
införas, som ersätter dagens system GSM-R. Systemet kommer även att vara basen för 
kommunikationen i ERTMS från mitten av 2020-talet. Under planperioden börjar också 
utveckling och förnyelse av Trafikverkets optokabelnät att genomföras. Det ger bland  
annat möjlighet att införa nya tjänster i nätet och utöka den digitaliserade övervakningen 
av anläggningen. 

För att optimera kapaciteten i järnvägssystemet genomförs projektet Marknadsanpassad 
planering av kapacitet (MPK)2 successivt under planperioden. Det samordnas med andra 
relaterade verksamhetsutvecklingsprojekt som förbättrad kunskap om i anläggningsdata 
och trafiknät (ANDA)3 samt ett nytt nationellt tågledningssystem (NTL). Den pågående 
övergången från lokaltågklarering till fjärrstyrning av bansträckor fortsätter under plan-
perioden. 

Investeringar för ökad kapacitet 
Under planperioden färdigställs och påbörjas flera större infrastrukturprojekt som ger 
ökad kapacitet och skapar möjligheter för både utvecklad persontrafik med regional- och 
fjärrtåg samt förbättrade godstransporter på järnväg. Utöver de större satsningar som 
redovisas nedan presenteras även en stor mängd mindre åtgärder i planförslaget.

• I södra Sverige sker större satsningar genom flera projekt mellan Ängelholm och  
Helsingborg och mellan Lund och Hässleholm. Det blir även en modernisering av  
järnvägen mellan Värnamo, Nässjö och Jönköping.

• I västra Sverige sker större satsningar i och kring Göteborg såsom Västlänken och 
Hamnbanan samt en dubbelspårsutbyggnad genom Varberg. Dessutom görs kapaci-
tetsförstärkningar i stråket Göteborg–Stockholm mellan Göteborg och Laxå.

• I östra Mellansverige och Stockholmsområdet slutförs bygget av dubbelspår mellan 
Hallsberg och Mjölby liksom sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Bygget av en ny 
höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping påbörjas. Kapacitetsutbyggnaden 
mellan Strängnäs och Härad planeras bli färdigställd redan 2018. Dessutom föreslås 
att en utbyggnad av järnvägen till fyrspår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen 
Uppsala/Stockholm, något som dock förutsätter att överenskommelser tecknas med 
berörda kommuner om bostadsåtaganden som möjliggörs av åtgärden. Stockholms 
central kommer att anpassas och moderniseras till de nya möjligheter för utveckling  
av regional- och fjärrtågstrafiken som Citybanans öppnande innebär.  
 

1 European Rail Traffic Management System är ett EU-gemensamt signalsystem.
2 Syftet är att ta fram nya arbetssätt och verktyg för tilldelning av kapacitet som ska göra det enklare att hantera tjänster 
och beställa utrymme på spåren. 

3 Syftet är att öka kalkylerbarheten som ett led i ett pågående förbättringsarbete.
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• I mellersta Sverige sker utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall–
Dingersjö och dubbelspår mellan Gävle–Kringlan påbörjas.

• I norra Sverige sker en större satsning på ny kustnära järnväg mellan Umeå och  
Skellefteå, som en första delsträcka på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Stora 
kapacitetsförbättringar åstadkoms genom att södra delarna av Malmbanan säkras för 
att klara större axellaster och farleden in till Luleå hamn breddas och fördjupas. 

Trafikverket föreslår även ett åtgärdspaket på cirka 2,5 miljarder kronor som syftar till att 
godståg med längder upp till 750 meter ska kunna framföras på ett utpekat nät. I dagsläget 
är merparten av järnvägsnätet anpassat för godståg med 630 meters längd.

Kapaciteten i elkraftsystemet byggs ut för att möta kommande trafikökningar. Utbyggna-
den görs genom till exempel investeringar i omformare och nätstationer för distribution 
och överföring av elkraft till utrustning längs järnvägen. 

Trafikverket föreslår också en stor mängd trimningsåtgärder som till exempel justering av 
befintliga spår- och signalsystem, förlängning av mötesspår och elektrifiering av järnvägs-
anslutningar. Åtgärderna utförs inom storstadsområden, på nationellt sammanhängande 
stråk och på banor som är viktiga för arbetspendling och näringslivets transporter. 

Utbyggnadsstrategi för nya stambanor 
Regeringen har pekat ut att sträckorna Ostlänken (Järna–Linköping) och Lund–Hässle-
holm ska byggstartas under planperioden. Trafikverket föreslår att sträckorna Linköping–
Tranås/Aneby och Göteborg–Borås därefter prioriteras för utbyggnad. Båda är sträckor 
med omfattande pendling, som i dag huvudsakligen sker med bil och buss. Nästkommande 
del föreslås bli sträckan Tranås/Aneby–Jönköping. Ytterligare studier bör genomföras för 
att kunna ta ställning till vilken av sträckorna Jönköping–Borås eller Jönköping–Hässleholm 
som ska komma därnäst. Standarden på respektive delsträcka anpassas så att största  
möjliga effekter erhålls från satsade medel. 
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Ostlänken planeras för byggstart i början av planperioden. Trafikverket föreslår att Ostlänken 
dimensioneras för hastigheten 250 km/tim och med ballasterat spår4, eftersom nyttan med 
en högre hastighet är begränsad med den systemdesign, inklusive stationslösningar, som 
varit en utgångspunkt för planeringen.

Med en anslagsfinansierad utbyggnad av höghastighetsjärnvägen kommer utbyggnaden 
att ta lång tid. Därför föreslår Trafikverket att höghastighetsjärnvägen dimensioneras för 
persontrafik i hastigheten 250 km/tim och med ballasterat spår. Dimensionering för högre 
hastighet än så skulle medföra högre kostnader som är svåra att motivera, eftersom den 
högre hastigheten inte bedöms kunna nyttjas fullt ut förrän långt fram i tiden. Det beror 
på att det inte är sannolikt att tågoperatörerna kommer att kunna motivera investeringar 
i dyra höghastighetståg förrän längre sammanhängande sträckor kan trafikeras i högre 
hastigheter.

Trafikverket framförde i inriktningsunderlaget att en kraftigt ökad finansiering, till exempel 
genom lån, skulle möjliggöra en snabbare utbyggnad. Därmed skulle nyttor i form av ökad 
kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad tillförlitlighet kunna realiseras 
snabbare. Detta skulle i sin tur kunna motivera en högre hastighet. 

4 Järnvägsspår med sliprar som vilar i ett övre ballastlager bestående av grus eller makadam.
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Funktionella och säkrare vägar
Underhållsinsatser för god framkomlighet
Underhålls- och reinvesteringsåtgärder genomförs för att säkra att medborgarna kan  
genomföra sina dagliga transporter och att näringslivets transportbehov tillgodoses.  
Vägunderhållet bidrar också till miljökvalitet i hela vägsystemet genom att säkerställa  
anläggningens funktion. För att säkerställa vägsystemets robusthet, kapacitet och fram-
komlighet behöver mer förebyggande underhållsåtgärder genomföras i högre utsträck-
ning. På följande vägar kommer insatser i form av rekonstruktion, bro- och beläggnings-
underhåll, avvattning med mera att prioriteras:

• högtrafikerade vägar i storstadsregionerna 

• stamvägnätet (Sveriges Europavägar och vissa riksvägar) för långväga person- och 
godstransporter

• vägar av betydelse för dagliga resor, arbetspendling, kollektivtrafik och resor mellan 
regioncentrum

• övriga vägar av betydelse för näringslivets tyngre transporter.

Tillståndet på dessa vägar kommer att upprätthållas under planperioden, vissa delar  
kommer även få en förbättrad robusthet och kapacitet som en följd av bärighetssatsningen. 

Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling under plan-
perioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden. Det innebär att vägnätets 
robusthet, komfort och vägkapital påverkas negativt men man kommer fortfarande att 
kunna färdas på ett trafiksäkert sätt i skyltad hastighet på hela Sveriges vägnät. 
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Ökad bärighet för tyngre vägtransporter 
Förslaget till nationell plan innehåller åtgärder i form av förstärkningsåtgärder på broar 
och vägar, för att höja bärigheten och förbättra framkomligheten för tung trafik på väg-
nätet. En särskild satsning på ett BK4-vägnät5 föreslås för att möjliggöra tyngre last-
bilstransporter. Satsningen bidrar också till att vägnätet ska vara tillgängligt året runt. I 
satsningen inkluderas även att genomföra riskreducerande åtgärder för att klimatanpassa 
det regionala och nationella vägnätet, samt tjälsäkringsåtgärder. Bärighetssatsningen sker 
till betydande del i landsbygdsregionerna. 

Investeringar som utvecklar vägtransportsystemet 
Förslaget till nationell plan innehåller medel till åtgärder för att eliminera flaskhalsar i 
transportsystemet. Exempel på dessa trimningsåtgärder på det nationella vägnätet är  
byggande av trafikplatser, ramper, ytterligare körfält, stigningsfält, reversibla körfält,  
korsningsåtgärder, cirkulationsplatser samt variabla meddelandeskyltar och utvecklad 
trafikledning. 

Några större investeringsobjekt kommer att färdigställas under planperioden, till exempel 
Förbifart Stockholm, tillsammans med ett antal följdinvesteringar, E22 förbi Söderköping, 
E18 mellan Köping och Västjädra, flera etapper på E22 i Blekinge, Skåne och Kalmar 
län samt delsträckor på E6 i Göteborg. Arbetet med Tvärförbindelse Södertörn mellan 
Skärholmen/Kungens kurva–Flemingsberg och Haninge i södra Stockholm kommer att 
inledas. Trafikverket kommer även att undersöka möjligheterna till att pröva ny innovativ 
och miljöanpassad teknik på Tvärförbindelsen, till exempel elektrifiering för tung trafik 
och kollektivtrafik. 

Säker framkomlighet 
Trafiksäkerhet är en viktig del av de transportpolitiska målen och Nollvisionen är Trafik-
verkets ledstjärna i utformningen av vägsystemet. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt 
i trafiken och Trafikverket strävar efter att utforma lösningar som skyddar trafikanterna. 
Det ska vara lätt att göra rätt i trafiken. 

Prioriteringarna i den nationella planen har, liksom de i länsplanerna, stor betydelse för 
trafiksäkerheten. Sedan 2010 har den tidigare positiva utvecklingen mot Nollvisionens 
mål planat ut. Det behövs tydliga insatser för att öka trafiksäkerheten för att nå det etapp-
mål riksdagen antog år 2009 om att max 220 personer ska omkomma i vägtrafiken år 2020. 

Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet dödade och 
skadade i trafiken. I planförslaget finns medel för att till exempel fortsätta anpassa  
vägarnas hastighet utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard och för att arbeta vidare  
med annan trafikreglering som till exempel automatiska trafiksäkerhetskameror, mötes-
separering genom mitträcke, räffling av mittlinjen, vägutrustning, sidoområden, kors-
ningsåtgärder och infarter. Förslaget ger också möjlighet att utveckla och installera 
anläggningar för automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser i trafik-
miljön, som exempelvis i hamnar, parkeringshus och på utvalda vägsträckor. 

Några exempel på större investeringar för att förbättra säkerheten på det nationella väg-
nätet är mötesseparering av flertalet av återstående sträckor på E4 mellan Hudiksvall och 
Luleå samt på E20 mellan Örebro och Göteborg. Det beräknas vara klart vid planperio-
dens slut. Det gäller även flera delsträckor på E10 i Norrbotten, E14 i Västernorrland och 

5 Bärighetsklass för fordon med bruttovikt upp till 74 ton.
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Jämtland, E45 i Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland, väg 56 mellan Gävle 
och Katrineholm och väg 70/E16 upp mot Dalarna och fjällvärlden. Ytterligare exempel är 
flera sträckor på väg 25 i Kronobergs län, väg 26 i Jönköpings län, väg 40 i Jönköpings län 
och E65 i Skåne. 

Utöver det föreslås att medel under en begränsad tid ska avsättas till att samfinansiera 
mötessepareringar på det regionala vägnätet på sträckor som pekas ut som prioriterade av 
de regionala planupprättarna. Flera av ovanstående åtgärder innebär även förbättringar 
för oskyddade trafikanter. Utöver dessa föreslås även trimningsåtgärder, till exempel för 
att skapa attraktiva, trygga och funktionella miljöer i bytespunkter, kollektivtrafikkörfält 
och pendelparkeringar.

Möjligheter för ökad säker cykling
Största delen cykelvägar ligger längs regional och kommunal infrastruktur. Den nationella 
planen omfattar investeringsåtgärder för cykling längs det nationella vägnätet medan 
medel för underhåll omfattar både statliga cykelvägar längs nationellt stamvägnät och 
övrigt statligt vägnät.

Cirka 1,5 miljarder kronor föreslås att satsas på cykelvägar längs nationella vägar inom 
ramen för cykel i trimnings- och miljöåtgärder. Det handlar om cykelvägar som förbättrar 
möjligheten till arbetspendling i större tätortsregioner. Många gånger är cykel kombi-
nerad med en kollektivtrafikresa och förslaget innehåller också åtgärder som förbättrar 
möjligheterna att parkera cyklar vid viktiga bytespunkter, framförallt vid busshållplatser 
längs infartsleder till större tätorter. 

Vidare ingår trafiksäkerhetshöjande åtgärder som gång- och cykelpassager och portar. 
Målsättningen är att genomföra åtgärder där potentialen för en ökad och säker cykling 
är störst. Det innebär satsningar i första hand inom eller mellan ett fyrtiotal större tät-
orter som skapar sammanhängande säkra stråk främst för pendling till arbete och studier. 
Planförslaget innehåller också investeringar som innehåller cykelåtgärder. Forskning och 
innovation om aktiv mobilitet, inklusive gång och cykel, behöver stärkas och planförslaget 
omfattar medel till forskning och innovation inom detta område.
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Potentialen för ökad säker cykling ligger framför allt hos kommunerna. Förutom medel till 
investeringar i det nationella vägnätet omfattar planen statlig medfinansiering till cykel-
åtgärder i annan infrastruktur. Sådan medfinansiering till cykelvägar eller andra anlägg-
ningar för cykeltrafik i kommunerna möjliggörs inom ramen för stadsmiljöavtalen och 
storstadsförhandlingarna. 

Under planperioden föreslås en satsning på förbättrat underhåll av cykelvägar längs  
nationellt och regionalt vägnät som används frekvent året om. Behovet av förbättringar 
gäller främst vintertid eftersom tillgängligheten behöver förbättras året om.

Viktiga farleder utvecklas
För att främja överflyttningen av godstransporter från väg till sjöfart behövs bland annat 
åtgärder i farleder. Det finns ett flertal hamnar där trimningsåtgärder som muddrings-
insatser övervägs i anslutande farleder, till exempel Hargshamn och Sundsvall.

Utöver dessa åtgärder kommer arbetet som pågår med slussarna i Södertälje och farleden 
i Mälaren att göras klart. Dessutom föreslås åtgärder i farleden från Landsort till Söder-
tälje liksom i farleden till hamnen i Luleå. Arbetet med att ersätta slussarna i Trollhätte 
kanal, med koppling till Vänersjöfarten, föreslås också påbörjas under planperioden.
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Hållbara stadsmiljöer  
Ökat utrymme för stadsmiljöavtal
Nuvarande satsning på stadsmiljöavtal sjösattes hösten 2015. Fram till halvårsskiftet 2017 
har fyra ansökningsomgångar genomförts där det fattats beslut om stöd till kommuner 
och landsting för investeringar i kollektivtrafik. Nu omfattar stödet också satsningar på 
cykling. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa 
förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektiv-
trafik eller cykel. Förutsättningen för att få stöd är att även genomföra motprestationer 
som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande och att åtgärder och  
effekter följs upp. 

Stadsmiljöavtalen förlängs under hela planperioden och det ekonomiska utrymmet ökar 
till 12 miljarder kronor. 

Medfinansiering av storstadsförhandlingarna 
I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten 
och öka bostadsbyggandet i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne. 
Under första halvåret 2017 har Sverigeförhandlingen tecknat överenskommelser med flera 
kommuner och landsting om satsningar på kollektivtrafik och cykelåtgärder med statlig 
medfinansiering samt omfattande åtaganden om bostadsbyggande. 

I Skåne handlar det till exempel om spårväg i Lunds kommun till det nya forsknings-
centret ESS6, flera olika cykelåtgärder, nya BRT-linjer7 och utbyggnad av järnväg. I Stock-
holmsområdet omfattar överenskommelsen bland annat tunnelbana mellan Älvsjö och 
Fridhemsplan, ny tunnelbanestation, Spårväg syd, utbyggnad av Roslagsbanan samt ca 30 
olika cykelåtgärder. Överenskommelsen med Göteborg avser spårväg och buss, linbana i 
centrum, två BRT-stråk och flera cykelbanor. Den statliga medfinansieringen tar i anspråk 
totalt cirka 5,8 miljarder kronor av nationell plan under planperioden, och även medel ur 
länsplaner.

6European Spallation Source. En sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund.
7Bus Rapid Transit. Busstrafikkoncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet.
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Tillgänglighet på landsbygd 
Robusta transporter på landsbygderna
Upprätthållandet av en grundläggande standard i det lågtrafikerade vägnätet på lands-
bygden, där vägen ofta är enda alternativet, sker främst inom ramen för anslaget för  
vidmakthållande. Anslaget omfattar underhållsåtgärder på både det regionala och  
nationella vägnätet. Vägar som är viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig samhälls-
service och som har särskild betydelse för näringslivet på landsbygderna är centrala ur ett 
landsbygdsperspektiv. 

Under planperioden kommer standarden på dessa vägar att bibehållas, och förbättras i 
vissa delar. Det lågtrafikerade vägnätet kommer att få en negativ tillståndsutveckling  
under planperioden som blir mer påtaglig under andra halvan av perioden. Det innebär  
att vägnätets robusthet, komfort och vägkapital påverkas negativt. Man kommer dock 
även fortsättningsvis att kunna färdas på ett trafiksäkert sätt i skyltad hastighet på hela 
Sveriges vägnät.

Enskilda vägar utgör också en stor del av vägnätet som är mycket viktiga för både person- 
och godstransporter på landsbygd. Statligt bidrag till drift, underhåll och investering av 
enskilda statsbidragsvägar och färjeleder uppgår i planförslaget till 13,4 miljarder kronor 
under planperioden. 

Planförslaget innehåller också åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten 
för tung trafik på vägnätet, i form av förstärkningsåtgärder på broar och vägar. Bärighets-
satsningen kommer att bidra till att förbättra delar av vägnätet på landsbygderna och 
omfattar totalt 16,3 miljarder kronor. I satsningen ingår också riskreducerande åtgärder 
för klimatanpassning av både det regionala och nationella vägnätet. För att skapa bättre 
tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg, även på det mer lågtrafikerade järnvägsnätet, 
föreslås också åtgärder för att möjliggöra trafikering med längre och tyngre fordonståg. 

Bättre standard på genomfarter och i bytespunkter 
Genomfarter i små tätorter längs det nationella vägnätet kommer att förbättras genom 
trimningsåtgärder i planförslaget. Här handlar det om att förbättra anslutningar till  
viktiga stråk och att anpassa trafikmiljön längs genomfarter på det nationella stamväg-
nätet. Med stora anspråk och begränsat utrymme blir det viktigt att koordinera åtgärderna 
med åtgärder inom ramen för vidmakthållande. Det gäller både längs det nationella väg-
nätet, där trimningsåtgärder ryms i nationell plan, och längs det regionala vägnätet, där 
eventuella trimningsåtgärder omfattas av de regionala länsplanerna. Genom trimnings-
åtgärder rustas också stationer, busshållplatser och bytespunkter upp till bättre standard. 

Kortare restider till stora turistdestinationer och centralorter 
För säkrare resor och kortare restider för arbetspendling till centralorter, resor till  
samhällsservice, samt för både person- och godstransporter till större turistdestinationer 
görs investeringar i det nationella vägnätet i form av både namngivna investeringar och  
trimningsåtgärder, främst i form av mötesseparering. Tillgängligheten förbättras också  
genom till exempel elektrifiering av järnväg samt bangårdsombyggnader. En ny landnings-
bana byggs på Sälens flygplats för att förbättra tillgängligheten till en av landets stora turist-
destinationer. 
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Planen ska bidra till minskad miljöpåverkan 
För att åstadkomma minskad klimatpåverkan från transportsystemet krävs styrmedel 
och åtgärder som främjar energieffektivisering, elektrifiering, ökad andel biodrivmedel 
samt ett transporteffektivt samhälle. Det handlar främst om åtgärder och styrmedel som 
ligger utanför den nationella planen. Planen bidrar med det som ryms inom nationella 
infrastrukturåtgärder. Exempel på styrmedel som kan ge effekt för överföring från väg till 
järnväg och sjöfart är bland annat bindande koldioxidkrav, eco-bonus på sjöfart samt så 
kallad miljökompensation riktad till järnvägsföretag.

Med en kombination av styrmedel, samhällsplanering och infrastrukturinvesteringar 
kan medborgare och näringsliv stimuleras att använda mindre miljöbelastande trafikslag. 
Denna plan har en tyngdpunkt på underhåll och investeringar i järnväg, vilket är positivt 
för klimatomställningen. De större järnvägsinvesteringarna bidrar till minskad klimat-
påverkan, även om det tar tid: vissa av de positiva effekterna kommer att märkas först efter 
2030. Genom bland annat satsningen på åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtalen och 
medfinansiering till storstadsförhandlingarna kan också andelen kollektivtrafik, gång och 
cykel antas öka. Det bidrar samtidigt till en mer hållbar stadsutveckling. Vid byggande, 
underhåll och drift av infrastrukturen finns en stor potential att minska utsläppen av växt-
husgaser. Trafikverket ställer därför klimatkrav i upphandlingar.

Planförslaget innehåller satsningar för att minska infrastrukturens och trafikens negativa 
påverkan på landskapet och dess olika natur- och kulturvärden. Syftet är att utveckla  
natur- och kulturvärden, som är kopplade till infrastrukturen och som är viktiga för att 
bibehålla och öka biologisk mångfald och kulturvärden – och därmed möjligheten att 
bidra med ekosystemtjänster. Exempel på sådana åtgärder är säkra passagemöjligheter  
för djur, alléer, att främja artrika infrastrukturmiljöer och bekämpa invasiva arter samt  
att göra riktade kultur-, gestaltnings- och landskapsvårdande åtgärder. 

Det finns samtidigt historiska landskapsbrister i transportinfrastrukturen som behöver 
åtgärdas för att Sveriges miljömål ska vara möjliga att uppnå. Planförslaget innehåller  
3,3 miljarder kronor i utpekade medel för landskapsåtgärder i befintlig statlig infrastruk-
tur, en ökning jämfört med nu gällande plan. Samtidigt införs högre krav på landskaps- 
anpassning av nya vägar och järnvägar. På det mindre trafikerade vägnätet finns det  
däremot en risk för att skötseln försämras av viktiga miljöer för landskapets funktion,  
exempelvis vägkanter, alléer och kulturbroar.

Uppskattningar visar att över två miljoner människor är utsatta för buller från väg- eller 
järnvägstrafik i sin bostadsmiljö, det vill säga utsätts för mer buller än riktvärdet på 55 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsan. 
Åtgärderna i planförslaget syftar till att åstadkomma en bättre livsmiljö och hälsa för de 
boende längs befintlig statlig infrastruktur som är mest utsatta för buller och vibrationer 
och till att uppnå de långsiktiga målen. 
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Exempel på åtgärder är bullerdämpande beläggning på vägar, rälsslipning på järnvägar, 
bullerdämpande skärmar och vallar, förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskydda-
de uteplatser. Förslaget på 2,8 miljarder kronor innebär en ökad åtgärdsvolym, och möjlig-
gör ett än mer systematiskt arbete för att så tidigt som möjligt uppnå en bättre måluppfyl-
lelse. Samtidigt finns sedan tidigare krav på bulleråtgärder vid byggande av nya vägar och 
järnvägar.

Yt- och grundvattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjning eller med höga 
biologiska värden ska skyddas med hjälp av de åtgärder som genomförs under planperio-
den. Exempel är riskreducerande åtgärder mot olyckor med läckage som följd och skydds-
åtgärder mot spridning av föroreningar om ett utsläpp ändå sker. Trafikverket föreslår att 
1,7 miljarder kronor avsätts särskilt för vattenskyddsåtgärder i befintlig anläggning för att 
kunna öka befintlig åtgärdstakt, anpassa infrastrukturen till regler och lagkrav samt bidra 
till att nå kvalitetsmålen för vatten.

Planförslaget omfattar även 2,2 miljarder kronor till åtgärder för att undersöka och  
efterbehandla förorenade områden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljö-
garantin, vilket innebär ersättning till de bolag som tillförts sådan statlig verksamhet  
som beskrivs i 7 § i förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. Medel till 
åtgärder inom förorenade områden ökar betydligt jämfört med gällande plan. Det inne-
bär att nuvarande åtgärdstakt för att fortsätta ett systematiskt och aktivt arbete med att 
åtgärda förorenade områden kan bibehållas samtidigt som ytterligare medel, som bedöms 
behövas för miljögarantin, tillförs.
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Informations- och kunskapshöjande åtgärder 
Trafikverket ska i enlighet med uppdraget att ta fram förslag till nationell plan föreslå 
sådana insatser av typen informations- och kunskapshöjande åtgärder, som inte tydligt  
anknyter till verkets uppdrag men som ändå kan vara motiverade att genomföra. För-
slagen som redovisas svarar mot brister i måluppfyllelsen för de transportpolitiska målen 
och adresserar klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken, och nya effektiva mobili-
tetstjänster för ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar att välja kollektivtrafik.

• Åtgärder för omställning av transportsektorn till fossilfrihet: Trafikverket har, till- 
sammans med sex andra myndigheter, haft i uppdrag att ta fram en strategisk plan  
för omställning till en fossilfri transportsektor (SOFT). Här föreslås till exempel  
informations- och kunskapshöjande åtgärder för resfria möten och elektrifiering  
av kollektivtrafik. 

• Medborgar- och trafikantinformation för ökad trafiksäkerhet i vägtrafiken: Som ett 
komplement till fysiska åtgärder i transportsystemet bör informations- och kunskaps-
höjande insatser genomföras inom områden där kunskap, acceptans och beteende är 
särskilt viktiga, exempelvis hastigheter, användning av skyddsutrustning samt alkohol 
och droger.

• Utveckling av mobilitet som tjänst/kombinerad mobilitet8: Inom ramen för sam- 
verkansprogrammet Nästa generations resor och transporter tas en handlingsplan 
fram för kombinerad mobilitet, där Trafikverket kan genomföra informations- och 
kunskapshöjande åtgärder för att minska tiden till marknadsintroduktion av tjänster 
för kombinerad mobilitet.

• Plattform för öppen kollektivtrafikdata: Öppen kollektivtrafikdata är en förutsättning 
för att utveckla kombinerade mobilitetstjänster. En handlingsplan har tagits fram inom 
projektet Kraftsamling för öppen trafikdata och planförslaget innehåller finansiering 
av en nationell plattform för all statisk och dynamisk kollektivtrafikdata.

8 Mobilitet som tjänst bygger på att mobilitet är något som kan köpas som tjänst och inte kräver att man äger en egen 
bil.Kombinerad mobilitet avser transportlösningar som kombinerar flera olika rese- och transporttjänster.
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Morgondagens transportsystem
Forskning och innovation
Forskning och innovation inom följande områden föreslås prioriteras under planperioden:

• omställningen till ett fossilfritt transportsystem

• robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället

• ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare 

• ett jämställt och inkluderande transportsystem för land och stad.

Områdena innefattar till exempel lösningar för minskat beroende av fossila drivmedel 
inom vägtrafik och sjöfart, mer kunskap om hur koldioxidutsläpp och buller kan minska 
inom luftfarten och hur sjöfarten bättre kan integreras i samhällsplaneringen för att klara 
omställningen inom transportsystemet. Det handlar också om mer kostnadseffektiva  
och smarta metoder för underhåll av infrastruktur kopplat till digitaliseringen och mer 
kunskap om interaktionen mellan individen och de automatiserade systemen. 

De första stegen mot digitaliserad trafikledning har tagits men det behövs mer kunskap 
om digitalisering i alla trafikslag, samt i ett sammanhållet transportsystem. Dörr-till-dörr-
lösningar9 efterfrågas allt mer för både person- och godstransporter och Sverige ligger 
långt framme i forskningsfronten inom multimodala transporter.10. Här kan automation 
skapa mervärden i systemen samtidigt som kostnaderna minskar. För resenärer kan  
utbyggda informationsflöden ge enklare och effektivare resor. 

Satsningar har gjorts på forskning och innovation i urbana miljöer och under planperioden 
prioriteras mer kunskap om landsbygdens behov. Smartare arbetspendling, nya mobilitets-
lösningar och sätt att minska transportbehov är områden där forskning och innovation 
också kommer att bidra till ett mer jämställt och inkluderande transportsystem. Tvärveten-
skaplig forskning och demonstration kopplad till bostadsbyggande, planering och mobilitet 
bedöms också ha stor potential att bidra till ett mer tillgängligt och inkluderande Sverige. 

Trafikverket föreslår också riktade initiativ med gemensamma agendor och program  
med andra aktörer, särskilda satsningar på test och demonstration och större fokus på för-
kommersiell upphandling för att nå högre innovationstakt och snabbare implementering 
av forskningsresultat. 

9 Integrerad lösning för transport av personer eller gods från start till slutdestination.
10 En transport där minst två trafikslag används.
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Digitaliserade tjänster och uppkopplad infrastruktur 
Uppkopplade, automatiserade och elektrifierade vägfordon kombinerat med mobilitets-
tjänster har potential att radikalt förändra vägtransporterna. Inom järnvägsområdet är 
fordonen i dag uppkopplade via tågradiosystemet GSM-R, som även är en viktig del  
i signalsystemet ERTMS. Det pågår ett arbete med att utveckla och specificera ett system 
som kommer att ersätta GSM-R och innehålla betydligt fler funktioner. 

Teknologi finns – och kommer i ännu högre grad att vidareutvecklas – för att möjliggöra 
säkra och homogena sjötrafikssystem där hög grad av autonomi dominerar. Under plan-
perioden ska Trafikverkets relevanta data bli digitaliserade och tillgängliga för upp- 
kopplade och självkörande fordon. Ett utvecklingsmål är att tågtrafiken delvis ska vara 
automatiserad, och att avancerad navigationsassistans från land till fartyg ska vara möjlig.

En mer objektiv bild av anläggningens status, genom tillgång till större datamängder från 
anläggningen och fordon, ger nya möjligheter i entreprenadupphandlingar. Under plan-
perioden ska väginfrastrukturen utrustas för kommunikation med fordon enligt etablerad 
standard, där till exempel delsträckor i det statliga vägnätet är anpassade för självkörande 
fordon. Ett systemstöd etableras för att tillgängliggöra anläggningsdata och trafiknät  
(genom projektet ANDA). Målsättningen är att fasta och mobila uppkopplade sensorer 
kommer att rapportera tillståndsbrister i realtid och vara integrerade i planerings- och 
underhållssystemen vid planperiodens slut. ERTMS-systemet ska implementeras och 
utvecklas i modernare versioner som möjliggör körning av tåg med kortare mellanrum 
mellan tågen och därmed ökad kapacitet i järnvägsnätet. 

Ett av utvecklingsmålen för sjöfart under planperioden är att farledsutformningen har  
anpassats för att ta tillvara de möjligheter som uppkopplade och automatiserade fartyg 
ger. Ett utvecklingsmål för luftfart är att etablera affärsmodeller och implementerings-
planer för digitalisering och automation av regionala flygplatser för att realisera nyttor 
både för de enskilda flygplatserna och för hela luftfartssystemet. 

Trafikinformationen ska bli lättillgänglig
Informationen blir en allt viktigare resurs, som ska kunna användas effektivt samtidigt 
som kraven på säkerhet, offentlighet och bevarande beaktas. Målsättningen är att under 
planperioden se till att trafikinformationstjänster som omfattar alla trafikslag finns till-
gängliga för medborgare och näringsliv. För att främja datautbyte mellan myndigheter 
och marknadens aktörer behöver en öppen och tillgänglig plattform skapas. En plattform 
för utbyte av öppna data som stödjer myndigheter och kommersiella aktörer ska finnas 
etablerad senast 2021.

Demonstrations- och pilotprojekt ska öka kunskapen om digitalisering
För att öka kunskapen om digitaliseringens potential och ta fram implementeringsbara 
lösningar, planerar Trafikverket tillsammans med akademin och industrin att genom-
föra ett antal demonstrationsprojekt inom såväl gods- som persontransportområdet. Det 
handlar exempelvis om kapacitetsstarka och effektiva bussystem i form av Bus Rapid 
Transit (BRT), som kan utgöra stommen i medelstora städers kollektivtrafik, skapa tvär-
förbindelser i storstäder och utveckla den regionala trafiken i stråk där efterfrågan är stor. 
Med hjälp av elektrifiering och automation kan BRT-konceptet utvecklas ytterligare. För 
godstransporter kan det handla om automatiserade godsflöden mellan en hamn eller en 
terminal till en logistiknod. 
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Trafikverket kommer i första hand att använda redan etablerade samverkansplattformar 
som FFI, Drive Sweden, Closer, K211 med flera. Satsningar inom godstransporter och  
elektrifiering kopplas också mot pågående strategiska satsningar och demonstrationer 
som görs för elvägar. 

 
 
Åtgärderna i planen möter aktuella  
samhällsutmaningar
De åtgärder som föreslås i planen ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart trans-
portsystem i dag och för framtiden, ge förbättrade möjligheter för individer och närings-
liv och möta samhällets utmaningar. Regeringen pekade i direktivet ut sex prioriterade 
samhällsutmaningar: 

• ställa om till ett av världens första fossilfria välfärdsländer

• investera för ett ökat bostadsbyggande

• förbättra förutsättningarna för näringslivet

• förstärka sysselsättningen i hela landet

• ta höjd för och nyttja digitaliseringens effekter och möjligheter

• skapa ett inkluderande samhälle. 

Satsningar i infrastrukturen måste samspela med andra åtgärder både inom och utanför 
transportpolitiken för att utmaningarna ska kunna mötas. Trafikverket har tagit hänsyn 
till utmaningarna vid framtagandet av planen och redovisar vilka effekter infrastruktur-
satsningar ger och kopplingen till de transportpolitiska målen

11 FFI=Fordonsstrategisk forskning och innovation. Drive Sweden=Innovationsprogram för framtidens fordon. 
Closer=Nationell arena för transporteffektivitet. K2=Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.
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Omställningen till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Riksdagen har antagit målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter 
(utom flyg) med minst 70 procent till 2030, jämfört med 2010. För att åstadkomma detta 
krävs en kombination av åtgärder och styrmedel som främjar energieffektivisering och 
elektrifiering samt en ökad andel biodrivmedel. Även samhällsplanering och infrastruk-
turinvesteringar krävs för att stimulera medborgare och näringsliv att använda mindre 
miljöbelastande trafikslag. 

De viktigaste åtgärderna rör alltså fordon, bränslet och den samlade efterfrågan. Infra-
strukturen i sig har en begränsad roll för omställningen, men är mycket viktig för att 
bibehålla tillgänglighet i ett klimatneutralt transportsystem. Förslagen till åtgärder i 
denna plan bidrar därför till klimatomställningen genom att i huvudsak enbart föreslå 
infrastruktursatsningar som passar in i ett transportsystem som har ställt om och nått 
klimatmålen samt genom att bygga och underhålla infrastruktur med så liten klimat- 
påverkan som möjligt. 

I ett transportsystem som har ställt om och nått klimatmålen kan trafiken med bil och 
lastbil antas ha minskat jämfört både med prognosen och volymen i dag. Därför genom-
förs känslighetsanalyser för varje större projekt, för att undersöka hur samhällsnyttan för 
projektet påverkas om trafiken skulle minska. Projekt vars lönsamhet kraftigt skulle sänk 
as om trafiken skulle minska, måste i så fall motiveras utifrån andra aspekter. 

Trafikverket har i planförslaget inga nya förslag på större12 investeringar i väginfra- 
strukturen för ökad kapacitet, utöver de som beslutats i tidigare planer. Planförslaget  
innehåller ett fåtal namngivna investeringsprojekt som vid analyser har visat sig bli  
olönsamma vid en oförändrad eller minskad trafikmängd. Att dessa ändå prioriterats  
beror på att de exempelvis åtgärdar betydande brister i trafiksäkerhet på viktiga stråk.

Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Huvudsakligen är det tre typer av åtgärder som ger effekter på bostadsbyggandet. Den 
första typen är åtgärder som ökar tillgängligheten och förstorar arbetsmarknadsregionen, 
 vilket leder till att attraktiva bostäder kan byggas på nya platser. Den andra typen är  
åtgärder som minskar infrastrukturens påverkan på platser där efterfrågan på bostäder  
är hög. Genom att till exempel flytta vägar, järnvägar och tillhörande anläggningar till-
gängliggörs byggbar mark och bostäder kan byggas där. Den tredje typen är åtgärder som 
ger mer effektiva transporter i tätorter, till exempel åtgärder som möjliggör överflyttning 
av trafik till mer yteffektiva transportslag, såsom kollektivtrafik och cykling. Alla tre  
typerna av åtgärder har varit utgångspunkter i den föreslagna planen. 

En del av förslagen i planen bidrar till att öka tillgängligheten så att det blir mer attraktivt  
att bosätta sig i lägen som tidigare inte varit lätta att pendla från. Förutom de järnvägs-
sträckor som föreslås gäller det bland annat även utvecklingen av regional tågtrafik. Som 
förslag i den nationella planen finns ett flertal åtgärder som syftar till att öka möjligheten för 
människor att bo längre bort från sin arbetsplats. Den föreslagna åtgärd som, vid sidan om 
nya järnvägar, möjliggör byggande av flest bostäder är fyrspårsutbyggnaden mellan Uppsala 
och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Förutom en kraftigt förbättrad kapacitet, möjliggör 
utbyggnaden även att nya stationer kan byggas i ett område med hög efterfrågan på nya  
bostäder. Uppsala och Knivsta kommun har båda omfattande planer på bostadsbyggnad  
vid dessa nya stationer. Uppskattningsvis handlar det om cirka 50 000 nya bostäder. 

12 Med större avses med en kostnad överstigande 1 miljard kronor
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Planen syftar också till att minska transportsystemets negativa påverkan i städer, och ge-
nom detta möjliggöra förtätning av städerna. Det handlar till exempel om nya förbifarter 
eller genomfarter som avlastar trafiken genom centrala stadsdelar. Där det finns brist på 
byggbar mark i centrala lägen ger en flyttad vägsträckning effekter på bostadsbyggandet. 
En annan bidragande faktor är hur stark samordningen har varit mellan bebyggelse- 
planering och infrastrukturplanering. Ett exempel på åtgärd som bidrar till bostads-
byggandet genom att fysiskt freda byggbar mark är Tvärförbindelse Södertörn. Genom att 
förlägga vägen i tunnel genom Glömstadalen, där kommunen planerar för 6 000–7 000 
bostäder, bidrar tunneln till att möjliggöra bostadsbyggande på den mark som frigörs. 

Åtgärdsförslag i järnvägssystemet ska minska järnvägens markanspråk, och ge möjlighet 
till ett stort antal nya bostäder. Ombyggnaden av bangården på Luleå C är ett exempel som 
beräknas möjliggöra 1 200–1 500 bostäder. Andra åtgärder som bedöms generera ett stort 
antal bostäder är dubbelspår genom Varberg och dubbelspår Gävle–Kringlan som skulle 
kunna möjliggöra 5 200–5 700 respektive 6 000–8 000 bostäder. 

I storstadsområdena har utvecklingen och effektiviseringen av transportsystemet som 
helhet stor betydelse för bostadsbyggandet. Transportsystemet behöver ha kapacitet för 
att ge acceptabla och förutsägbara restider. Hur effektivt systemet är beror bland annat på 
hur tät bebyggelsen är och hur bostäder och arbetsplatser ligger i förhållande till effektiv 
kollektivtrafik. Stora beslutade infrastrukturåtgärder har särskild betydelse eftersom de 
bidrar till att öka kapaciteten i transportsystemet kraftigt. Exempel på sådana åtgärder är 
Förbifart Stockholm, Citybanan, Mälarbanan, tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm liksom 
åtgärderna i Västsvenska paketet i Göteborg. 

Sverigeförhandlingens överenskommelser med kommuner i de tre storstadsregionerna 
om statlig medfinansiering av satsningar på kollektivtrafik och cykling ger också effekter 
på bostadsbyggandet. Sammantaget har kommunerna åtagit sig att bygga drygt 178 000 
bostäder.  
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För att bostadsbyggande i den omfattningen som har bedömts och beskrivits i denna plan 
ska bli långsiktigt hållbart krävs ett nära samarbete mellan nationella, regionala och lokala 
aktörer i tidiga planeringsskeden. Då kan tätheten utnyttjas för att skapa konkurrens- 
kraftig kollektivtrafik och närhet mellan målpunkter, samtidigt som hälsorisker och  
barriäreffekter undviks.

Förbättra förutsättningarna för näringslivet 
De utrikes godstransporterna sker till cirka 70 procent (räknat i ton) med sjöfart. Inrikes-
transporterna sker till cirka 90 procent med tunga lastbilar. Det inrikes godstransportar-
betet förväntas enligt basprognosen13 öka med 74 procent från 2012 till 2040. Ökningen 
räknat i procent är ungefär densamma för de olika trafikslagen, men i absoluta tal ökar 
transporterna på väg och med sjöfart betydligt mer än järnvägstransporterna. 

Den förväntade utvecklingen innebär en ökad belastning på infrastrukturen, med ett ökat 
underhållsbehov som följd. Efterfrågan på transporter på järnväg kommer inte att kunna 
tillfredsställas fullt ut på grund av begränsad kapacitet i infrastrukturen. För godstranspor-
terna på väg är inte kapacitetsbegränsningarna lika påtagliga, åtminstone inte i större delen 
av nätet. Men den ökade efterfrågan av både person- och lastbilstransporter kommer att 
innebära en ökad trängsel där det redan i dag råder trängsel, och att nya flaskhalsar kan  
uppstå. För sjötransporter råder i stort sett inga kapacitetsproblem i farlederna, och det 
finns också en stor total hamnkapacitet. I några hamnar finns behov av djupare farleder,  
vilket möjliggör angöring av större fartyg. Drivkraften för att använda större fartyg är att 
uppnå skalfördelar. 

Ökningen av anslagen för vidmakthållande gör det möjligt för Trafikverket att upprätthålla 
dagens funktionalitet i stora delar av väg- och järnvägsinfrastrukturen under planperioden, 
trots den ökning av trafiken som kan förväntas. 

Planförslaget innehåller åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för 
tung trafik på vägnätet, i form av förstärkningsåtgärder på broar och vägar. En särskild 
satsning på ett vägnät med bärighetsklass 4 (BK4) ökar kostnadseffektiviteten för trans-
porter av tungt gods. Planförslaget syftar till att upprätthålla en grundläggande standard 
även i det lågtrafikerade vägnätet, framför allt där vägen är enda alternativet. Planförs-
laget innehåller också bidrag till enskilda vägar som säkerställer att även de mest kapillära 
delarna av vägnätet fungerar.

Färdigställande av flera stora kapacitetshöjande infrastrukturprojekt som ingår i befint-
lig plan bidrar, främst på järnväg, till att ta hand om den förväntade ökningen av gods-
transporterna. En rad åtgärder som ökar kapaciteten kommer att slutföras, bland annat 
åtgärder väster om Vänern, dubbelspår på hela sträckan Hallsberg–Mjölby. Byggnation av 
Ostlänken och Lund–Hässleholm samt åtgärder längs Norrlandskusten påbörjas. I Skåne 
skapas förutsättningar för att hantera ökade godsflöden mot övriga Europa genom ökad 
kapacitet på både Södra stambanan, Godsstråket genom Skåne och Västkustbanan. 

Utbyggnaden av Hamnbanan i Göteborg till partiellt dubbelspår och dubbelspåret över 
Marieholmsbron är av stor strategisk betydelse för näringslivet i hela Sverige, eftersom  
Göteborgs hamns järnvägspendlar försörjer stora delar av Sverige med gods. Den  
planerade utbyggnaden av järnvägsanslutningen till Gävle hamn, Sveriges tredje största  
containerterminal, är också viktig för industrin. Gävle hamn förser i dag också Arlanda 
med allt flygbränsle.

13 Trafikverket har regeringens uppdrag att ta fram och tillhandahålla trafikprognoser för alla trafikslag inom såväl 
persontrafik- som godstransportsektorn. Dessa kallas Basprognoser.
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Genom åtgärder som ökar möjligheterna att framföra längre och tyngre tåg skapas förut-
sättningar för att öka järnvägstransporterna ytterligare. Inom ramen för trimningsåtgärder 
finns förslag om att 1 200 miljoner kronor avsätts för näringslivsåtgärder på järnväg. Det 
ger näringslivet möjlighet att påverka prioriteringen, för att med kort varsel få till stånd 
åtgärder i järnvägsinfrastrukturen för ökad kapacitet och effektivitet. 

När det gäller sjöfartstransporter syftar flera av åtgärderna till att kunna trafikera med 
större fartyg än vad som i dag är möjligt. Överflyttning av godstransporter från väg  
till sjöfart begränsas inte i första hand av kapacitet i hamnar och anslutande landin- 
frastruktur, utan av att det i de flesta fall blir dyrare att ta sjövägen, bland annat på grund 
av höga omlastningskostnader. För att en mer omfattande överflyttning av gods från väg till 
sjö ska ske krävs åtgärder som ligger utanför den nationella planen, till exempel styrmedel 
som så kallad eco-bonus. 

En stor del av de kraftigt ökade järnvägs- och sjötransporterna kommer att utgöras av  
nya transporter och det kan därför diskuteras om de är ett resultat av överflyttning. Man 
kan dock förmoda att om det inte funnits möjlighet att genomföra dessa tillkommande 
transporter på järnväg eller till sjöss, så skulle de ha transporterats med lastbil. För att 
åstadkomma överflyttningar utöver detta krävs, förutom ytterligare investeringar, också 
styrmedel, teknik- och affärsutveckling. 

Förstärka sysselsättningen i hela landet
Utveckling av infrastrukturen skapar förutsättningar för ökad sysselsättning både direkt 
inom berörda bygg- och transportbranscher, och indirekt genom att förändring av trans-
portinfrastruktur påverkar samhället genom förbättrade möjligheter för resor och trans-
porter. De direkta effekterna i bygg- och transportbranschen uppstår dels under byggtiden 
på kort sikt, dels på längre sikt då transportsystemet kommer kräva mer underhålls- 
åtgärder och reinvesteringar. 

Uppskattningsvis kommer åtgärderna i planförslaget att ge cirka 235 000 direkta års-
arbeten för perioden 2018–2029. Underlagen som använts för schablonberäkningarna är 
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dock gamla och behöver uppdateras, inte minst för att beakta den kraftiga kostnadsökning 
inom anläggningsbranschen som skett de senaste åren. Åtgärderna i nationell plan  
kommer också att ha sysselsättningseffekter utanför de direkt berörda bygg- och transport- 
branscherna. Om sysselsättningen och därmed inkomsterna ökar i en del av ekonomin 
kommer detta i sin tur leda till en generellt ökad efterfrågan på varor och tjänster i hela 
ekonomin, vilket i sin tur kan ge effekter på sysselsättning utanför den bransch där den 
primära effekten uppstod.

På längre sikt, när åtgärderna är genomförda, kan ny eller bättre fungerande infrastruktur 
ha effekter på sysselsättningen och ekonomin som helhet. Sådana effekter uppstår när 
åtgärder i planen bidrar till sänkta res- och transportkostnader som därmed förbättrar 
tillgängligheten till jobb och arbetskraft i hela landet.

Behovet av gränsöverskridande resor kopplat till sysselsättning har beaktats i flera delar 
av planförslaget. Bland annat har ett antal åtgärdsvalsstudier genomförts för att studera 
transportrelationer till våra grannländer, exempelvis Oslo–Göteborg (2016), Stockholm–
Oslo (2017 pågår), Mittstråket (Sundsvall–Östersund–Trondheim 2014) samt resande och 
transporter över Öresund (2017). Studierna visar att positiva effekter på sysselsättningen 
kan uppnås. 

Ta höjd för och nyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
Rätt nyttjad kan digitaliseringen bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar tillgänglighet. 
Det gäller för utvecklingen av respektive trafikslag, men också i hög grad för utveckling  
av samverkan mellan trafikslagen. Ökad tillgång till data i olika former innebär nya möjlig-
heter att få en gemensam bild av nuläge, behov, brister och lösningsförslag som höjer för-
mågan att planera, vidmakthålla, bygga och trafikleda transportsystemet utifrån en balans 
mellan miljöhänsyn, trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Åtgärdsförslagen utgår från Trafikverkets målsättning att använda digitaliseringens  
möjligheter som en naturlig del i verksamheten, för att skapa kundnytta, effektivitet och 
ett hållbart transportsystem. Trafikverket kan inte på egen hand skapa alla de positiva  
effekter som en digitalisering av transportsystemet kan ge. För att verkligen uppnå  
effekter krävs samverkan med såväl offentliga som kommersiella aktörer. 
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En av möjligheterna med digitalisering är att i hög grad automatisera affärs- och logistik-
flödena av godstransporter. Nya tjänster möjliggör kombinationer av effektiva och  
attraktiva reskedjor från dörr till dörr med olika transportsätt och förbättrad trafik- 
information. Under planperioden ska tjänster för att enkelt och smidigt kunna kombinera 
färdsätt ha utvecklats utifrån såväl kund- som samhällsperspektiv. Logistiktjänster  
som ökar godstransporternas effektivitet, med bland annat ökad fyllnadsgrad och färre 
tomtransporter, ska etableras.

Med digital tillgänglighet menas åtkomst till varor, tjänster, service, arbetsplats och  
samhällsfunktioner via digitala verktyg och utan fysiska transporter. Till området räknas 
även möjligheterna att samverka och mötas digitalt (resfritt), vilket berör både med- 
borgare, myndigheter och företag. Den digitala tillgängligheten bygger på en robust  
infrastruktur, i första hand bestående av ett väl fungerande fibernät. Trafikverket bidrar 
till att skapa nya förutsättningar för den offentliga sektorn att ge bättre service till lägre 
kostnad och samtidigt förenkla kontakten med myndigheten, oberoende av geografisk  
närhet. Målsättningen under planperioden är att skapa förutsättningar för tjänsten  

”Digitalt först” där medborgare och företag utför sina ärenden genom digitala lösningar. 

Under planperioden ska väginfrastrukturen utrustas för kommunikation med fordon  
enligt etablerad standard, där till exempel delsträckor i det statliga vägnätet är anpassade 
för självkörande fordon. Ett systemstöd och nya arbetssätt etableras för att skapa förut-
sättningar för en fungerande hantering av information om väg-, järnväg- och it-infra- 
struktur (ANDA). Signalsystemet ERTMS ska ha implementerats på större delen av järn-
vägsnätet och utvecklats i modernare versioner som medger körning av tåg med kortare 
mellanrum, vilket ger en ökad kapacitet på järnvägen. 

Ett av utvecklingsmålen för sjöfart är att farledsutformningen ska anpassas för att ta  
tillvara de möjligheter som uppkopplade och automatiserade fartyg ger. En ny  
internationell standard är under utveckling. Den gör att det blir möjligt att visa  
en standardiserad djupdatamodell i 3D över havsbotten i farlederna. 

Digitalisering och automation öppnar också upp för en bättre och säkrare planering  
och genomförande av flygtrafiken i luftrummet kring högtrafikerade flygplatser. Det  
öppnar också upp för fjärrstyrning av trafikledning och andra funktioner, till exempel  
incheckning och säkerhetskontroller, på flygplatser med ringa trafik. Ett utvecklingsmål 
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för luftfart är att affärsmodeller och implementeringsplaner för digitalisering och  
automation av regionala flygplatser ska etableras både för de enskilda flygplatserna  
och för hela luftfartssystemet. 

För att främja utvecklingen av ett modernt transportsystem ska Trafikverket möjliggöra 
utbyte av trafikinformation mellan alla involverade aktörer. Målsättningen är att under 
planperioden se till att trafikinformationstjänster som omfattar alla trafikslag finns till-
gängliga. För att främja datautbyte mellan myndigheter och marknadens aktörer behöver 
det skapas öppna och tillgängliga plattformar som hanterar data om infrastrukturen såväl 
som data om uppkopplade fordon. 

Teknikutvecklingen ger möjlighet till mer automatiserad datafångst och informations-
spridning. Informationen blir en allt viktigare resurs, som ska kunna användas effektivt 
samtidigt som kraven på säkerhet, offentlighet och bevarande beaktas. Digitaliserade 
system måste vara säkra och skyddade från otillbörliga åtkomster av information och 
funktion. Risk- och sårbarhetsanalyser av systemen samt utveckling av skyddsmekanismer, 
inklusive processer och rutiner, ökar i betydelse i takt med att digitaliseringen fortskrider. 
 Därför är området it-säkerhet avgörande för transportsystemets möjlighet att ta del av 
digitaliseringens potentiella nyttor. Trafikverket bedriver idag ett systematiskt informa-
tionssäkerhetsarbete i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter. Trafikverket omfattas också sedan den 1 april 2016 av kravet på obligatorisk 
it-incidentrapportering.

Den föreslagna säkerhetsskyddslagen kommer att ställa krav på Trafikverket. Det innebär 
en utmaning eftersom det samtidigt ställs krav på att tillgängliggöra data för att främja 
digitaliseringen av transportsystemet. Det blir därför mycket viktigt att hitta en balans 
mellan att tillgängliggöra och att skydda data vad gäller konfidentialitet, tillgänglighet 
och riktighet. Det kommer att medföra kostnader och innebära utmaningar för användar-
vänligheten. 

Förändringar i dataskyddsförordningen innebär en förstärkning av enskildas rättigheter 
och tydligare skyldigheter för de som behandlar personuppgifter. En viktig fråga är att 
systematiskt och kontinuerligt definiera vilka personuppgifter som hanteras i Trafik- 
verket. Sammantaget måste hänsyn tas till detta vid all informationshantering som kan 
tänkas vara en personuppgift – oavsett om det avser befintliga register, öppna data eller 
insamling av stora datamängder.

Ett inkluderande samhälle 
Alla ska ha tillgång till transportsystemet och infrastrukturen ska bidra till ett samhälle 
där allas rätt till tillgänglighet värnas. Det innebär att infrastrukturen behöver fungera för 
människor med olika förutsättningar och i hela landet. Regeringen har ställt sig bakom 
FN:s globala mål för ett hållbart samhälle, Agenda 2030, som bland annat betonar omsorg 
av utsatta gruppers tillgänglighet.

Enligt genomförande av funktionshinderpolitiken ska stationer och busshållplatser i ett 
nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik vara tillgänglighetsanpassade år 2021. Plan- 
förslaget innebär att återstående stationer och hållplatser, liksom rastplatser, också 
åtgärdas. Åtgärderna innebär ett mer lättanvänt och tydligt transportsystem för samtliga 
resenärer, oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning. Även om prioriteringarna i 
förslaget har en positiv effekt, krävs nära samverkan med övriga ansvariga parter för att 
hela reskedjor ska bli användbara för alla.
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Satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång har stor betydelse för att alla ska kunna  
använda transportsystemet, oavsett funktionsnivå, kön, ålder eller ekonomi. Att upp- 
rätthålla tillgänglighet utan krav på tillgång till egen bil, har stor betydelse för social  
inkludering. Åtgärder för ökad trygghet är också generellt sett positiva ur ett socialt  
perspektiv. I planförslaget handlar sådana åtgärder till exempel om mötesseparering, 
stängsling av järnväg eller satsningar på bytespunkterna i kollektivtrafiken. Sådana 
åtgärder har också viss betydelse för integrationen av nyanlända men troligen är andra 
transportåtgärder, såsom till exempel svenskt körkort, av större betydelse än investerings-
åtgärder. 

Förslagen i planen innebär bättre möjligheter att välja kollektivtrafik i stora delar av  
landet. Effekten är tydligast i de delar där kollektivtrafiken redan är relativt väl utbyggd. 
De åtgärder som föreslås är inriktade på mindre och effektiva åtgärder i befintliga system, 
till exempel kollektivtrafikkörfält, nya och förbättrade busshållplatser och plattformar  
och åtgärder för att prioritera kollektivtrafik i korsningar och signaler. En förlängning  
av stadsmiljöavtalen under hela planperioden, liksom åtgärder som ingår i storstads- 
förhandlingarna, ger också nya möjligheter och förutsättningar att verka för hållbara 
stadsmiljöer genom åtgärder för kollektivtrafik och cykel. 

Generellt bedöms planen bidra till ökad tillgänglighet för befolkningen i stort, men före-
slagna åtgärder kan samtidigt upprätthålla eller förstärka skillnader mellan befolknings-
starka regioner med tillväxt och områden i landsbygder med minskande befolknings- 
underlag. Även ur ett jämställdhetsperspektiv bidrar planen positivt genom att generellt 
öka möjligheterna att tillgodose efterfrågan på resor med olika färdmedel. 

Forskning och innovation inom området Ett jämställt och inkluderande transportsystem 
för land och stad prioriteras under planperioden. Stora satsningar har sedan tidigare 
gjorts på forskning och innovation i urbana miljöer. Planförslaget omfattar också forsk-
ning om landsbygdens transporter. När det gäller social hållbarhet är forskning som sätter 
människan i centrum för planeringen och trycker på vikten av att beakta befolkningens 
hela mångfald i fokus. Potentialen att ta tillvara digitaliseringens möjligheter stärks också 
genom satsningen på forskning och innovation om ett jämställt och inkluderande trans-
portsystem för land och stad. 
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STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2017-10-30 
Diarienummer 

KS 2017-0156 

 Handläggare 

Mats Öman  
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

 

Ersättare vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 
 

Kommunstyrelsen önskar en förklaring till ”tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares 

korttidsfrånvaro.  

 

Varför inte MAS är förste ersättare för SAS är förklaringen den att SAS ansvarar för att 

kvalitetssäkra och tillsyna IFO (Individ och familjeomsorgen) som styrs av SOL 

(Socialtjänstlagen) i första hand, medan MAS ansvarar för HSL (Hälso- och sjukvård) i första 

hand.  

 

Som ersättare för Stabschef har organisationen valt ekonomichef som första ersättare och 

kommunchef som andra ersättare. Tjänstemannabedömningen är att denna är den rätta. 

Personerna sitter båda med i ledningsgruppen, jobbar i samma hus och har dagligen kontakt. 

Poängterbart är att det handlar om ersättare för Staben och inte som personalchef.  

 

Beslutsunderlag 

KS §186 

Bilaga – Ersättare vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att:  

 

Anta listan Ersättare vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro.  

 

 

 

 

Mats Öman  

Kommunchef  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Ingmarie Thyr 













 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-24 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

KS § 196 KS 2017.0262 
 

Taxa för e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
 

 

Sammanfattning 
För den tillsyn nämnden utför i enlighet med lagen om e-cigaretter och 

påfyllningssbehållare 2017:425, har kommunen rätt att ta ut avgifter.  

Med tillsyn avses i lagtext även kommunens handläggning av anmälan om 

försäljning och egenkontroll. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens 

område när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse 

och inte är av principiell vikt. I detta fall anses taxan vara av så stor vikt att 

kommunfullmäktige i respektive kommun bör fastställa taxan då det handlar 

om ett helt nytt lagstiftningsområde. 

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs 

av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 26 november 2014 samt 

Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att 

taxor i utformning och belopp ska vara lika i de samverkande kommunerna. 

 

Avgifter enligt denna taxa kommer att läggas in i redan befintligt taxedokument 

avseende alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel och ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Denna taxa börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående 

års PKV enligt SCB. 

 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll den 12 oktober 2017 § 78 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 

Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 

bilaga 1 

Utredningsmaterial, bilaga 2 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för 

tillsyn inom lagstiftningsområdet elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare enligt Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

2. Alla avgifter enligt denna taxa ska index-uppräknas/nedräknas årligen 

baserat på PKV. Taxan börjar gälla omedelbart för att sedan 

indexregleras varje januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

 

Expedieras till 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-24 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Bygg- och miljökontoret 

Storfors kommun 

 

 

 

 

___ 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

 2017-10-12 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

MYN § 78 MYN 2017.0104 
 

Taxa - E-cigaretter 
 

 

Sammanfattning 
För den tillsyn nämnden utför i enlighet med lagen om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 2017:425, har kommunen rätt att ta ut avgifter.  

Med tillsyn avses i lagtext även kommunens handläggning av anmälan om 

försäljning och egenkontroll. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens 

område när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse 

och inte är av principiell vikt. 

I detta fall anses taxan vara av så stor vikt att kommunfullmäktige i respektive 

kommun bör fastställa taxan då det handlar om ett helt nytt 

lagstiftningsområde. 

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs 

av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 26 november 2014 samt 

Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att 

taxor i utformning och belopp ska vara lika i de samverkande kommunerna. 

 

Avgifter enligt denna taxa kommer att läggas in i redan befintligt taxedokument 

avseende alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel och ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Denna taxa börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående 

års PKV enligt SCB. 

 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 

Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, 

bilaga 1 

Utredningsmaterial, bilaga 2 

 

  



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

 2017-10-12 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

forts. MYN § 78 MYN 2017.0104 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Bygg- och miljökontoret föreslår Myndighetsnämnden att godkänna 

avgifter för tillsyn inom lagstiftningsområdet elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare enligt Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare, bilaga 1. 

 

2. Bygg och miljökontoret föreslår vidare Myndighetsnämnden att föra 

taxan vidare upp till Kommunfullmäktige för fastställande i Karlskoga 

respektive Storfors kommun. 

 

3. Alla avgifter enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas årligen 

baserat på PKV. Taxan börjar gälla omedelbart för att sedan 

indexregleras varje januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

Myndighetsnämndens beslut 
1. Myndighetsnämnden beslutade att godkänna avgifter för tillsyn inom 

lagstiftningsområdet elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

enligt Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare, bilaga 1. 

 

2. Myndighetsnämnden beslutade att föra taxan vidare upp till Kommun-

fullmäktige för fastställande i Karlskoga respektive Storfors kommun. 

 

3. Myndighetsnämnden beslutade att alla avgifter enligt denna taxa, ska 

index-uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxan börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras varje januari baserat på 

föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

 

___ 
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Tillsynsavgifter allmänt 
Alla tillsyns- och anmälningsavgifter enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas årligen i 

januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. Då taxan antas under 2017 kommer detta år 

räknas som basår.  

 

En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med 

elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare enligt 20 §. (lag 2017:425, 46 § om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare). Med tillsyn avses i lagtext även kommunens handläggning av 

anmälan om försäljning och egenkontroll. 

 

 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgift täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och registrera en 

anmälan. Anmälningsavgiften är en engångskostnad som tas ut i samband med anmälan. 

 

Anmälningsavgift Avgift 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 000 kr 

 
 

Tillsynsavgifter  

Tillsynsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att bedriva tillsyn på respektive 

verksamhet. Tillsynsavgift tas ut i samband med uppstart av verksamhet och löpande årsvis.  

 

Vad täcker tillsynsavgiften? 
Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 

 

- den tillsyn som sker av verksamheten, 

- rådgivning, 

- kontrollköp, 

- administration, 

- arkivering och diarieföring, 

- samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser samt intern utbildning. 

 

Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 

verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår 

inte i tillsynsavgiften. 

 

Fast tillsynsavgift Avgift 

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr 

 
Kompletterande avgifter 

 

Övriga avgifter Avgift 

Extra tillsynsbesök med anledning av administrativa 
åtgärder  

1 000 kr 

Tillfällig försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

1 000 kr 
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Utredningsmaterial 

Taxa för elektroniska 
cigaretter och 

påfyllningsbehållare 



Vad ingår i tillsynsavgiften 

Den tillsyn som sker av butiken, 
rådgivning, 
Kontrollköp, 
administration, 
arkivering och diarieföring, 
samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser 
samt intern utbildning. 



Snittid för handläggning 

Anmälan av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
 
- Administration 1 timme 
- Handläggning 0,5 timmar 
 
Summa: 1 - 1,5 timmar 
 
Beräknad avgift:  1000 kronor 

 
 



Tillsyn 
 
- Tillsyn 1 timme 
- Administration 0,5 timmar 
- Kontrollköp 1 timme 
 
 
Summa: 2 - 2,5 timmar 
 
Beräknad avgift:  2000 kronor 

 
 

Snittid för handläggning 



Tillfällig försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare  

 
- Administration 1 timme 
- Handläggning 0,5 timmar 
- Tillsyn 1 timme 

 
 

- Summa: 1 – 2 timmar 
 
Beräknad avgift:  1000 kronor 

 
 

Snittid för handläggning 



Avseende återremittering av 
taxa: Elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare 
 

Gällande taxa inom område med 
elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare så förekommer det 
tillfällig försäljning och det bör därav 
finnas med i vår taxa för att möjliggöra 
för företagare att även i framtiden kunna 
bedriva försäljning utifrån lagstiftning. 



 Tjänsteskrivelse  1 (2) 
 
 2017-10-04 MYN 2017.0104  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Handläggare 

Pernilla Andersson Wiss 

 

 

 

 

  

 

Taxa E-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Sammanfattning 

För den tillsyn nämnden utför i enlighet med lagen om e-cigaretter och 

påfyllnadsbehållare 2017:425, har kommunen rätt att ta ut avgifter.  

Med tillsyn avses i lagtext även kommunens handläggning av anmälan 

om försäljning och egenkontroll. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat 

till Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom 

nämndens område när avgifterna/taxorna saknar egentlig 

kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell vikt.  

I detta fall anses taxan vara av så stor vikt att kommunfullmäktige i 

respektive kommun bör fastställa taxan då det handlar om ett helt nytt 

lagstiftningsområde. 

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som 

antogs av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 26 november 2014 

samt Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att 

målsättningen är att taxor i utformning och belopp ska vara lika i de 

samverkande kommunerna. 

 

 

Avgifter enligt denna taxa kommer att läggas in i redan befintligt 

taxedokument avseende alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel 

och ska index-uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Denna taxa 

börjar gälla omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari 

baserat på föregående års PKV enligt SCB. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 4 oktober 2017 

 

Taxa för lagstiftningsområde Elektroniska cigaretter och  

påfyllningsbehållare, bilaga 1 

 

Utredningsmaterial, bilaga 2 
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 2017-04-28 MYN 2017.0104 
 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Bygg- och miljökontoret föreslår Myndighetsnämnden att godkänna 

avgifter för tillsyn inom lagstiftningsområdet elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare enligt föreslaget belopp. 

 

Bygg och miljökontoret föreslår vidare Myndighetsnämnden att föra 

taxan vidare upp till Kommunfullmäktige för fastställande i Karlskoga 

respektive Storfors kommun.  

 

Alla avgifter enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas årligen 

baserat på PKV. Taxan börjar gälla omedelbart för att sedan 

indexregleras varje januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

Pernilla Andersson Wiss 

Miljöinspektör och alkoholhandläggare 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

























 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-24 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

KS § 197 KS 2017.0191 
 

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdet alkohol 
 

 

Sammanfattning 
För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med 

alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel (2009:730) har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens 

område när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse 

och inte är av principiell vikt. I detta fall anses revidering av taxan vara av så 

stor vikt att kommunfullmäktige i respektive kommun bör fastställa taxan. 

 

Avgifterna föreslogs 2014 vara oförändrade vilket innebär att de i dagsläget är 

olika för Karlskoga och Storfors kommun trots att kostnad och handläggning är 

likvärdig inom de båda kommunerna.  

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs 

av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 26 november 2014 samt 

Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att 

taxor i utformning och belopp ska vara lika i de samverkande kommunerna. 

Detta underlag är nu klart och överlämnas som förslag. 

 

Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar gälla omedelbart 

för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående års PKV 

enligt SCB. Detta för att underlätta kontorets handläggning samt för att vara 

direkt anpassat till de faktiska kostnader som handläggningen genererar. 

 

 

Beslutsunderlag 
Myndighetsnämndens protokoll den 12 oktober 2017 § 79 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 

Karlskoga och Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, 

tobak och vissa receptfria läkemedel, bilaga 1 

Utredningsmaterial, bilaga 2 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att godkänna avgifter 

för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena alkohol, 

tobak och vissa receptfria läkemedel enligt Karlskoga och Storfors 

kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, tobak och vissa 

receptfria läkemedel, bilaga 1. 

 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2017-10-24 
 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

2. Alla tillsyns- och ansökningsavgifter enligt denna taxa ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på 

föregående års PKV enligt SCB. 

 

Expedieras till 

Bygg- och miljökontoret 

Storfors kommun 

 

 

___ 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

 2017-10-12 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

MYN § 79 MYN 2016.0148 
 

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll inom 
lagstiftningsområdet alkohol,  
 

 

Sammanfattning 
För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med 

alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel (2009:730) har kommunen rätt att ta ut avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat till 

Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom nämndens 

område när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk betydelse 

och inte är av principiell vikt.  

I detta fall anses revidering av taxan vara av så stor vikt att kommunfullmäktige 

i respektive kommun bör fastställa taxan. 

 

Avgifterna föreslogs 2014 vara oförändrade vilket innebär att de i dagsläget är 

olika för Karlskoga och Storfors kommun trots att kostnad och handläggning är 

likvärdig inom de båda kommunerna.  

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som antogs 

av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 26 november 2014 samt 

Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att målsättningen är att 

taxor i utformning och belopp ska vara lika i de samverkande kommunerna. 

Detta underlag är nu klart och överlämnas som förslag. 

 

Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa, ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar gälla omedelbart 

för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående års PKV 

enligt SCB. Detta för att underlätta kontorets handläggning samt för att vara 

direkt anpassat till de faktiska kostnader som handläggningen genererar. 

 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 

Karlskoga och Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, 

tobak och vissa receptfria läkemedel, bilaga 1 

Utredningsmaterial, bilaga 2 

 

  



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

 2017-10-12 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

forts. MYN § 79 MYN 2016.0148 
 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Bygg- och miljökontoret föreslår Myndighetsnämnden att godkänna 

avgifter för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena 

alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel enligt Karlskoga och 

Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena alkohol, tobak och 

vissa receptfria läkemedel, bilaga 1. 

 

2. Bygg och miljökontoret föreslår vidare Myndighetsnämnden att föra 

taxan vidare upp till Kommunfullmäktige för fastställande i Karlskoga 

respektive Storfors kommun. 

 

3. Alla tillsyns- och ansökningsavgifter enligt denna taxa, ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på 

föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

Yrkande 
Linda Brunzell (M) yrkar på att timtaxa alltid tillämpas då den faktiska tiden 

borde vara mest rättvist för att ta betalt av en utförd tjänst, t.ex förändring i 

bolagets ägarstruktur. Låt säga 2 delägare väljer att gå varsin väg, den ene vill 

bli utköpt, ett namn stryks till en kostnad av 6000 kronor. 

 

Göran Pettersson (S) yrkar avslag på Linda Brunzells (M) ändringsförslag. 

Torbjörn Svensson (KD) yrkar bifall till Linda Brunzells (M) yrkande. 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställde Linda Brunzells (M) yrkande mot förvaltningens förslag 

under proposition och fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag 

till beslut. 

 

 

Votering 
Votering begärdes och verkställdes enligt följande: 

 

Ja-röster angavs till förmån för förvaltningens förslag till beslut. 

 

Nej-röster angavs till förmån för Linda Brunzells (M) yrkande. 

 

Följande ledamöter avgav ja-röster: 

Erika Eriksson (S), Alf Larsson (L), Thomas Backelin (S), Lars-Erik Carlsson 

(V), Göran Pettersson (S) 

 

Följande ledamöter avgav nej-röster: 

Linda Brunzrll (M), Torbjörn Svensson (KD) 



 Protokollsutdrag  
 
 Sammanträdesdatum 

 2017-10-12 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

forts. MYN § 79 MYN 2016.0148 
 

 

Utfallet blev således 5 ja och 2 nej vilket gav underlag för beslut enligt 

förvaltningen förslag. 

 

 

Myndighetsnämndens beslut 
1. Myndighetsnämnden beslutade att godkänna avgifter för prövning, 

tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena alkohol, tobak och vissa 

receptfria läkemedel enligt Karlskoga och Storfors kommuners taxa för 

lagstiftningsområdena alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel, 

bilaga 1. 

 

2. Myndighetsnämnden beslutade att föra taxan vidare upp till 

Kommunfullmäktige för fastställande i Karlskoga respektive Storfors 

kommun. 

 

3. Myndighetsnämnden beslutade att alla tillsyns- och ansökningsavgifter 

enligt denna taxa, ska index-uppräknas/nedräknas årligen baserat på 

PKV. Taxorna börjar gälla omedelbart för att sedan indexregleras årligen 

i januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. 

 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljökontoret 

 

 

 

___ 
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Avgifter allmänt 
Alla tillsyns- och ansökningsavgifter samt anmälningsavgifter enligt denna taxa, ska index-

uppräknas/nedräknas årligen i januari baserat på föregående års PKV enligt SCB. Då taxan antas 

under 2017 kommer detta år räknas som basår.  

 

 

Ansökningsavgifter 

Ansökningsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en 

ansökan. I ansökningsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd ingår tillsynsavgift för ett (1) 

tillfälle. 

 

Kommunen får enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § ta ut avgift för tillståndsprövning samt 

för tillsyn av den som söker och har ett serveringtillstånd eller av den som bedriver 

anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

 

 

Typ av tillstånd Avgift 

Nyansökan stadigvarande tillstånd                                                           10 000 kr  

Förändringar i bolagets ägarstruktur                       6 000 kr  

Stadigvarande ändring av tillstånd                                      4 000 kr  

Tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd         2 000 kr  

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, teater/ gästspel  4 000 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 700 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap, 2-12 gången 300 kr 

Tillfällig servering av folköl         300 kr 

 

 

Tillsynsavgifter alkoholservering 

God och rättsäker tillsyn förväntas få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och skapa en 

god samverkan mellan kommunen och krogbranschen.  

 

Syftet är att bidra till att skapa en sund och trivsam krogmiljö i Karlskoga kommun och Storfors 

kommun.  

 

Tillsynsavgiften är årlig och består av två delar, en fast avgift och en rörlig del som baseras på 

försäljningsställets omsättning.  Avgiften betalas i förskott men baseras på föregående års 

restaurangrapportering. För nyetablerade serveringstillstånd tas enbart en fast avgift ut första året, 

ett (1) tillsynsbesök ingår i ansökningsavgiften.  
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Vad täcker tillsynsavgiften? 
Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 
 

- Den tillsyn som sker av restaurangen, 

- service till krögare 

- rådgivning, 

- möjliggör utbildning i ansvarsfull alkoholservering, 

- administration, 

- arkivering och diarieföring, 

- samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser samt 

- intern utbildning. 

 

Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 

verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår 

inte i tillsynsavgiften. Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 

relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med för att behålla 

självkostnadsprincipen.  

 

Fast tillsynsavgift för stadigvarande servering  

Typ av stadigvarande tillstånd Avgift 

Slutet sällskap  1 000 kr  

Normal serveringstid 11.00 - 01:00 1 500 kr 

Utsträckt serveringstid 11.00 – 02.00 5 000 kr 
  

Rörlig tillsynsavgift för stadigvarande servering  

Omsättning av alkoholförsäljningen per år (i kr) Avgift 

0 - 25 000  1 000 kr 

25 001 – 50 000  2 000 kr  

50 001 – 200 000  3 000 kr 

200 001 – 500 000  6 000 kr 

500 001 – 1 000 000  9 000 kr 

1 000 001 – 2 000 000  12 000 kr 

2 000 001 < 14 000 kr 
  

Kompletterande avgifter  

Övriga avgifter Avgift 

Extra tillsynsbesök med anledning av administrativa 
åtgärder  

2 000 kr 

Avgift vid 2a påminnelsen, restaurangrapportering  1 000 kr 

Tillsynsavgift tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, teater/ gästspel 11.00 – 01.00 

1 000 kr 

Tillsynsavgift tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten, teater/ gästspel 11.00 – 02.00 

2 000 kr 
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Avgifter folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

Kommunen får enligt Tobakslagen (1993:581) 19 b § ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvararor.  

 

För den kontroll kommunen utför på detaljhandeln som säljer receptfria läkemedel får kommunen ta 

ut avgifter (Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel, 23 §). 

  

För tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl gäller samma 

paragraf som ovan avseende alkoholservering. 

 

Tillsynsavgift tas ut i samband med uppstart av verksamhet och löpande årsvis. 

 

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgift täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och registrera en 

anmälan. Anmälningsavgiften är en engångskostnad som tas ut i samband med anmälan. 

Anmälningsavgift för vissa receptfria läkemedel är undantagna då anmälan sker till 

Läkemedelsverket. 

 

Anmälningsavgift Avgift 

Anmälningsavgift (gäller ej receptfria läkemedel) 1 000 kr 

 

 

Tillsynsavgifter  

Tillsynsavgiften täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att bedriva tillsyn på respektive 

verksamhet. Tillsynsavgift tas ut i samband med uppstart av verksamhet och löpande årsvis.  

 

Vad täcker tillsynsavgiften? 
Tillsynsavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 

 

- den tillsyn som sker av verksamheten, 

- rådgivning, 

- kontrollköp, 

- möjliggör utbildning genom www.tillsynen.se, 

- administration, 

- arkivering och diarieföring, 

- samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser samt intern utbildning. 

 

Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till 

verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår 

inte i tillsynsavgiften. 
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Tillsynsavgift Avgift 

Folköl  2 000 kr 

Receptfria läkemedel  2 000 kr  

Tobak  2 000 kr 

Tillfällig försäljning tobak 1 000 kr 

 

 
Kompletterande avgifter 

 

Övriga avgifter Avgift 

Extra tillsynsbesök med anledning av administrativa 
åtgärder  

1 000 kr 

 

 



Utredningsmaterial 

Taxa för alkohol, tobak och 
vissa receptfria läkemedel 



Vad ingår i tillsynsavgiften 

Alkoholtillsyn 
Den tillsyn som sker av restaurangen, 
service till krögare, 
rådgivning, 
möjliggör utbildning i ansvarsfull alkoholservering, 
administration, 
arkivering och diarieföring, 
samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser 
samt intern utbildning. 
 
Folköl, tobak samt vissa receptfria läkemedel 
Den tillsyn som sker av butiken, 
rådgivning, 
Kontrollköp, 
möjliggör utbildning genom www.tillsynen.se, 
administration, 
arkivering och diarieföring, 
samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser 
samt intern utbildning. 



Snittid för handläggning 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd 
- Administration 2,5 timmar 
- Handläggning 7 timmar 
- Kunskapsprov 1,5 timmar 
 
Summa: 9,5 - 11 timmar 
 
Beräknad avgift:  10000 kronor 

 
 



Förändringar i bolagets ägarstruktur  
- Administration 2 timmar 
- Handläggning  4 timmar 
- Kunskapsprov 1,5 timmar 

 
 
Summa: 6 - 7,5 timmar 
 
Beräknad avgift:  6000 kronor 

 
 

Snittid för handläggning 



Ändring av stadigvarande serveringstillstånd 
- Administration 1,5 timmar 
- Handläggning 2,5 timmar 
- Kunskapsprov 1,5 timmar 
 
 
Summa: 4 – 5,5 timmar 
 
Beräknad avgift:  4000 kronor 

 
 

Snittid för handläggning 



Avseende återremittering av 
taxa: Alkoholservering - 

Ansökningsavgifter 
• I taxan har förtydligats gällande vilka ansökningsavgifter 

tillsyn ingår.  
• Vi har beslutat att separera tillsynsavgiften för tillfälliga 

serveringstillstånd till allmänheten för att tydliggöra för 
sökande. 

• Teater/ gästspel förekommer regelbundet i Karlskoga och 
utifrån beräknad handläggningstid bör deras 
ansökningsavgift ligga på föreslagen summa . Teater/ 
gästspel är av mindre karaktär där aktiv serveringstid per 
tillställning ligger på ca. en timme. Ett teater/ gästspel kan 
förekomma upp till ca 15-20  gånger per pjäs. (vilket blir ca. 
15-20 timmars aktiv serveringstid om man jämför med ett 
tvådagars arrangemang till allmänheten med serveringstid 
11.00 -02.00 som då hamnar på aktiv serveringstid på ca. 26 
timmar) Tillsyn på teater/ gästspel sker under dag/ kvällstid 
oftast en vardag. 

• Första avgiften för tillfälligt serveringstillstånd till slutet 
sällskap innehåller registrering av uppgifter i större 
utsträckning än nästkommande gånger, här granskas även 
att det gäller slutet sällskap så som ansökan antyder. Läser 
man gällande riktlinjer tydliggör att tillfälliga tillstånd endast 
kan sökas max 12 gånger per år annars anses de ej vara 
tillfälliga, vilket beslutats i kommunfullmäktige under 2017 i 
både Karlskoga och Storfors. De 12 gångerna gäller per 
kalenderår. 

 
 



Avseende återremittering av 
taxa: Alkoholservering - 

tillsynsavgifter 
• Tillsynsavgifter för tillfälliga 

serveringstillstånd ingår i avgiften, tillsyn 
avseende tillfälliga serveringstillstånd till 
slutna sällskap bedriver man utifrån 
riskbedömning sällan tillsyn på. Utöver 
det har det i taxan förtydligats gällande 
tillsyn som ingår i de aktuella posterna.  

• Utifrån synpunkt att taxan är 
omotiverad så bör man utifrån den 
beräkning på handläggningstid som 
genomförts ha med i beräkning att det 
redan beslutats i kommunfullmäktige 
avseende kostnad per timme för 
handläggning inom bygg- och 
miljökontoret. Kostnad för nedlagd tid 
bedöms därav vara rimlig utifrån 
självkostnadsprincipen. 



 Tjänsteskrivelse  1 (2) 
 
 2017-03-30 MYN 2016.0148  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Handläggare 

Pernilla Andersson Wiss 

 
 

 

 

 

  

 

Avgifter alkohol, tobak och vissa receptfria 
läkemedel  

Sammanfattning 

För den prövning, tillsyn och kontroll nämnden utför i enlighet med 

alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel 

med vissa receptfria läkemedel (2009:730) har kommunen rätt att ta ut 

avgifter. 

 

Kommunfullmäktige i Karlskoga och Storfors kommuner har delegerat 

till Myndighetsnämnden att fastställa och tillämpa avgifter/taxor inom 

nämndens område när avgifterna/taxorna saknar egentlig 

kommunalekonomisk betydelse och inte är av principiell vikt.  

I detta fall anses revidering av taxan vara av så stor vikt att 

kommunfullmäktige i respektive kommun bör fastställa taxan. 

 

Avgifterna föreslogs 2014 vara oförändrade vilket innebär att de i 

dagsläget är olika för Karlskoga och Storfors kommun trots att kostnad 

och handläggning är likvärdig inom de båda kommunerna.  

 

Utifrån Samverkansavtal mellan Karlskoga och Storfors kommuner som 

antogs av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun 26 november 2014 

samt Storfors kommun 18 december 2014 står skrivet i § 9 att 

målsättningen är att taxor i utformning och belopp ska vara lika i de 

samverkande kommunerna. Detta underlag är nu klart och överlämnas 

som förslag. 

 

Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa, ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar gälla 

omedelbart för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på 

föregående års PKV enligt SCB. Detta för att underlätta kontorets 

handläggning samt för att vara direkt anpassat till de faktiska kostnader 

som handläggningen genererar. 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2017 

Karlskoga och Storfors kommuners taxa för lagstiftningsområdena 

alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel, bilaga 1 

 

Utredningsmaterial, bilaga 2 
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Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. 

Bygg- och miljökontoret föreslår Myndighetsnämnden att godkänna 

avgifter för prövning, tillsyn och kontroll inom lagstiftningsområdena 

alkohol, tobak och vissa receptfria läkemedel enligt föreslagna belopp. 

 

Bygg och miljökontoret föreslår vidare Myndighetsnämnden att föra 

taxan vidare upp till Kommunfullmäktige för fastställande i Karlskoga 

respektive Storfors kommun.  

 

Alla tillsyns- och ansökningsavgifterna enligt denna taxa, ska index-

uppräknas/nedräknas årligen baserat på PKV. Taxorna börjar omedelbart 

för att sedan indexregleras årligen i januari baserat på föregående års 

PKV enligt SCB. 

 

 

 

 

 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

 

Pernilla Andersson Wiss 

Miljöinspektör och alkoholhandläggare 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljökontoret 
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Fysisk aktivitet som prevention 

 

Författare 

Patrik Wennberg, adjungerad lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, 

Allmänmedicin, Umeå universitet, distriktsläkare vid Anderstorp hälsocentral i Skellefteå 

(redaktör för kapitlet ”Fysisk aktivitet som prevention” och författare till avsnittet ”Förtida 

död oavsett orsak”) 

Åsa Cider, medicine doktor, legitimerad sjukgymnast, Institutionen för neurovetenskap och 

fysiologi/fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (författare till avsnitten 

”Hjärt-kärlsjukdom” och ”Kroniskt obstruktiv lungsjukdom”) 

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet, överläkare 

Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset (författare till avsnittet 

”Metabola sjukdomar”) 

Ylva Trolle Lagerros, docent, ST-läkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och 

diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset och enheten för klinisk epidemiologi, Institutionen 

för medicin, Karolinska Institutet (författare till avsnittet ”Övervikt/fetma”) 

Ann-Charlotte Grahn Kronhed, medicine doktor, legitimerad sjukgymnast, Rehab Väst, 

Närsjukvården i västra Östergötland (författare till avsnitten ”Osteoporos”, ”Fall-

/osteoporosrelaterade frakturer” och ”Sarkopeni”) 

Eva Ribom, docent, fysioterapeut, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet (författare till 

avsnittet ”Osteoporos”, ”Fall-/osteoporosrelaterade frakturer” och ”Sarkopeni”)  

Ewa Roos, professor i muskuloskeletal funktion och fysioterapi, legitimerad fysioterapeut, 

Syddansk Universitet, Odense, Danmark (författare till avsnittet ”Artros”) 

Ingibjörg H. Jonsdottir, professor, Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen 

samt Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet (författare till avsnittet 

”Mental ohälsa”) 

 

Detta FYSS-kapitel är skrivet på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA).  

 

 

Inledning 

Regelbunden fysisk aktivitet är förenat med minskad risk att insjukna i de flesta av våra stora 

folksjukdomar. Evidens för detta samband och sambandets karaktär ser dock lite olika ut för 

olika hälsotillstånd. Nedan följer en kort översikt av evidensläget baserat på två tidigare 

rapporter, ”Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report” från 2008 (1) och ”A 

systematic review of the evidence for Canada’s Physical Activity Guidelines for Adults” från 

2010 (2), samt studier som tillkommit efter dessa rapporter och som har påverkat 

evidensläget. Kapitlet beskriver samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och 

hälsotillstånd och vilken typ av studier som bidragit med evidens. I de fall det är möjligt 

beskrivs även dos–respons-sambandet (relationen mellan dosen av fysisk aktivitet och 

hälsoutfallet), effektstorleken (den riskminskning som visats i studier) samt rekommenderad 

typ och dos av fysisk aktivitet. Evidensstyrkan i detta kapitel har värderats i tre nivåer enligt 
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den klassificering som använts i ovanstående rapporter (1, 2); stark evidens, måttlig evidens 

och begränsad evidens (och inte enligt GRADE som används i behandlingsavsnitten). 

 

Det är i första hand effekter av aerob fysisk aktivitet som studerats och evidensvärderats i den 

vetenskapliga litteraturen. Det finns endast ett fåtal studier rörande preventiva effekter av 

enbart muskelstärkande fysisk aktivitet på specifika sjukdomstillstånd och därmed inte 

tillräckligt underlag för evidensvärderingar. Däremot visar epidemiologiska studier att högre 

muskelstyrka är relaterad till minskad risk för förtida död, kardiovaskulär sjukdom, diabetes 

och åldersrelaterad funktionsnedsättning. Dessutom visar randomiserade kontrollerade studier 

och andra experimentella studier att muskelstärkande fysisk aktivitet kan påverka ett flertal 

hälsorelaterade faktorer förutom muskelmassa och styrka, såsom blodsocker, 

insulinkänslighet, blodtryck, blodfetter, kroppssammansättning, vilometabolism, bentäthet, 

minskad fallrisk bland äldre samt kan lindra rygg- och ledsmärta. Även psykiatriska tillstånd 

som ångest och depression kan lindras och förebyggas (för referenser se kapitlet 

”Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna”). Muskelstärkande fysisk aktivitet 

rekommenderas därför som komplement till aerob fysisk aktivitet av flera organisationer (3, 

4). 

 

 

Förtida död oavsett orsak  

Sambandet mellan fysisk aktivitet och förtida död oavsett orsak har undersökts i ett stort antal 

epidemiologiska observationsstudier. I de flesta av dessa studier har självrapporterad fysisk 

aktivitet från enkäter använts och studiepopulationen har följts över flera år, i vissa studier 

över flera decennier. Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenat med 

en minskad risk för förtida död på cirka 30 procent hos de mest fysiskt aktiva jämfört med de 

minst aktiva (1). Sambandet har visat sig vara relativt stabilt vid jämförelser mellan kön (stark 

evidens), olika åldrar, exempelvis under/över 65 år (stark evidens), och olika etniciteter 

(måttlig evidens). Den minskade risken att dö i förtid om man är fysisk aktiv förefaller också 

vara oberoende av om individen är normalviktig, överviktig eller obes, men evidensen är 

begränsad. Vid jämförelser mellan olika doser av fysisk aktivitet finns det stark evidens för ett 

kurvlinjärt dos–respons-samband med störst skillnad i förtida död mellan de med lägst dos 

och de med bara något högre dos av fysisk aktivitet. Det finns begränsad evidens som talar för 

ett motsvarande dos–respons-samband när det gäller intensitet av fysisk aktivitet, det vill säga 

att fysisk aktivitet av högre intensitet ger ytterligare lägre risk. Sambandet mellan fysisk 

aktivitet och den minskade risken för förtida död anses i huvudsak medieras via minskad risk 

för dödlighet relaterad till hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes (2). 

 

De senaste åren har det publicerats ett flertal studier som visar att daglig stillasittande tid är 

kopplat till ökad risk för förtida död även när hänsyn tas till graden av måttlig till högintensiv 

fysisk aktivitet. I en metaanalys fann man stöd för ett dos–respons-samband (5). Risken för 

förtida död steg framför allt för individer som rapporterade stillasittande mer än 7 timmar per 

dag. För varje ytterligare timme av daglig stillasittande tid, utöver 7 timmar, ökade risken för 

förtida död med 5 procent. Evidensen för ett dos–respons-samband mellan stillasittande tid 

och förtida död får dock anses vara begränsad och det saknas evidens för att kunna identifiera 

en tydlig specifik risknivå som underlag för en rekommendation avseende daglig stillasittande 

tid.  
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Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för att dö i förtid 

Förtida död oavsett orsak – förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 

Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 

Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara 

någon tröskelnivå, utan riskminskningen för förtida död börjar redan vid lägre nivåer (stark evidens). 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Hjärt-kärlsjukdom och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Hjärt-kärlsjukdom 

Sedan 1950-talet har rikligt med epidemiologiska studier påvisat att regelbunden fysisk 

aktivitet är förenat med en minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (6, 7). En 

metaanalys från 2013 inkluderade 790 000 vuxna män och kvinnor, 18–99 år och utan tecken 

eller symtom på hjärt-kärlsjukdom vid studiestart (8). Den sammanslagna analysen för all 

hjärt-kärlsjukdom under uppföljningstiden visade en riskminskning på 24 procent hos de 

personer som var måttligt fysiskt aktiva på fritiden jämfört med de som var fysiskt inaktiva 

(stark evidens). Noteras bör att riskminskningen var ännu högre, 36 procent, hos de personer 

som hade en hög fysisk aktivitetsnivå på fritiden.  

 

Det finns således stark evidens för ett dos–respons-samband mellan regelbunden fysisk 

aktivitet och förekomst av hjärt-kärlsjukdom, och ett liknande samband finns när hjärt-

kärlsjukdom delas upp i koronar hjärtsjukdom och stroke (8). Sambandet ses hos både 

kvinnor och män i alla åldrar (stark evidens) och hos olika etniciteter (måttlig evidens), men 

Sattlemair et al. (9) har visat att riskminskningen är extra stor hos kvinnor som är fysiskt 

aktiva motsvarande fysisk aktivitet > 2 000 kcal per vecka. Regelbunden fysisk aktivitet 

genererar preventiva effekter avseende endotelfunktion, hemostas, inflammatoriska faktorer, 

fetma, insulinkänslighet, glukoskontroll, blodtryck och blodfetter, det vill säga merparten av 

de patofysiologiska mekanismer som bidrar till utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom (10). 

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom 

Hjärt-kärlsjukdom – förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

minuter/vecka 
Frekvens  
antal gånger/vecka 

Antal 
övningar 

Intensitet 
antal repetitioner 

Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara 

någon tröskelnivå utan riskminskningen för hjärt-kärlsjukdom börjar redan vid lägre nivåer.  

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 

 

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  

Sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och utveckling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) är däremot sparsamt undersökt (11, 12). Den senast publicerade studien talar för att en 

hög fysisk aktivitetsnivå kan förhindra utvecklingen av KOL, troligen genom en minskad 

förekomst av bukfetma och dess negativa konsekvenser (13), men sammantaget är evidensen 

begränsad.  
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Metabola sjukdomar (diabetes och metabola syndromet) 

Ett stort antal epidemiologiska studier av prospektiv natur har sammantaget visat stark 

evidens för att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för såväl det metabola syndromet 

som typ 2-diabetes (1, 14–16). Sambanden ses hos båda könen (stark evidens), i olika 

åldersgrupper (stark evidens) och hos olika etniciteter (måttlig evidens). De epidemiologiska 

studierna visar också måttlig evidens för ett kurvlinjärt dos–respons-samband. Flertalet 

välgjorda stora kontrollerade randomiserade studier från olika delar av världen, där man 

kombinerat råd om ökad fysisk aktivitet med råd om hälsosamma matvanor, har tydligt visat 

att man radikalt (30–58 % riskminskning) kan minska risken att insjukna i typ 2-diabetes hos 

individer med nedsatt glukostolerans och det metabola syndromet (17–19).  

 

I en kinesisk studie randomiserades individer med nedsatt glukostolerans klinikvis till fyra 

olika behandlingsstrategier (kost, motion, kost och motion eller kontroll). Man fann att 

motionsråd enbart och kostråd enbart var ungefär lika effektiva och båda interventionerna 

ledde till 40 procent minskad risk att insjukna i diabetes över en period på 6 år (17). I en 

uppföljning efter drygt 20 år fann man att individerna i interventionsgrupperna hade 45 

procent lägre risk att insjukna i diabetes, 41 procent lägre förekomst av kardiovaskulära 

händelser och 29 procent lägre total dödlighet (20). Sammantaget finns det stark evidens för 

att regelbunden fysisk aktivitet motsvarande de allmänna råden minskar risken för typ 2-

diabetes med 30–40 procent (1). 

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för metabola sjukdomar 

Metabola sjukdomar (diabetes och metabola syndromet)-förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 
övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Vid samtidig övervikt/fetma gärna aerob fysisk aktivitet 60 minuter per dag minst fem dagar i veckan. 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Övervikt/fetma  

I dagens samhälle exponeras vi ständigt för risken att få i oss mer energi via mat och dryck än 

vad vi gör av med i form av basalomsättning och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har därmed 

en naturlig plats vid såväl hälsofrämjande (promotion) som sjukdomsförebyggande arbete 

(prevention) av fetma. Utgångspunkten vid primärprevention är att förhindra och skjuta upp 

insjuknande hos friska individer, det vill säga här att behålla vikten. Vi vet i dag att även efter 

betydande viktnedgång ökar möjligheten att uppnå viktstabilitet med regelbunden fysisk 

aktivitet.  

 

Viktstabilitet 
Ett stort antal undersökningar med olika studiedesigner har bidragit till stark evidens för att 

regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för viktuppgång. Ett tydligt dos–respons-samband 

mellan fysisk aktivitetsnivå å ena sidan, och BMI, midjemått och procent kroppsfett å andra 

sidan, har visats i en tvärsnittsstudie omfattande en halv miljon kineser (21). Randomiserade 

kontrollerade studier (22) har visat att de som rör sig mer går ner mer i vikt (stark evidens). I 

en prospektiv studie över 20 års tid (23) gav en inaktiv livsstil flera kilos viktuppgång till 

medelåldern, jämfört med dem som hade en oförändrad hög fysisk aktivitet. Det finns även ett 

antal metaanalyser inom området som pekar på liknande samband (24–26). Det finns enstaka 

studier som talar för att den dos som krävs för att bibehålla vikten skiljer sig mellan män och 

kvinnor och att dosbehovet ökar med åldern. I nuläget saknas dock evidens för att ge olika 

rekommendationer i syfte att hålla vikten för män respektive kvinnor, olika åldrar eller 

etnicitet (1). 

 

Allt fler forskningsresultat visar att all fysisk aktivitet kan ha positiva hälsoeffekter. Den 

fysiska aktiviteten handlar inte bara om motion och fysisk träning utan även exempelvis om 

hushållsarbete, att handla, stå i stället för att sitta och att vara i smårörelse, ja, till och med att 

skratta kan räknas. Att ofta ta paus och ställa sig upp under ett annars stillasittande arbete är 

förenat med mindre midjeomfång – oberoende av ålder, kön och etnicitet (27). Än så länge är 

det vetenskapliga underlaget begränsat för nyttan av den här typen av lågintensiv fysisk 

aktivitet (28). Många frågor kvarstår, exempelvis vilken effekt får man om man ändrar sina 

vanor, vilka är de underliggande mekanismerna och finns det något dos–respons-samband? 

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för övervikt/fetma 

Övervikt/fetma – förebygga med fysisk aktivitet 

Viktstabilitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

Minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Aerob fysisk aktivitet är att föredra (stark evidens), styrketräning har sannolikt en mindre betydelse för viktstabiliteten 

(begränsad evidens) (1).  

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Viktstabilitet efter viktnedgång 
Den största riskfaktorn för att gå upp i vikt, är att man nyligen gått ner i vikt. Att hålla vikten 

efter viktnedgång är ofta en större utmaning än att gå ner i vikt. Flera metaanalyser har visat 

att fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla den lägre vikten på lång 

sikt (måttlig evidens) (24, 29).  

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för att gå upp i vikt efter 

viktnedgång 

Övervikt/fetma – förebygga med fysisk aktivitet 

Viktstabilitet efter viktnedgång  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 

Intensitet* Duration 

Minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 300 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 150 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Aerob fysisk aktivitet är att föredra (stark evidens), styrketräning har sannolikt en mindre betydelse för viktstabiliteten 

(begränsad evidens) (1).  

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Rörelseapparatens sjukdomar  

Osteoporos 

Största möjliga benmassa, ”peak bone mass”, uppnås i tidig vuxen ålder och utgör en viktig 

utgångspunkt för risken att utveckla osteoporos senare i livet. En systematisk översikt visar att 

ökad fysisk aktivitet före och tidigt under puberteten kan påverka benmassan positivt, framför 

allt i de belastade delarna av skelettet (30). Det finns måttlig evidens för att träning med hög 

belastning av skelettet (”high impact”) i kombination med styrketräning kan ge 1–2 procent 

ökad bentäthet i höft och ländrygg hos premenopausala kvinnor. Träningen kan bestå av 

vertikala hopp, hoppa hopprep och löpning > 9 km/timme respektive belastande träning med 

växlande riktningar (”odd impact”) såsom hopp/skutt, step-up och snabba bollsporter som 

kombineras med styrketräning (1, 31).  

 

Det finns begränsad evidens för att styrketräning som kombineras med belastande (”impact”) 

träning kan bromsa benförlust i höft och ländrygg hos postmenopausala medelålders och äldre 

kvinnor (1, 32, 33). Denna belastande träning kan bestå av joggning som kombineras med 

trappgång och promenader (33). En tvärsnittsstudie visar samband mellan promenad på cirka 

4 900 steg per dag och normal bentäthet i höft hos postmenopausala kvinnor med kroppsvikt 

65 kg, då gånghastighet är 3,6 km/timme (34). En metaanalys visar begränsad evidens för 

ökad bentäthet i höft hos medelålders/äldre män genom styrketräning, som kombineras med 

träning med måttlig belastning av skelettet (”moderate impact”) genom vertikala hopp och 

step-up, medan effekt på ländrygg är svagare (1, 35). En tvärsnittsstudie visar betydligt högre 

bentäthet i höft och ländrygg hos 75-åriga tidigare elitidrottsmän jämfört med icke 

tävlingsidrottare (36). Positiv effekt på bentäthet av fysisk aktivitet som belastar skelettet har 

således visats på premenopausala kvinnor (måttlig evidens) och postmenopausala kvinnor och 

män (begränsad evidens), men fler studier behövs för att belysa könsspecifika träningseffekter 

på skelettet (1). Det saknas även studier på olika etniciteter och studier för att klargöra dos–

respons-samband. 

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för osteoporos 

Osteoporos – förebygga med fysisk aktivitet  

Kombination av 

Aerob fysisk aktivitet, belastande  Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Måttlig (premenopausala kvinnor) eller begränsad (postmenopausala kvinnor och män) 

Intensitet* Duration 
minuter/vecka 

Frekvens  
antal gånger/vecka 

Antal 
övningar 

Intensitet 
antal repetitioner 

Antal set Frekvens  
antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 2 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Belastning av skelettet är viktig. Därför rekommenderas belastande aerob fysisk aktivitet som t.ex. joggning eller promenad och 

styrketräning som kombineras med annan träning med låg till hög belastning på skelettet (beroende på individens förutsättningar), såsom 
hopp med eller utan växlande riktningar (37, 38). 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Fall-/osteoporosrelaterade frakturer 

Systematiska översikter visar att fallprevention utgör en självklar åtgärd för att förhindra fall 

och fraktur (37, 39–41). Antal fall och fallrelaterade frakturer kan minskas hos äldre personer 

(≥ 65 år) som deltar i balans- och styrketräning minst 50 timmar under en träningsperiod (40). 

Enligt en metaanalys finns det stark evidens för att fysisk träning som utförs individuellt eller 

i grupp med fokus på förbättrad balans kan ge totalt 30 procent riskreduktionen av antal fall 

(41). Det finns måttlig evidens för ett omvänt samband mellan fysisk aktivitet och frakturrisk, 

det vill säga hög fysisk aktivitet ger låg frakturrisk och i synnerhet minskad risk för 

höftfraktur. Det föreligger ett dos–respons-samband där högre fysisk aktivitetsnivå relateras 

till lägre frakturrisk (måttlig evidens) (1). Miniminivåerna av fysisk aktivitet som ger minskad 

frakturrisk innebär mer än 4 timmar per vecka för promenad och mer än 1 timme per vecka 

för övrig fysisk aktivitet. Dessa nivåer kan ge frakturriskreduktion mellan 33 och 41 procent. 

Med ökad aktivitetsnivå ligger riskreduktionen mellan 36 och 68 procent (måttlig evidens) 

(1).  

 

Befolkningsbaserade studier visar att regelbunden fysisk aktivitet, minst 30 minuter per dag, 

minskar risken för kotkompression hos kvinnor över 50 år och att deltagande i intensiv fysisk 

aktivitet minskar risken för kotkompression hos äldre kvinnor (≥ 65 år) (1). Evidensen är 

emellertid svag, eftersom det dels kan vara svårt att diagnostisera kotkompression (som kan 

vara symtomfri), dels kan saknas specifika ryggövningar i olika träningsprogram (1). 

Regelbundna ryggresningsövningar kan minska risken för kotkompression hos 

postmenopausala kvinnor enligt en prospektiv studie med 10-årsuppföljning (42). Det finns 

enstaka studier som talar för att ökad fysisk aktivitet har samband med minskad risk för 

handledsfraktur hos postmenopausala kvinnor med uppföljningstid på 25 år (1). Hos tidigare 

elitidrottsmän är prevalens av handledsfraktur efter 50-årsåldern lägre än hos kontroller (43).  

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för fall/fraktur 

Fall-/osteoporosrelaterade frakturer – förebygga med fysisk aktivitet  

Kombination av 

Aerob fysisk aktivitet, belastande Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark (fall) och begränsad till måttlig (osteoporosrelaterade frakturer) 

Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Typ av aktivitet och dos varierar mellan studier och därför är det svårt att ge exakt rekommendation. De studerade aktiviteterna 

ryms dock inom den allmänna rekommendationen men med fokus på viktbärande aerob fysisk aktivitet och muskelstärkande fysisk aktivitet. 

Balansträning är dessutom oerhört viktig för att förebygga fall och fallrelaterade frakturer bland äldre och ska alltid ingå som fysisk aktivitet 

för denna grupp t.ex. som en del av den muskelstärkande fysiska aktiviteten.  

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Sarkopeni 

Sarkopeni definieras som en förlust av muskelmassa och styrka, vilket sker med ökande ålder 

(44). Denna förlust följs också ofta av en försämrad fysisk funktion såsom långsammare 

gånghastighet och försämrad uppresningsförmåga samt förtida död (45, 46). 

 

Inverkan av fysisk aktivitet på muskelmassa 

Det finns stark evidens för att muskelmassan och muskelns tvärsnittsyta kan ökas genom 

styrketräning med hög intensitet hos äldre individer, men med ökande ålder minskar dock 

träningseffekten (måttlig evidens). Detta har bland annat visats i randomiserade kontrollerade 

studier när man studerat styrketräning, som utfördes under 4 månader av unga män och 

kvinnor där tvärsnittsytan på låret ökade med 16–23 procent, medan äldre svaga individer 

som tränade likartat fick en ökning med 2,5–9 procent. Det finns stark evidens för ett dos–

respons-samband med större ökning av muskelmassa vid högre intensitet. Det förefaller inte 

vara några könsskillnader avseende effekten av styrketräning på muskelmassa eller muskelns 

tvärsnittsyta (stark evidens), men det saknas evidens avseende olika etniciteter (1). 

 

Inverkan av fysisk aktivitet på muskelstyrka 

Randomiserade kontrollerade studier visar att det finns stark evidens för att muskelstyrkan 

kan förbättras påtagligt hos äldre individer med styrketräning och ge måttlig effekt på fysisk 

funktion. Det finns stark evidens för ett dos–respons-samband med större ökning av 

muskelstyrka vid högre intensitet. Styrketräningen kan vara utformad både som ren 

styrketräning eller i kombination med funktionell träning eller som uthållighets- och 

balansträning (1, 47). 

 

Inverkan av fysisk aktivitet på muskulär explosiv styrka 

Explosiv styrka kan beskrivas som kraftutveckling per tidsenhet, vilket innebär att en stor 

kraft som genereras snabbt ger hög explosiv styrka. Den är viktig för fysisk funktion och 

fallprevention hos äldre. Randomiserade kontrollerade studier visar på stark evidens för att 

explosiv styrka kan tränas upp med styrketräning som utförs med hög hastighet. Motståndet i 

styrketräningen är inte det avgörande för om träningen ger en ökad explosiv styrka, utan det 

som är viktigast är att träningen utförs med en hög hastighet. Motstånd som kan användas kan 

ligga mellan 20–80 procent av ett repetitionsmaximum (1 RM) (1).  

 

Artros  

Artros kan uppkomma genom en rad olika mekanismer. Riskfaktorer som kan modifieras med 

förändring i fysisk aktivitetsnivå och målinriktad träning inkluderar ledskada, övervikt, 

muskelsvaghet, fysisk inaktivitet och vissa elitidrotter eller tunga arbeten. Akuta skador i knä 

och höft är vanligt i idrott och utgör en väsentlig riskfaktor för framtida artrosutveckling (48). 

Cirka hälften av dem som får en knäskada har utvecklat artros som syns på röntgen 15 år 

senare (49). Att förebygga ledskador är därför att jämställa med primärprevention av artros 

och ska prioriteras därefter. Det finns stark evidens för att specifik träning utförd ett par 

gånger i veckan under cirka 15 minuter i samband med uppvärmning för idrotter som 

exempelvis fotboll och handboll, kan förebygga varannan knäskada (50). 

 

Det finns flera okontrollerade epidemiologiska studier som kan sammanfattas med att lagom 

fysisk aktivitet verkar skydda mot artrosutveckling, medan alltför lite eller alltför mycket 

fysisk aktivitet kan bidra till artrosutveckling (begränsad evidens) (51, 52). Riskfaktorer som 

bidrar till att överbelasta leden under lång tid, och på så sätt leda till artros, är övervikt, tungt 
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arbete och vissa elitidrotter (48). Trots att det kan uppfattas som paradoxalt, bidrar också 

muskelsvaghet till en överbelastning av leden vilket kan leda till artrosutveckling (53).  

 

Artros utvecklas långsamt och det kan ta flera årtionden från utlösande faktor (t.ex. en 

ledskada), till dess att strukturella tecken kan ses på röntgen eller kronisk smärta har 

utvecklats. Denna period kan användas till att skjuta upp eller förhindra besvär hos dem med 

hög risk att utveckla artros. Då det verkar som att lagom belastning är bäst för leden betyder 

det att vissa individer kan behöva minska eller modifiera sin fysiska aktivitet, medan andra 

behöver öka den. Medan minskning eller modifiering av fysisk aktivitet är aktuellt för ett 

mindre antal, behövs en ökning av fysisk aktivitet för flertalet för att minska eller undgå 

artrossymtom. Oavsett bakomliggande riskfaktorer är träning riktad speciellt mot att öka 

stabiliteten och funktionsförmågan i leden bra för alla.  

 

Vid redan uppkommen sjukdom finns stark evidens för att träning och viktreduktion minskar 

ledsmärta och förbättrar funktionen (54).  
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Mental ohälsa 

Depressiva symtom och depression 

Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre risk att 

drabbas av depression enligt PAGAC-rapporten från 2008 (1). Ett trettiotal prospektiva 

observationsstudier visar att risken att utveckla depressiva symtom är runt 25 till 30 procent 

lägre bland individer som är fysiskt aktiva jämfört med de som är inaktiva (stark evidens) (1). 

Senare studier bekräftar att risken att drabbas av depression är lägre bland individer som är 

fysiskt aktiva (55). Majoritet av de studier visar en effekt på en dos som ligger omkring de 

allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet. Således är vår samlade bedömning att 

evidensstyrkan för rekommenderad dos är stark. Några studier talar för att även en lägre dos 

av fysisk aktivitet än de allmänna rekommendationerna kan ge en preventiv effekt, men 

evidensstyrkan för detta är begränsad (55).  

 

Den förebyggande effekten av fysisk aktivitet för depression verkar vara oberoende av kön, 

ålder eller etnicitet (begränsad evidens) och det finns måttlig evidens för ett dos–respons-

samband (1, 55). Sambandet mellan depression och fysisk aktivitet förklaras av både 

psykologiska och fysiologiska mekanismer. Bland de psykologiska räknas påverkan på 

självkänsla och den egna tilltron att bemästra situationer. Bland de fysiologiska räknas 

påverkan på neuropeptider, tillväxtfaktorer och nybildning av celler i hjärnan. 

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för depression 

Depressiva symtom och depression – förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Stark 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter aerob fysisk aktivitet per vecka vara 

någon tröskelnivå, utan riskminskningen för depressiva symtom och depression börjar redan vid lägre nivåer. 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 

 

 

Ångest 

Det finns begränsad evidens för att fysisk aktivitet kan förebygga ångest (1). Nationella 

preventionsstudien som genomfördes i USA under 2003 visade att risken att utveckla någon 

ångestdiagnos, inklusive generaliserad ångest och specifika ångesttillstånd, är klart lägre (43 

%) hos individer som var regelbundet aktiva jämfört med inaktiva (56). Dosering avseende 

fysisk aktivitet som förebyggande av ångest är svårt att precisera främst på grund av att för få 

studier är genomförda.  

 
Demenssjukdomar  

Regelbunden fysisk aktivitet är förenad med lägre risk att utveckla demenssjukdom och 
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kognitiv nedsättning bland äldre (stark evidens) (1). Merparten av studierna avseende 

insjuknande av demens är prospektiva observationsstudier. I en metaanalys som inkluderade 

15 prospektiva studier fann man 38 procent lägre risk att utveckla kognitiv nedsättning hos de 

som var aktiva jämfört med inaktiva individer (57). De förebyggande effekterna var 

signifikanta redan vid låg till måttlig dos av fysisk aktivitet. Ett antal randomiserade 

kontrollerade prövningar bekräftar att fysisk träning kan förebygga utvecklingen av kognitiv 

nedsättning bland äldre.  

 

Betydelsen av fysisk aktivitet för kognitiv funktion har framför allt studerats hos medelålders 

eller äldre individer och det är också i dessa grupper som man uppvisar störst effekt. Yngre 

individer har oftast relativt bra kognitiv funktion, som då är svårare att påverka. Det finns en 

antydan till att effekterna skulle vara större hos män, men det behövs mer forskning för att 

kunna fastställa om så är fallet. Effektstorleken ligger kring 20–30 procent lägre risk att 

utveckla demenssjukdom hos de som tränar regelbundet och detta gäller främst äldre 

individer. Evidens är begränsad för ett dos–respons-samband när det avser förebyggande av 

demens. I en nyligen publicerad metaanalys konstaterade författarna att hos en tredjedel av 

alla personer som får Alzheimers sjukdom beror detta på faktorer som potentiellt går att 

påverka. Fysisk inaktivitet visade sig vara den största bidragande faktorn med 21 procents 

riskökning (58).  

 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för demenssjukdom 

Demenssjukdomar – förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Begränsad till måttlig 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande. 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 

 

 

Stressrelaterad ohälsa  

Sambandet mellan fysisk aktivitet och stress är mångfacetterat inte minst på grund av att 

begreppet stress hanteras olika både inom forskningen men även inom hälso- och sjukvården. 

Kardiovaskulära och metabola sjukdomar kan i vissa fall vara relaterade till stress och det 

preventiva perspektivet avseende denna aspekt har diskuteras tidigare i detta kapitel. Även det 

preventiva perspektivet avseende mentala symtom kopplade till stress, främst depression, 

ångest och kognitiv nedsättning, diskuteras här ovan. Vidare finns det begränsad evidens för 

att individer som rapporterar någon form av aktivitet upplever mindre stress än de som är 

inaktiva (1), och att regelbunden fysisk aktivitet kan skydda mot utvecklingen av 

stressrelaterade hälsoproblem (59). Det finns också begränsad evidens för att regelbunden 

aktivitet kan förebygga sömnproblem (1), vilket är vanligt förekommande hos de som söker 

för stressrelaterad ohälsa.  

 

Sammanfattningsvis finns det flera olika skäl att anta att fysisk aktivitet har betydelse som 
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förebyggande av stressrelaterad ohälsa. Evidensstyrkan avseende prevention varierar dock 

beroende på vilket symtom/sjukdomstillstånd det gäller. Psykosocial stress är en riskfaktor för 

flera sjukdomstillstånd, såsom depression och hjärt-kärlsjukdom, där evidens för prevention 

är stark. I PAGAC-rapporten bedöms effektstorleken vara kring 20–30 procent reducerad risk 

att individer som är fysisk aktiva rapporterar hög stressnivå (1). Det föreligger inte tillräcklig 

evidens för att kunna uttala sig om dos–respons-samband.  
 

Rekommenderad fysisk aktivitet för att minska risken för stressrelaterad ohälsa 

Stressrelaterad ohälsa – förebygga med fysisk aktivitet  

Aerob fysisk aktivitet 

Rekommendationens evidensstyrka: Begränsad till måttlig 
Muskelstärkande fysisk aktivitet 

Komplement till aerob fysisk aktivitet 
Intensitet* Duration 

minuter/vecka 

Frekvens  

antal gånger/vecka 

Antal 

övningar 

Intensitet 

antal repetitioner 

Antal set Frekvens  

antal gånger/vecka 

Måttlig Minst 150 5–7 8–10 8–12 Minst 1 2–3 

Eller  

Hög Minst 75 3–5 

eller kombinerad 

Undvik långvarigt stillasittande 

Tänk på: Även om detta är en önskvärd minimivolym av fysisk aktivitet, verkar inte 150 minuter per vecka aerob fysisk aktivitet vara någon 

tröskelnivå utan riskminskningen för stressrelaterad ohälsa börjar redan vid lägre nivåer. 

* Måttlig intensitet: 40–59 % VO2max, RPE 12–13. Hög intensitet: 60–89 % VO2max, RPE 14–17. 
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Tabell 1. Fysisk aktivitet (FA) som prevention, sammanfattning. 

Hälsotillstånd Typ av studier
a
 Typ av samband Effektstorlekb Rekommenderad dos 

Förtida död oavsett 

orsak 

3a omfattande Omvänt samband mellan 

dos av FA och risk för 
förtida död  

Evidensstyrka: stark 

30 % 

Evidensstyrka: stark 

Allmänna rek.c 

Evidensstyrka: stark 

 

Hjärt-kärlsjukdom 

 

Kranskärlssjukdom och 
stroke: 3a omfattande  

 

 

Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 

hjärt-kärlsjukdom 

Evidensstyrka: stark 

24–36 % 

Evidensstyrka: stark 

Allmänna rek.c 

Evidensstyrka: stark 

 

Metabola sjukdomar Typ 2 diabetes: 2a (få) 
och 3a (måttligt antal)  

 

Metabola syndromet: 
3a/3b (måttligt antal)  

Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 

typ 2-diabetes och 

metabola syndromet  

Evidensstyrka: stark 

30–40 % 

Evidensstyrka: stark 

Allmänna rek.c 

Evidensstyrka: stark 

 

Övervikt/fetma 

Viktstabilitet 

 

1, 2a och 3a   

 

Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 

övervikt/fetma  

Evidensstyrka: stark 

Muskelstärkande fysisk 

aktivitet kan vara 

gynnsamt för 
viktstabilitet 

Evidensstyrka: måttlig 

 Allmänna rek.c 

Evidensstyrka: måttlig 

 

Övervikt/fetma 

Viktstabilitet efter 

viktnedgång 

2  

 

Omvänt samband mellan 
dos av FA och risken att 

gå upp i vikt efter 

viktnedgång  

Evidensstyrka: måttlig 

 Allmänna rek.c med 
dubbel dos aerob FA 

Evidensstyrka: måttlig 

 

Rörelseapparatens 

sjukdomar 

Osteoporos 

Bentäthet 

1, 2a Omvänt samband mellan 

dos av FA och risk för 

låg bentäthet 

Evidensstyrka: måttlig 

1–2 % ökad bentäthet 

Evidensstyrka: måttlig 

Allmänna rek.c med 

fokus på viktbärande 

aerob FA och 
muskelstärkande FA 

Evidensstyrka: måttlig 

för premenopausala 
kvinnor och begränsad 

för män och för 

postmenopausala 
kvinnor  

 

Rörelseapparatens 

sjukdomar 

Fall-

/osteoporosrelaterade 

frakturer 

 

Fall:1 

Fraktur: 3a 

Fall: Omvänt samband 
mellan dos av FA och 

risk för fall bland äldre 

Evidensstyrka: stark 

Fraktur: Omvänt 

samband mellan dos av 

FA och risk för 
höftfraktur bland äldre 

Evidensstyrka: måttlig 

Fall: 30 % riskreduktion 
bland äldre 

Evidensstyrka: stark 

Fraktur: 36–68 % 
riskreduktion vid de högst 

nivåerna av FA 

Evidensstyrka: måttlig 

Fall: Allmänna rek.c med 
fokus på viktbärande 

aerob FA och 

muskelstärkande FA  

Evidensstyrka: stark 

Fraktur: Allmänna rek.c 

med fokus på 
viktbärande aerob FA 

och muskelstärkande FA 

Evidensstyrka: 
begränsad till måttlig 
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Rörelseapparatens 

sjukdomar 

Artros 

 

3a Låg till måttlig dos FA 
kan förebygga artros  

Evidensstyrka: 

begränsad 

  

Rörelseapparatens 

sjukdomar 

Sarkopeni 

 

1 Muskelstärkande FA kan 
öka muskelmassa, 

muskelstyrka, 

explosivitet (power) och 
muskulär uthållighet 

Evidensstyrka: stark 

 Muskelstyrka: progressiv 
muskelstärkande fysisk 

aktivitet 60–80 % 1 RM 

Evidensstyrka: stark 

 

Mental ohälsa 1, 2a, 3a och 3b Omvänt samband mellan 
dos av FA och risk för 

depression och demens 

Evidensstyrka: stark 

20–30 % för både 
depression och demens 

Evidensstyrka: stark för 

båda 

Allmänna rek.c 

Evidensstyrka: Stark för 

depression, begränsad 

till måttligt för demens 

a) Typ av studier: 1 = RCT (randomized controlled trial) eller metaanalys utan stora begränsningar, 2a = RCT med betydande 
begränsningar, 2b = icke randomiserade kliniska studier, 3a = väldesignade prospektiva kohortstudier eller fall-kontrollstudier, 3b = 

svagare prospektiva kohortstudier, fall-kontrollstudier eller tvärsnittsstudier, 4 = inte adekvata studier. 

b) Effektstorlek: Den riskminskning som visats i studier.  

c) Allmänna rek. = Allmän rekommendation om aerob fysisk aktivitet för vuxna: minst 150 minuter per vecka, minst måttlig intensitet eller 

minst 75 minuter per vecka, hög intensitet eller en kombination av dessa alternativ (se kapitel ”Rekommendationer om fysisk aktivitet för 

vuxna”). Förutom detta ingår muskelstärkande fysisk aktivitet i den allmänna rekommendationen om fysisk aktivitet men 
muskelstärkande aktivitet är inte evidensgraderad på motsvarande sätt som aerob fysisk aktivitet. 
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Flytt av tjänst från planeringsenheten till hemtjänstenheten 
En översyn av arbetsuppgifter inom planeringsenheten har genomförts under våren 2017. 

Översynen visade att planering av insatser i programmet LapsCare som görs för hemtjänstens 

räkning upptar 1,5 tjänst av planeringsenheten totala personal. I planeringen av dessa insatser 

ingår även att ta emot beställningar från biståndshandläggare.  

 

Med anledning av detta skulle det underlätta om 1,5 tjänst flyttades från planeringsenheten till 

hemtjänst. Det skulle innebära en mer naturlig och säker hantering från beställare till utförare 

av planerade insatser/besök hos kund.  
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Taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2018 
I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom 

äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. 

Då taxorna inom vård och omsorg beräknas utifrån maxtaxan påverkas även avgifterna för 

enskilda insatser.  

 

Högkostnadsskydd (maxtaxa) för insatser inom äldre- och handikappomsorgen 

Prisbasbeloppet  

För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kronor. 

 

Högkostnadsskyddet – maxtaxa = 2 044 kronor. 

 

Avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen = 2 100 kronor. 

 

Minibelopp för ensamboende = 5 136 kronor. 

 

Minimibelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor = 4 340 kronor. 

 

Livsmedelsbelopp 1 855 kronor. 

 

Förhöjt minimibelopp för yngre än 61 år avseende kostnad för livsmedel, 325 kronor. 

 

Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar följer Landstinget i Värmland. 

För närvarande avgiftsfri vård för barn och ungdomar till och med 19 år. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande ekonomichef Ingela Bergare 

Taxebilaga avgifter hemtjänst, vård och omsorg. 

Prisbasbelopp 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

Anta taxa för hemtjänst, vård och omsorg 2018, gäller från och med 2018-01-01 enligt bilaga. 

 

 

Ingela Bergare 

Ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 

Nina Karlsson  

 



TAXEBILAGA 2017 2018 

VÅRD OCH OMSORG     

Hemtjänst eget boende (ordinärt) enligt SoL och 

kommunal hälso- och sjukvård/HSL 
    

Personlig omvårdnad i eget boende per månad 510,00 518,00 

Inköp per tillfälle 165,00 170,00 

Städ per tillfälle 350,00 350,00 

Tvätt per tillfälle 410,00 410,00 

Kommunal hälso- och sjukvård per besök, hemsjukvård 115,00 120,00 

Trygghetslarm per månad 310,00 310,00 

Ledsagare per tillfälle 170,00 170,00 

Aktivering per tillfälle 170,00 170,00 

Avlastning/tillsyn i hemmet per tillfälle 170,00 170,00 

Avgift för hemsändning av middagen,     

debiteras mot maxtaxan, per dag och hushåll 10,00 10,00 

Hemsänd middag/dag, Matdistribution 37,00 37,00 

Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla s.k. särnär, ordinärt 

boende/dygn. 

    

104,50 105,17 

Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla s.k. särnär, ordinärt 

boende/månad 

    

3 135,00 3 155,00 

Enstaka näringsdryck, inklusive hemleverans.  12,00 12,50 

Sondnäring som tillskott 800 ml/dygn eller näringsdryck upp till      

3 förpackningar/dygn i ordinärt boende/mån, inkl. hemleverans. 900,00 914,00 

Berikningspulver/förtjockningsmedel betalar 100 kronor/månad, 

inklusive hemleverans. 

    

120,00 122,00 

Fördyrade levnadskostnader höjt minimibelopp      

Tillredning kost, matlåda 20,60 20,60 

Tillredning kost, särnär 43,33 43,33 

      

Korttidsplats utanför hemmet enligt SoL     

Personlig omvårdnad korttidsplats, exkl. kost, /dygn 67,10 68,13 

Personlig omvårdnad i korttidsplats per månad 2 013,00 2 044,00 

Kost i korttidsvistelse/dygn 104,50 105,17 

Kost i korttidsvistelse/månad 3 135,00 3 155,00 

Sondnäring som i ordinärt boende     

Fördyrade levnadskostnader höjt minimibelopp     

Tillredning kost i korttidsvistelse/dygn 43,33 43,33 

Sondnäring som i ordinärt boende 43,33 43,33 

 



 

Särskilt boende enligt SoL 2017 2018 

Personlig omvårdnad särskilt boende, exkl. kost/dygn 67,10 68,13 

Personlig omvårdnad särskilt boende per månad 2 013,00 2 044,00 

      

Möbler i särskilt boende per månad per person. 350,00 350,00 

Högsta avgift för bostad i särskilt boende, som inte regleras av hyreslagen  
    

2 068,00 2 100,00 

      

Kost i särskilt boende/dygn 104,50 105,17 

Kost i särskilt boende/månad 3 135,00 3 155,00 

Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla s.k. särnär, särskilt 

boende/dygn 

    

104,50 105,17 

Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla s.k. särnär, särskilt 

boende/månad 

    

3 135,00 3 155,00 

Näringstillskott och vanlig kost, särskilt boende/dygn 
    

104,50 105,17 

Näringstillskott och vanlig kost, särskilt boende/mån 
    

3 135,00 3 155,00 

Fördyrade levnadskostnader höjt minimibelopp     

Tillredning kost/månad, särnär/månad 1 300,00 1 300,00 

      

Minimibelopp     

Minimibelopp ensamboende 2018/månad 5 057,00 5 136,00 

Minimibelopp sammanlevande makar o sambor 2018/månad 4 273,00 4 340,00 

Minimibelopp yngre med funktionsnedsättning, efter individuell 

prövning. 

    

505,00 514,00 

Höjt minimibelopp, tillägg på livsmedelskostnaden per månad till yngre 

än 61 år. 
250,00 325,00 

 



 

 
 

STORFORS 
KOMMUN 

TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

Datum 

2017-11-08 
Diarienummer 

      

 Handläggare 

      
Beslutsinstans 

KS och KF 

 

Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 

Förslag till sammanträdestider 2018 för KS och KF har upprättats. 

 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 

 

Måndag den 15 januari Tisdagen den 11 september 

Måndagen den 19 februari Onsdagen den 17 oktober 

Måndagen den 19 mars Måndagen den 12 november 

Måndagen den 9 april 

Måndagen den 7 maj 

Torsdagen den 7 juni 

Måndagen den 25 juni 

 

Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.00 

 

Onsdagen den 7 februari Torsdagen den 16 augusti 

Torsdagen den 15 mars Torsdagen den 4 oktober 

Torsdagen den 12 april Torsdagen den 8 november 

Onsdagen den 2 maj Onsdagen den 5 december 

Onsdagen den 30 maj 

Torsdagen den 28 juni 

 

Förslag till beslut 

Fastställa ovanstående sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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