
KALLELSE Sida 1 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-04 

Kallelse 
Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. 
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 

Tid: Måndagen den 17 januari 2022, kl. 08:15 

Plats: Sammanträdesrum Stora Galejan, Kulturhuset Storfors. 

Information om Vindkraftparken i Storfors och Karlskoga Föredragande 
Länsstyrelsen Värmland 

Representant för boende 
Anders Hultman 

Ärenden Dnr Paragraf 

1 Val av protokollsjusterare 

2 Meddelanden 

3 Kommunstyrelsens 
granskning av 
ledningssystemet 

4 Anmälan om 
delegationsbeslut 

KS/2020:582 

5 Anmälningsärenden 

6 Ekonomi/månadsrapport 

7 Information om samverkan 
och arbetsätt vid katastrofer 

KS/2021:478 KS § 204 Säkerhetssamordnare 
Michael Björklund 

8 Remiss Välfärdsteknik via 
Hjälpmedelsnämnden 

KS/2021:504 Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

Sid 1

Sid 8

Sid 6

Sid 14

hemaen
Understrykning

hemaen
Understrykning



KALLELSE Sida 2 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-04 

Ärenden Dnr Paragraf 

9 Namnändring på enheten 
Arbetsmarknad och 
Integration till enheten 
Arbetsmarknad och 
Etablering  

KS/2021:489 KSAU § 
146 

Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

10 Verksamhetsplan vård och 
omsorg 2022 

KS/2021:492 KSAU § 
147 

Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

11 Verksamhetsplan förskola 
skola 2022 

KS/2021:490 KSAU § 
151 

Skolchef 
Annelie Izindre 

12 Ansökan om medlemskap i 
kost och servicenämnden, 
Region Värmland 

KS/2021:495 KSAU § 
148 

Verksamhetschef 
Vård och omsorg 
Margareta Albért 

Verksamhetsutvecklare 
Ann-Louise Izindre 

13 Utökad borgen för Storfors 
Sport och Aktivitetscenter 

KS/2021:490 KSAU § 
150 

Verksamhetsutvecklare 
Ann-Louise Izindre  

14 Handlingsplan 
suicidprevention 

KS 2021:479 KSAU § 
149 

Personalchef 
Daniel Bekking 

Hälsovårdskonsulent 
Pia Aspvik 

15 Instruktion till representant 
bolagsstämma AB Storfors 
Mark och 
Industrifastigheter 

KS/2021:402 KSAU § 
144 

Ekonomichef 
Annette Olsson 

Sid 21

Sid 23

Sid 41

Sid 49

Sid 74

Sid 95

Sid 106



KALLELSE Sida 3 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-04 

Ärenden Dnr Paragraf 

16 Detaljplan Herrnäset 1:101 KS/2021:498 KSAU § 
152 

Kommunchef  
Johan Rosqvist 

Enhetschef  
Teknisk drift 
Jukka Mäenpää 

17 Tjänstgöring vid ordinarie 
befattningshavares 
korttidsfrånvaro 

KS/2021:500 KSAU § 
153 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

18 Avstående 
hembudsförbehåll 
Inlandsbanan AB 

KS/2021:499 KSAU § 
154 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

19 Verksamhetsplan 
kommunövergripande 2022 

KS/2021:491 KSAU § 
155 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

20 Remiss av promemorian En 
förbättrad 
förpackningsinsamling - 
nya roller för kommuner 
och producenter 

KS/2021:472 KSAU § 
145 

Miljösamordnare 
Andreas Eriksson 

Miljösamordnare 
Jasmine Delin 

21 Deltagande i 
Prislappsmodellen från och 
med år 2022 

KS/2021:519 KSAU § 
156 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

22 Tillägg till 
Delegationsordningen 
2020-11-02 § 147 – 
Tillsättning av externt 
finansierad personal. 

Kommunchef 
Johan Rosqvist 

23 Revidering av reglemente 
för tillväxt- och 
tillsynsnämnden 

KS/2021:518 Vice ordförande 
Tillväxt- och 
tillsynsnämnden 
Thomas Backelin 

Sid 110

Sid 113

Sid 117

Sid 121

Sid 139

Sid 401

Sid 402

Sid 
446



KALLELSE Sida 4 (4) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-04 

Ärenden Dnr Paragraf 

24 Remiss - Länsplan för 
regional 
transportinfrastruktur i 
Värmland 2022-2033 

KS/2021:507 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

Tjut utsänds senare 

25 Remiss Trafikverkets 
förslag till nationell plan 
för transportinfrastrukturen 
2022-2033 

KS/2021:506 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

Tjut utsänds senare 

26 Remiss - Länsplan för 
Regional 
transportinfrastruktur 2022-
2033 Region Örebro län 

KS/2021:442 Kommunchef 
Johan Rosqvist 

Tjut utsänds senare 

27 Hjälpmedelsnämnden – 
Anhållan om extra tillskott 
till budget 2022 

KS/2021:421 

28 Friskvård för Storfors 
kommuns högstadieelever - 
Gymkort. 

KS/2022:24 

Hans Jildesten 
Ordförande

Sid 463

Sid 466

Sid 711

Sid 999



2021-11-01
2021-11-04
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-15
2021-11-18
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-15
2021-11-03
2021-11-02
2021-11-05
2021-11-15
2021-11-17
2021-11-22
2021-11-17

Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (LSS handläggare)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Beslutsdatum Beslutsfattare

Heidi Larsson (Administratör IFO)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 

2021-11-23  -  
2021-11-17  -  2022-11-

  -  2021-11-15
2021-11-05  -  2021-11-
2021-11-03  -  2021-11-
2021-11-05  -  
2021-11-16  -  
2021-11-18  -  2021-12-

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2021-11-01 - 2021-11-30

Beslutsperiod

Delegationsbeslut

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall enl. 9 § 10 p Daglig verksamhet

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avsluta utredning enligt 11 kap 1§ SoL utan insats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende avlastningsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats
Bifall 4kap 1§ SoL Korttidsboende korttidsplats

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslut

Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Avslag bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Beslutsdatu

1



2021-11-09
2021-11-04
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-18
2021-11-22
2021-11-02
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-30
2021-11-10
2021-11-17
2021-11-22
2021-11-25
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-05
2021-11-08
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-11
2021-11-12
2021-11-12
2021-11-15
2021-11-15
2021-11-17

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lovisa Liljegren (Biståndshandläggare)

Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lovisa Liljegren (LSS handläggare)
Eva-Lena Bergqvist (Vuxenhandläggare)
Marina Collstam (Enhetschef IFO)
Sara Andersson (Socialsekreterare)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Sara Rothelius (Vuxenhandläggare)

2021-11-01  -  2022-11-

2021-11-11  -  2022-05-
2021-11-11  -  2022-03-
2021-11-18  -  2021-11-
2021-11-12  -  2022-10-
2021-11-15  -  2021-12-
2021-11-23  -  2022-11-

2021-11-01  -  2022-10-
2021-11-03  -  2022-07-
2021-11-04  -  2021-12-
2021-11-05  -  2022-01-
2021-11-09  -  2021-11-
2021-11-10  -  2021-11-

2021-12-01  -  2022-02-
2021-11-10  -  
2021-11-17  -  
2021-11-22  -  
2021-11-25  -  
2021-11-03  -  2021-11-

2021-11-19  -  2022-05-
2021-11-23  -  2022-05-
2021-11-02  -  2022-01-
2021-11-29  -  2021-12-
2021-12-01  -  2022-11-
2021-09-27  -  2022-02-

2021-11-08  -  2021-11-
2021-12-01  -  2022-10-
2021-11-12  -  2022-11-
2021-11-12  -  2022-05-

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL,  Bifall Säbo

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

Bifall enl. 9 § 2 p Personlig assistans
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL

2



2021-11-18
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-25
2021-11-01
2021-11-01
2021-11-02
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-04
2021-11-04
2021-11-04
2021-11-08
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-12
2021-11-15
2021-11-15

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Sara Rothelius (Jourhandläggare)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Administratör IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Ewa Sundberg (Enhetschef IFO)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)

Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)
Lina Lundell (Biståndshandläggare)
Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

Cassandra Nilsson Östlund (Biståndshandläggare)

2021-11-08  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-08  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

2021-10-25  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-04  -  2021-12-

2021-11-30  -  2022-11-
2021-12-01  -  2022-11-
2021-11-25  -  2022-02-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-11-01  -  2021-11-

2021-11-29  -  2022-02-
2021-12-06  -  2022-02-
2021-12-02  -  2022-12-
2021-11-29  -  2022-11-
2021-12-01  -  2022-11-
2021-12-01  -  2022-11-

2021-11-18  -  2022-06-
2021-11-23  -  2022-11-
2021-11-19  -  2021-12-
2021-12-01  -  2022-11-
2021-11-23  -  2022-04-

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 4 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst

Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
Bistånd enligt 4 kap 1 § SoL, Bifall Hemtjänst
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2021-11-15
2021-11-16
2021-11-16
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-17
2021-11-18
2021-11-18
2021-11-19
2021-11-19
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-22
2021-11-23
2021-11-23
2021-11-23
2021-11-24
2021-11-25
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-26
2021-11-29
2021-11-29

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)

2021-12-01  -  2021-12-
2021-11-26  -  2021-12-
2021-11-01  -  2021-11-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-29
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03

Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Heidi Larsson (Handläggare ekonomiskt bistånd)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)
Mikaela Eriksson (Familjerättshandläggare)

Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 
Elisabeth Berglund (Handläggare ekonomiskt 

  -  Tillsvidare
  -  Tillsvidare

2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
2021-12-01  -  2021-12-
  -  Tillsvidare

2021-12-01  -  2021-12-

Antal 
114
14

Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol
Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol
Upplysning enl. 6 kap 20 § FB skickas till domstol

Antal beslut

Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
Ekonomiskt bistånd enl. 4 kap. 1 § SoL
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-15 
Diarienummer 
KS/2021:504 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 

Tjut svar på remiss Välfärdsteknik via 
Hjälpmedelsnämnden
Diarienummer: KS/2021:504 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
2018 fick dåvarande landstingsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta 
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden beslutade att en 
fördjupad utredning krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag. En tillsatt projektgrupp 
bestående av representanter från kommunerna och Region Värmland genomför den 
fördjupade utredningen. Därefter ska det förslag på nytt avtal som inkluderar välfärdsteknik 
gå ut på remiss till berörda huvudmän. 
 Projektgruppen är nu i behov av synpunkter för att få hjälp med inriktningen i det fortsatta 
utredningsarbetet. Alternativa förslag är utskickade på delremiss till huvudmännen.  

Delremissen ska besvaras senast 28 februari 2022. 

Beslutsunderlag 
Remissvar daterat 2021-12-13 
Delrapport välfärdsteknik via hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Besvara remissen enligt följande: 
Storfors kommun föredrar att respektive kommun tar hela ansvaret för välfärdsteknik, men 
ser gärna hjälpmedelsnämnden som ett bollplank för kommunen. Funktionen bollplank kan i 
ett långsiktigt perspektiv leda till en samordning av upphandling gällande välfärdsteknik. 
Vidare ser kommunen en utvecklingspotential inom välfärdsteknik om diskussioner runt 
ämnet görs redan vid patientens initiala kontakter med vårdgivare inom Regionen 

Samt bifoga dokument remissvar daterat 2021-12-13 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist kommunchef 
Margareta Albért verksamhetschef 
erik.lisshammar@regionvarmland.se, sekreterare hjälpmedelsnämnden Region Värmland 
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1 (1) 
 

Datum Vår beteckning 

Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet 2021-12-08 HMN/210038 
Handläggare och telefon Ert datum Er beteckning 

Erik Lisshammar, +46108317478   
 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 
Region Värmland 
651 82 Karlstad 
 
 

Rosenborgsgatan 50 010-831 50 00 erik.lisshammar@regionvarmland.se 
Telefax Organisationsnummer 
 232100-0156 

 

Följebrev - Remiss med två alternativa förslag för det 
fortsatta arbetet med välfärdsteknik 

Hej! 

Med utgångspunkt i ett kommunalt önskemål fick den dåvarande 
landstingsdirektören 2018 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att låta 
välfärdsteknologi ingå i hjälpmedelsnämndens verksamhet. Nämnden 
beslutade med stöd av utredningens rekommendationer att välfärdsteknik 
skulle ingå i den egna verksamheten framöver, men att en fördjupad 
utredning först krävdes för att tydliggöra nämndens uppdrag.  
 
En tillsatt projektgrupp bestående av representanter från kommunerna och 
Region Värmland genomför den fördjupade utredningen, vilken beräknas bli 
klar i början av nästa år. Därefter ska det förslag på nytt avtal som 
inkluderar välfärdsteknik gå ut på remiss till berörda huvudmän innan ett 
införande av välfärdstekniska hjälpmedel i hjälpmedelsnämndens 
verksamhet kan bli aktuellt. För att få hjälp med inriktningen i det fortsatta 
utredningsarbetet är projektgruppen emellertid redan nu i behov av 
synpunkter från kommunerna och regionen.  
 
Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott har därför utifrån det mandat som 
tidigare delegerats från nämnden beslutat 2021-11-29 att skicka ut två 
alternativa förslag från projektgruppen på delremiss till er huvudmän. Vi är 
tacksamma om ni i svaret på delremissen både framför er syn på förslagen 
och lyfter annat som ni anser vara viktigt att beakta i det fortsatta arbetet 
med att utreda hur och i vilken form välfärdsteknik bör införas i 
hjälpmedelsnämndens verksamhet.  
 
För att underlätta besvarandet av delremissen kommer projektgruppen 
finnas tillgänglig för att svara på era frågor via Teams 2022-01-14 kl.08.00-
09.00 och 2022-01-17 kl. 11.00-12.00 Den som vill delta anmäler sig senast 
2022-01-12 till nämndens sekreterare (erik.lisshammar@regionvarmland.se) 
för att få en inbjudan med Teams-länk till valt mötestillfälle.  
 
Svar på delremissen skickas till erik.lisshammar@regionvarmland.se senast 
28 februari 2022. Tack på förhand för era synpunkter! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Henrik Samuelsson (M)  Anna Frödin 
ordförande hjälpmedelsnämnden ledningsstrateg Region Värmland 
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Ämne: delremiss välfärdsteknik hjälpmedelsnämnden
Från: Erik Lisshammar <erik.lisshammar@regionvarmland.se>
Till: kommun@forshaga.se <kommun@forshaga.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@kil.se <kommun@kil.se>; karlstadskommun@karlstad.se 
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommunen; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; 
kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; StorforsKommun; kommun@saffle.se 
<kommun@saffle.se>; kommun@arjang.se <kommun@arjang.se>; kommun@filipstad.se 
<kommun@filipstad.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; 
kommunstyrelsen@grums.se <kommunstyrelsen@grums.se>; torsby.kommun@torsby.se 
<torsby.kommun@torsby.se>; Diariet Region Värmland <diariet@regionvarmland.se>; Frida 
Poulsen <frida.poulsen@karlstad.se>
Mottaget: 2021-12-09 17:05:07

Hej!
 
Jag skickar över en delremiss om välfärdsteknik att besvara från hjälpmedelsnämnden. Jag bifogar 
projektgruppens delrapport med följebrev.
 
Observera att det var fel datum i protokollsutdraget som skickades ut för anslag. Remissen ska vara 
besvarad sista februari (2022-02-28).
 
Med vänlig hälsning
 
Erik Lisshammar
Nämndsekreterare
010-831 74 78, 072-464 13 24
erik.lisshammar@regionvarmland.se 
 
Region Värmland
Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet
Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad 
www.regionvarmland.se, www.1177.se
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Välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden (21 11 29) 
-Delleverans till Arbetsutskottet (AU) utifrån uppdrag 
 
 

1. Förutsättningar 
 
1.1 Uppdrag 
 
Som en delleverans av det slutliga uppdraget kring välfärdsteknik via Hjälpmedelsnämnden ska 
projektgruppen presentera en beskrivning av följande: 
 

• De stödfunktioner vi ser ett behov av kring huvudprocesserna för välfärdsteknik 
(förskrivning, biståndsbedömning mm). 

•  Vem/vilka som ansvarar för utförandet av respektive stödprocess. Då ansvarsfördelningen 
kan se olika ut kommer vi här att beskriva 2 olika scenarion på denna punkt för vidare beslut. 
Scenario 1 presenteras i grön text medan scenarion 2 presenteras i blå text.  

 
Det är möjligt att tex rekommendera att gå vidare med Scenario 1 för vissa stödfunktioner och 
scenario 2 för andra. Vidare finns stödfunktioner där vår rekommendation är fast och inga scenarion 
presenteras. Totalt finns 3 stödfunktioner att yttra sig utifrån denna delrapport. 
 
Aktuella kompetens-/resursgrupperingar som kommer arbeta med detta finns inom Värmlands 16 
kommuner samt regionen (där Hjälpmedelsservice är den del). Det finns redan idag också ett 
antal formerade nätverk som är centrala för arbetet. 
 
1.2 Bakgrund 
 
Den som bedömer behovet av välfärdsteknik (via förskrivning, biståndsbedömning mm) ansvarar inte 
för de tillhörande stödfunktionerna, vilka kan komma att se olika ut beroende på vilken typ av 
välfärdsteknik det rör sig om. Fokus i detta arbete är att se över stödfunktionerna kring 
välfärdsteknik, vad de innebär samt vem som kan ansvara för utförande.  
 
Anledningen till att vi i denna fas av projektarbetet behöver förtydligande kring ansvarsfördelningen 
är att detta i sin tur påverkar projektets övriga leveranser. Utifrån en tydliggjord ansvarsfördelning 
kan vi beskriva förväntat behov av kompetens i våra respektive verksamheter. Om vi matchar detta 
behov med föreslaget utbud av välfärdsteknik på kort och läng sikt kan vi få en bild av förväntad 
ekonomiska/resursmässiga konsekvenser vid ett genomförande (budget). Ansvarsfördelningen skulle 
också kunna påverka de juridiska förutsättningarna för ett genomförande. 
 
1.3 Hjälpmedelsnämndens övergripande målbild 
 
God hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. 
 
Denna målbild behöver breddas/kompletteras för att även inkludera urval av välfärdsteknik i 
framtiden. 
 
1.4 Avgränsningar 
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• Arbetet berör endast den välfärdsteknik som förväntas ingå i Hjälpmedelsnämnden. 
• Arbetet fokuserar på vad respektive stödfunktion innebär samt ansvarsfördelning av dessa.  

Övriga delar av slutleveransen avgränsas i denna delleverans 
 
 
1.5 Övriga förutsättningar 
 

• De ekonomiska konsekvenser som en omfördelning av ansvar ger vid ett genomförande 
kommer att justeras ekonomiskt mellan berörda parter. Vad detta förväntas innebära för 
respektive part är inte framtaget i nuläget utan kommer bli en del av slutleveransen. 

 
• Samma välfärdsteknik kan finna sitt användningsområde hos olika huvudmän. Här kommer 

ett användarexempel som beskriver hur behovsbilden kan skilja:  
 

Önskad funktion: Läkemedelspåminnare 
 

Föreslagen välfärdsteknik som uppfyller önskad funktion: Läkemedelsapparat - 
uppkopplad Högtalare/skärm för påminnelse  

 
Exempel på kommunernas användningsområde:  
• Ersätter personella resurser som krävs för att tilldela läkemedel  
• Individens självständighet ökar  

 
Exempel på regionens användningsområde:  
• Möjliggör självständig hantering av läkemedel och ordinationer vilket ger 
högre följsamhet. Vilket medför ökad patientsäkerhet.  
• Ersätter behovet av onödiga besök vilket frigör resurser på varje enhet.   
• Undviker behov av att blanda in den kommunala vård och omsorgen.  

 
• Ett observandum är att det idag finns statliga medel för välfärdsteknik som är riktade mot 

kommuner. Finns risk att vi missar dessa fördelar om Hjälpmedelsservice/Regionen sätts som 
ansvarig? 

 
 
 

2. Beskrivning av stödfunktioner samt ansvarsfördelning 
 
I detta kapitel kommer vi att tydliggöra vilka stödfunktioner vi ser kring välfärdsteknik samt vad de 
innefattar (uppdrag). Vidare beskrivs rekommenderad ansvarsfördelning för respektive stödfunktion. 
Utöver ansvarig för respektive stödprocess kommer kompetenser från flera håll att krävas för att få 
till stånd en kvalitetssäkrad leverans. 
 
2.1 Logistik & administration  
 
2.1.1 Upphandling  
Uppdrag:  Att initiera och genomföra upphandling av välfärdsteknik utifrån behovsinventering från 
sortimentsgruppens representanter, vilka utgår från aktuella nätverk. 
 
Exempel på aktiviteter i upphandlingsprocessen: 
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• Utformning av förfrågningsunderlag med en kravspecifikation, i vilken ingår funktionella, 
tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter 

• Anbudsinfordran 
• Anbudsprövning 
• Antagning av anbud och avtalsskrivning 
• Inköp av upphandlade produkter eller tjänster 
• Uppföljning. 

 
Ansvarig: Hjälpmedelsservice.  
 
2.1.2 Leverans  
Uppdrag: Leverans av den upphandlade produkten/tjänsten från leverantör till aktuellt lager hos 
respektive huvudman samt eventuell intern leverans. Här sker också ankomstrapportering (kontroll 
av rätt produkt och funktion). Ansvarig i scenario 1 är respektive huvudman. 
 
Uppdrag: Leverans av den upphandlade produkten/tjänsten från leverantör till aktuellt lager hos 
Hjälpmedelsservice. Här sker också ankomstrapportering (kontroll av rätt produkt och funktion). 
Ansvarig i scenario 2 är Hjälpmedelsservice. 
 
  
2.1.3 Lagerhantering  
Uppdrag: För välfärdstekniska produkter kan behov av lagerhantering uppkomma. Stödfunktionen 
hanterar fysisk förvaring, spårbarhet, inkuranshantering mm. Ansvarig i scenario 1 är respektive 
huvudman. 
 
Uppdrag: För välfärdstekniska produkter kan behov av lagerhantering uppkomma. Stödfunktionen 
hanterar fysisk förvaring, spårbarhet, inkuranshantering mm. Ansvarig är Hjälpmedelsservice. 
 
 
2.1.4 In- och utfasning  
Uppdrag: Infasning berör stödfunktionen att lägga till ny välfärdsteknik i Hjälpmedelnämndens 
sortiment. Utfasning hanterar arbetet med att en befintlig välfärdsteknik fasas ut ur sortimentet. 
Arbetet sker i samarbete med specifik sortimentsgrupp enligt tillskriven rutin och avtalsföljsamhet. 
Ansvarig i scenario 1, Delegerat ansvar från Hjälpmedelsnämnden till utsedd 
sortimentsgrupp/nätverk. 
 
Uppdrag: Infasning berör stödfunktionen att lägga till ny välfärdsteknik i Hjälpmedelnämndens 
sortiment. Utfasning hanterar arbetet med att en befintlig välfärdsteknik fasas ut ur sortimentet. 
Arbetet sker i samarbete med specifik sortimentsgrupp enligt tillskriven rutin och avtalsföljsamhet. 
Ansvarig i scenario 2 är Hjälpmedelsnämnden. 
 
 
2.1.5 Utbildning 
Uppdrag: Stödfunktionen fokuserar på arbetet med att utbilda kring aktuell välfärdsteknik till de det 
berör. Mottagare kan vara berörd personal men också användare/anhöriga. Utbildningsinsatsen kan 
vara reglerat i avtal så att respektive huvudman kan genomföra utbildningar tillsammans eller lokalt. 
Vår önskan är att ingen kostnad för utbildning ska tillkomma utöver avtal. 
Ansvarig:  Vi rekommenderar att ansvar för utbildning ligger hos leverantör via avtal (inga alternativa 
scenarion här). 
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2.1.6 Kunskapsstöd kring välfärdsteknik 
 
Uppdrag: Att följa utvecklingen och kunskapsområdet kring välfärdsteknik samt utgöra ett 
bollplankför sortimentsgrupp/nätverk. Ansvarig i scenario 1 är sortimentsgruppen/nätverket själva, 
kompetensen säkras inom gruppen/nätverket. 
 
Uppdrag: Att följa utvecklingen och kunskapsområdet kring välfärdsteknik samt utgöra ett 
bollplankför sortimentsgrupp/nätverk. Ansvarig i scenario 2 är Hjälpmedelsservice, där kompetensen 
säkras inom verksamheten. 
 
 
2.2 Teknik 
 
2.2.1 Montering och installation 
Uppdrag: Att, utifrån specifikt behov, montera och installera välfärdsteknik enligt anvisning. Aktuell 
kompetens för utförandet kan sedan tillgodoses tex via upphandling mm. 
Ansvarig: Vi rekommenderar att ansvar för montering och installation ligger hos respektive 
huvudman. Kompetensdelning för att utföra uppdraget väl sker aktivt mellan leverantören, 
huvudmän, diverse nätverk mm. 
 
2.2.2 Förebyggande och avhjälpande underhåll 
Uppdrag: Utföra förebyggande/avhjälpande underhåll på välfärdsteknik utifrån, av tillverkaren 
framtagna, förutbestämda rutiner och tidsintervall. Utförande kan i vissa fall ingå i avtal etc. 
Ansvarig: Vi rekommenderar att ansvar för förebyggande och avhjälpande underhåll ligger hos 
respektive huvudman. Kompetensdelning för att utföra uppdraget väl sker aktivt mellan 
leverantören, huvudmän, diverse nätverk mm. 
 
 
2.2.3 Rekonditionering/utrangering 
Uppdrag: Att genomföra en bedömning av huruvida produkten kan återanvändas på ett säkert sätt 
eller om det ska utrangeras (skrotas). Vissa produkter har ett sista hållbarhetsdatum medan andra 
kan rekonditioneras och därefter återanvändas. 
Ansvarig: Vi rekommenderar att ansvar för rekonditionering/utrangering ligger hos respektive 
huvudman. Kompetensdelning för att utföra uppdraget väl sker aktivt mellan leverantören, 
huvudmän, diverse nätverk mm. 
 
 
En summering av våra rekommendationer är alltså att upphandling sker via Hjälpmedelsservice 
medan vi rekommenderar att teknikrelaterade stödfunktioner sker med ansvar hos respektive 
huvudman. Utbildningsansvaret ligger hos leverantör via avtal.  
 
Vidare ser vi att leverans, lagerhantering samt in- och utfasning skulle kunna ligga både via 
Hjälpmedelsservice och hos respektive huvudman.  
 
En aktiv kunskapsfördelning mellan huvudmän, leverantörer och sortimentsgrupp/nätverk är central 
för att få önskvärt resultat.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-30 
Diarienummer 
KS/2021:489 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut namnändring på enheten Arbetsmarknad och 
Integration till enheten Arbetsmarknad och Etablering 
Diarienummer: KS/2021:489 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
I och med omorganisationen 2020 fick Arbetsmarknadsenheten även ansvar för 
verksamhetsområdet integration. Namnet på verksamheten efter sammanslagningen blev 
Enheten Arbetsmarknad och Integration.  

Sammanslagning av verksamheterna arbetsmarknad och integration har genomförts även i 
andra kommuner och på vissa platser benämns enheten med namnet Arbetsmarknad och 
Etablering, AME. 

Namnförslaget har presenterats i Loksam där inga avvikande åsikter har framkommit 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Ändra namnet på verksamheten Arbetsmarknad och Integration till Arbetsmarknad och 
Etablering 
 
Ändringen förslås gälla från och med 2022-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, Verksamhetschef Vård- och omsorg 
Åsa Askerskär, Enhetschef Arbetsmarknad och integration 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-02 
Diarienummer 
KS/2021:492 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef vård och omsorg 
 
Tjut, Verksamhetsplan vård och omsorg 
Diarienummer: KS/2021:492 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 
Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsplan upprättas årligen med mål, och till dem kopplade aktiviteter, för enheterna 
funktionsstöd, hemtjänst, hälso – och sjukvård, särskilt boende, arbetsmarknad & integration, 
IFO barn/unga samt IFO vuxen.  
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan vård och omsorg 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Anta verksamhetsplan vård och omsorg 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, verksamhetschef 
Minna Uusimäki Rudnick, enhetschef 
Eva Turunen, enhetschef 
Jörgen Dahl Larsson, enhetschef 
Anna Thyberg, enhetschef 
Jessika Andersson, bitr. enhetschef 
Åsa Askerskär, enhetschef 
Marina Collstam, enhetschef 
Ewa Sundberg, enhetschef 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-02 
Diarienummer 
KS/2021:490 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, Verksamhetsplan enhet förskola -skola 
Diarienummer: KS/2021:490 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsplan upprättas årligen med mål, och till dem kopplade aktiviteter, för enhet 
skola-förskola. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan enhet föskola-skola 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Anta verksamhetsplan enhet förskola-skola 2022 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
Staffan Kennerstad, rektor 
Gunnel Eriksson, rektor 
Erik Rådberg, rektor 
Anne-Charlotte Buhre, bitr rektor 
Lena Duvander, bitr rektor 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-02 
Diarienummer 
KS/2021:495 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut, ansökan om medlemsskap i kost och 
servicenämnden, Region Värmland 
Diarienummer: KS/2021:495 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2021-10-25 § 179 fattades beslut att kyld mat ska levereras 
till kunder med beviljad insats matdistrubition, enligt Socialtjänstlagen. 
Kost och servicenämnden inom Region Värmland har möjlighet att sälja kylda matlådor under 
förutsättning att Storfors kommuns ansökan om medlemskap i kost och servicenämnden 
beviljas. Medlemskap innebär att Storfors kommun ingår samverkansavtal med Region 
Värmland varmed ingen upphandling krävs. De kommuner som beviljats medlemskap ingår i 
ett samverkansavtal vilket möjliggör att ingen upphandling krävs. 
Leverans av matlådor till Storfors samt till enskild individ utreds vidare om ansökan om 
medlemskap i kost och servicenämnden beviljas.   
Kostenheten informerar Storfors kommun att utöver avgift för varje beställd matlåda är 
medlemskapet inte förenat med ytterligare avgifter, utan med politikers och tjänstepersoners 
deltagande vid nämndens sammanträden. Antalet sammanträden för politiker är enligt 
nämnden 4 gånger per år. Tjänstepersoner sammanträder 9 -12 gånger per år. 

Finansiering 
Arvode och omkostnader enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Storfors 
kommun 
Ersättningar belastar Ansvar 100, verksamhet 1010 (Kommunfullmäktige) samt inarbetas i 
budget 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsebeslut 2021-10-25 § 179 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Ansöka om medlemskap i kost och servicenämnden, Region Värmland från och med 
 2022-03-01 
Utse en ordinarie politisk ledamot samt en politisk ersättare för deltagande i sammanträden 
inom kost och servicenämnden, Region Värmland 

Beslutet ska skickas till 
Ann-Louise Izindre 
Margareta Albért 
Kost och servicenämnden, Region Värmland, 651 82 Karlstad 
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       LK/180991 
 

Avtal om samverkan i gemensam kost- och servicenämnd 
 

Landstinget i Värmland och Karlstads, Kils och Kristinehamns kommuner har kommit 
överens om att fr.o.m. 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad kost- och  
servicenämnden.  
 
Från och med 2019-01-01 samverkar även Hammarö kommun i den gemensamma 
nämnden. 
 
Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland bildar från och med 
2019-01-01 regionkommunen Region Värmland. 

 
 

1 § Organisationstillhörighet 
Den gemensamma nämnden ingår i regionens organisation. Region Värmland är juridisk 
person för den gemensamma nämnden. 

 
 

2 § Syfte 
Parternas syfte är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet med hög kvalitet. 
Parterna är överens om att bifogat reviderat reglemente ska gälla från och med 2019-01-
01. 

 
 

3 § Uppgifter m.m. 
Nämnden svarar gentemot de samverkande huvudmännen för: 

 
- att produktion av måltider sker i enlighet med de krav som fastställts av 

huvudmännen i samverkansavtal, 
 

- att kostproduktion sker enligt gällande lagar och avtal. 
 

Viss utvidgning av uppgifter ska kunna ske löpande, under förutsättning att uppgifterna  
inryms inom ramen för samverkan av måltidsverksamheten. 

 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt lag och i enlighet med detta avtal och 
reglementet. 

 
Nämnden ska till respektive fullmäktige i kommuner och regionen redovisa hur  
verksamheten bedrivs och utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 
Nämnden ska samråda med berörda nämnder i kommuner och regionen samt med andra 
berörda myndigheter och enskilda organisationer. 

 
 

4 § Administration 
Område stöd, Region Värmland, ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av 
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 
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Villkoren för kostverksamheten ska närmare regleras i underavtal mellan område stöd i 
regionen och ansvarig verksamhet i respektive kommun. 

 
För nämnden ska finnas ett sekretariat, bestående av en sekreterare och en föredragande i 
den gemensamma nämnden. 

 
 

5 § Äganderätt till egendom 
Fast och lös egendom som används i nämndens kostproduktion ska ägas av Region 
Värmland. 

 
 

6 § Försäkring 
Respektive huvudman tecknar försäkring för den egendom som huvudmannen äger. 
Egendom som nyttjas gemensamt och ägs av regionen ingår i regionens försäkringsansvar. 

 
 

7 § Personalansvar 
Regionen är arbetsgivare för personalen i den gemensamma nämndens ansvarsområde. 

 
 

8 § Kostnadsfördelning 
Region Värmland ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med 
de kommuner som ingår i samverkan. Förslag till budget bör tillställas kommunerna senast 
under september månad. Samråd ska därefter ske mellan berörda parter under oktober 
månad. 

 
Kommunerna ska lämna ett årligt bidrag till den gemensamma nämnden med belopp som 
motsvarar de totala faktiska kostnaderna för måltidsverksamheten som hänför sig till  
respektive kommuns behov. Förskottsbetalning av bidraget ska göras med 1/12-del senast 
den sista dagen varje månad. 

 
Budgeten baseras på de angivna årsvolymerna av måltider, prissatta enligt de i budgeten 
angivna kalkylerna för förekommande produkter och servicenivåer. De volymer som  
samverkande kommuner anser sig vara i behov av ska vara vägledande för respektive  
kommuns andel i nämndens budget. 

 
Över-/underskott regleras årligen och fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans 
andel av den totala årsvolymen. Den definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, 
dock senast tre månader därefter. 

 
 

9 § Insyn i förvaltningen 
Kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden ska till respektive huvudmans fullmäktige årsvis skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 
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10 § Mandatperiod 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det år allmänna val 
till fullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om 
uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång.  

 
 

11 § Sammansättning 
Nämnden ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. Region Värmland utser två 
(2) ledamöter och två (2) ersättare. Samverkande kommuner utser vardera en (1) ledamot 
och en (1) ersättare. 

 
Av kommunallagen följer att Region Värmland ska utse posterna som ordförande och 
vice ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland 
regionens ledamöter samt vice ordförande bör nomineras bland kommunernas ledamöter, 
båda för samma tid som ledamöterna utses i nämnden. 

 
Såväl utseende av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice 
ordförande ska föregås av samråd mellan parterna. 

 
 

12 § Drifts- och utvecklingsgrupp 
Inom den gemensamma nämndens verksamhet ska det finnas en drifts- och utvecklings- 
grupp, som har till uppgift att följa upp och vidareutveckla verksamheten. Regionen är 
sammankallande för representanter från de deltagande kommunerna. 

 
 

13 § Omförhandling 
Omförhandling av avtalet kan påkallas av en eller flera huvudmän om förutsättningarna för 
avtalet väsentligen har förändrats. 

 
Exempel på större förändringar kan vara investeringar, ombyggnation, och större 
prisförändringar. Om avropade volymer väsentligen skulle öka eller minska i förhållande 
till vad som var känt genom tillämpning av befolkningsprognoser och verksamhetsplaner 
vid detta avtals ikraftträdande, ska detta också betraktas som sådan större förändring. 

 
 

14 § Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom  
förhandling mellan berörda huvudmän. För det fall huvudmännen inte kan komma 
överens ska tvisten avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. 
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15 § Särskild reglering av investeringsutgifter vid eventuellt upphörande av 
nämndens verksamhet 
Regionen genomför med stöd av samverkansavtalet erforderliga investeringar för att 
genomföra överenskommet åtagande avseende kostverksamhet. Dessutom nyttjas i 
verksamheten tidigare genomförda investeringar. Dessa redovisas i bilaga till underavtalet. 

 
Verksamheten belastas årligen med kapitalkostnader, i enlighet med Region Värmlands 
redovisningsreglemente. 

 
Skulle verksamheten upphöra ska återstående kostnader, det vill säga icke avskrivna delar 
av investeringsutgifterna, fördelas mellan de huvudmän som under någon del av de senaste 
fyra kalenderåren ingått i samarbetet och i förhållande till värdet av avropad volym. Inför 
den eventuella avvecklingen väljer regionen om inredning och utrustning ska finnas kvar 
eller demonteras och avvecklas. 

 
 

16 § Avtalets giltighet 
Detta reviderade avtal gäller från och med 2019-01-01, eller från den senare tidpunkt då 
samtliga samverkande parter godkänt revideringarna, till och med 2022-12-31, under 
förutsättning att fullmäktige i Landstinget i Värmland och Hammarö, Karlstads, Kils och 
Kristinehamns kommuner godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. 

 
Sker inte uppsägning senast 12 månader före avtalstidens utgång, är avtalet förlängt med 
fyra år varje gång. 
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Kost- och servicenämnden 

Allmänt om nämndens uppgifter 

Landstinget i Värmland och Karlstads-, Kils- och Kristinehamns kommun har 

kommit överens om att från och med 2012-09-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad 

kost- och servicenam̈nden. Från och med 2019-01-01 samverkar även Hammarö 

kommun i den gemensamma nämnden. 

Landstinget i Värmland och kommunalförbundet Region Värmland bildar från och 

med 2019-01-01 regionkommunen Region Värmland. Den gemensamma nämnden 

ingår i regionens organisation. Region Värmland ar̈ juridisk person för den 

gemensamma nämnden.  

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan de samverkande 

huvudmännen ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  

Nam̈ndens uppgifter 

• svara gentemot de samverkande huvudmännen för att produktionen av måltider

sker i enlighet med de krav som fastställts av huvudmännen i samverkansavtal

samt för att kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal

• besluta om en verksamhetsplan för sitt ansvarsområde

• utarbeta förslag till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av fullmäktige

fastlagda ramarna

• avge yttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens

ansvarsområde

• i övrigt bereda ärenden till regionfullmäktige inom nämndens ansvarsområde

• följa upp verksamheten och ekonomin och redovisa därmed förknippade rapporter

(bland annat prognoser, delårs- och årsbokslut) till regionstyrelsen

• inom nämndens ansvarsområde verkställa regionfullmäktiges beslut
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Viss utvidgning av uppgifter ska kunna ske löpande, under förutsättning att 

uppgifterna ryms inom ramen för samverkan av måltidsverksamheten.  

Nam̈ndens stal̈lning 

Nämnden fattar beslut i Region Värmland och ingår avtal för Region Värmlands 

räkning. Region Värmland har dar̈för att hantera och svara för civilrättsliga krav som 

utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som nam̈nden ingat̊t.  

Region Var̈mland har regressrätt mot övriga samverkande huvudmän med anledning 

av eventuella civilraẗtsliga krav som har riktats mot regionen enligt första stycket.    

Den gemensamma nam̈nden ar̈ part vid laglighetsprövning och den enskildes motpart 

vid förvaltningsbesvar̈.  

Talerätt m.m. 

Nam̈nden får sjal̈v eller genom ombud föra de samverkande huvudmännens talan i 

alla ar̈enden inom sitt verksamhetsomrad̊e. Nam̈nden äger i sad̊ana mal̊ och ar̈enden 

raẗt att på de samverkande huvudmännens vägnar traf̈fa överenskommelse om 

betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal.  

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

Nam̈nden ska till fullmak̈tige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 

ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och 

frekvens styrs av regionstyrelsen eller fullmäktige genom särskilda beslut eller 

riktlinjer. Nam̈nden ska vidare, som underlag till regionens samlade ar̊sredovisning, 

till regionstyrelsen lam̈na verksamhetsbeskrivning och jam̈förelser mellan budget 

och utfall enligt anvisningar som regionstyrelsen utfar̈dar.  

Samtliga rapporter ska tillhandahållas de samverkande huvudmännen vid samma 

tillfälle.  

Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer; dock ska nämnden 

sammanträda minst två gånger per år. Nämnden sammanträder där nämnden beslutar.  
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Sammansaẗtning 

Nam̈nden består av sex ledamöter och sex ersaẗtare. Region Värmland utser tva ̊

ledamöter samt tva ̊ersaẗtare och varje kommun en ledamot och en ersaẗtare.  

Av kommunallagen följer att Region Var̈mland ska utse nam̈ndens ordförande och 

vice ordförande.  

Sav̊al̈ val av ledamöter och ersaẗtare som nominering av ordförande respektive vice 

ordförande ska föregas̊ av samrad̊ mellan huvudmännen.  

Ersättarnas tjänstgöring och avbruten tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska ersättaren från den samverkande huvudman som valt 

ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett 

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 

ledamotens ställe. 

Ersättare, som inte tjänstgör i ledamots ställe, har rätt att närvara och yttra sig på 

sammanträde men äger inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

Ordföranden har möjlighet att ändå tillåta en protokollsanteckning i ett enskilt fall. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 

tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna.  

Inkallande av ersättare 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta i den ordning som nämnden bestämmer. 

Anmälan ska ske till nämndens sekreterare. 

Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens 

uppgifter. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 

uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för 

sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan 

förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 

sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 

åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en 

paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i så fall redovisas 

skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans anslagstavla. 

Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll anslagits 

på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen efter det sist anslagna 

tillkännagivandet satts upp. 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sekreterare eller annan anställd som 

nämnden bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av 

nämndens sekreterare. 

Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av 

mindre vikt undertecknas av nämndens sekreterare. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 

Revision 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande 

huvudmännen. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige 

hos var och en av de samverkande huvudmännen.  

Vid vägrad ansvarsfrihet är det enbart fullmäktige hos den huvudman som valt 

personen ifråga som kan besluta om entledigande från uppdraget.  

Arvode 

Varje huvudman ansvarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 

förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.  
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Region Värmlands vision 
Livskvalitet i världsklass 

Genom att arbeta för att nå effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart 
Värmland, god och jämlik hälsa samt en hållbar organisation styr Region Värmland mot 
visionen – livskvalitet i världsklass.  

Region Värmlands värdegrund 
För alla i Värmland  

Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och 
konkurrenskraftig.  

Tillsammans 

Tillsammans blir vi bättre. Därför respekterar vi varandras arbete, ser vår roll i helheten, 
samarbetar och förstår att alla är viktiga. Olikheter berikar och utvecklar oss – ökad 
mångfald, jämlikhet och jämställdhet breddar våra perspektiv. Vi lyssnar, är lättillgängliga 
och kommunicerar tydligt. För oss är god kommunikation alltid schyst och inkluderande. 

Framåt  

Vi strävar alltid efter att bli bättre. Därför är vi nyfikna, lyhörda och öppna för nya idéer. Vi 
förstår att vi måste vara handlingskraftiga och modiga, men aldrig dumdristiga. Därför lär 
vi av det vi gör bra, men också av det som blir mindre bra. Vi vill bidra till ett Värmland 
där alla ges samma förutsättningar till ett gott liv, och där invånarna har tillit och 
förtroende för vårt arbete. Det gör vi genom att prioritera ekonomisk-, social- och 
miljömässig hållbarhet och ett förhållningssätt som bygger på inkludering och respekt. 

Vi bryr oss  

Vi är engagerade i det vi gör, tar ansvar och använder vår kunskap, känsla och 
kompetens för att göra skillnad. Respekten för allas lika och okränkbara värde oavsett 
ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion, funktionshinder, 
könsöverskridande identitet, social situation eller bostadsort är fundamental – därför 
uppträder vi alltid respektfullt och professionellt. 

Kvalitet  

Vår verksamhet kännetecknas av kunskap och kvalitet. Vi tar ansvar för att nå goda 
resultat genom att ha helhetssyn, vara kostnadseffektiva och ständigt utveckla vår 
kompetens och våra arbetssätt. Ett engagerat medarbetar- och ledarskap skapar 
förutsättningar för att vi tillsammans når våra mål.  

Mål 
Effektmålen är enligt regionplan 2021: 

• Trygga och nöjda invånare 

• Attraktivt och hållbart Värmland 

• God, jämlik och jämställd hälsa 

• Hållbar organisation 
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Inom målet Hållbar organisation ingår:  

• Hållbart arbetsliv 
• Ekonomi i balans 
• Minskat miljöavtryck 
• Respektfulla möten 

Utöver det som är gemensamt för alla nämnder beskrivs i avsnittet Nämndens mål också 
de mål för nämnden som regionfullmäktige har beslutat om. 

Agenda 2030 
Samtliga 17 Agenda 2030-mål berör Kost- och servicenämndens ansvarsområde men i 
olika omfattning.  

De mål som bedömt ha en tydlig direkt koppling till Kost-och servicenämndens uppdrag i 
Region Värmland är mål 2, 3, 9, 12 och 13. 

 

 

Mål 2 Ingen hunger: avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning 
och främja ett hållbart jordbruk  
 
Genom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård samt utbildning bidrar Region Värmland till kompetens och 
förståelse för hälsosam och näringsriktig kost samt till hållbart lantbruk och livsmedelshantering.  
 

Delmål 2.1: Tillgång till säker och näringsriktig mat året om  
 
Delmål 2.2: Utrota alla former av undernäring genom att tillgodose äldre personers näringsbehov  
 
Delmål 2.3: Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och inkomster genom att ställa krav 
vid upphandlingar  

 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 2; 

• Livsmedelslagstiftningens lagar och krav om hygienrutiner följs. 
• Kost- och servicenämndens måltider är näringsvärdesberäknade och anpassade 

till målgruppen äldre, sjuka och sköra. 
• I den mån det är möjligt sker inköp av närproducerade livsmedel.  
• Inköp av kött och fågel sker i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav. 

Det mesta av kött och fågel är av svensk råvara. 
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Mål 3 God hälsa och välbefinnande: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar.  
 
För att skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska minska är Region Värmland - vid sidan av länets kommuner 
- en nyckelaktör när det gäller att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. Utöver de 
egna välfärdstjänsterna verkar regionen indirekt som samverkanspart i det regionala folkhälsoarbetet 
  
Delmål 3.d: stärka kapaciteten när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella 
hälsorisker.  

 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 3; 

• Genom samverkan i Kost- och servicenämden främjas hälsa och välbefinnande 
för målgruppen äldre, sjuka och sköra. 

 

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur: bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation  
 
Region Värmland ska främja hållbar tillväxt och utveckling som leder till starkare företag och bättre 
kommunikationer i hela länet. I samverkan med andra samhällsaktörer främjar Region Värmland 
innovativa lösningar. Digitaliseringen ger nya möjligheter som ska tas tillvara för att hantera 
samhällsutmaningar.  
 

Delmål 9.c: Öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva tillgång till internet. 

 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 9; 

• Digitalisering är ett av Kost- och servicenämndens fokusområden. Tillgången till 
informations- och kommunikationsteknik ger möjlighet till digitaliserad 
beställningsprocess. 

 

 
Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser ur flera olika perspektiv. 
Genom ökad samverkan med kommuner och andra regioner medverkar Region Värmland till ansvarsfulla 
val av produkter och tjänster.  
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Delmål 12.3: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska 
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.  
 
Delmål 12.4: Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras 

livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i 

luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

Delmål 12:5: Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända och återvinna avfall.  
 
Delmål 12:7: Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar.  

 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 12; 

• Minska matsvinn i produktions-och beställningsled. 
• Hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och kemikalier vid upphandlingar 

av livsmedel och förpackningar. 
• Måltider förpackas i matlådor som har god miljöprestanda. 
• Inköp av ekologiska livsmedel och fisk ur hållbara bestånd. 

 

 

 

Mål 13 bekämpa klimatförändringen: vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och 
dess konsekvenser  
 
Att minska Region Värmlands påverkan på klimatet utgör en viktig insats för att uppnå flera av de globala 
målen i Agenda 2030. Region Värmland ska aktivt arbeta för att inkludera klimatåtgärder på alla nivåer. 
Region Värmland ställer också krav på externa samarbetspartners att bidra till en minskad påverkan på 
klimatet.  
 

Delmål 13.2: Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.  

 

Kost- och servicenämndens bidrag till mål 13; 

• Hållbara krav på samarbetspartners vid upphandlingar. 
• Minska andelen rött kött. 

 

Kost- och servicenämndens mål 
KOSTNADSEFFEKTIV OCH HÅLLBAR MÅLTIDSVERKSAMHET MED HÖG KVALITET. 

Kost- och servicenämnden ska sträva efter hög kundnöjdhet och att öka andelen inköp av 
livsmedel i enlighet med svenska miljö- och djurskyddskrav. En hållbar måltidsproduktion 
omfattas av såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt robusthet. Den 
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uppnås genom tillgången till säker och näringsrik mat som är anpassad till målgruppen 
äldre, sjuka och sköra, minskat matsvinn, ökad andel närodlat, svenska och ekologiska 
livsmedel samt att hållbara krav ställs på arbetsvillkor, transporter och förpackningar vid 
upphandling.  
Nämndens inriktning/intention är att åstadkomma kostnadseffektiv måltidsverksamhet 
med hög kvalitet och att nämnden ska arbeta i enlighet med relevanta mål i Agenda 
2030. 
Till att börja med påverkades kost- och servicenämden av den pågående Corona 
pandemin, både när det gällde verksamhet, personal och ekonomi. Läget har nu 
stabiliserats.  
 

Förutsättningar som är styrande för nämndens 
ansvarsområde 
Kost- och servicenämndens uppdrag utgår från nämndspecifikt reglemente och övriga 
relevanta styrande dokument.  

Kost- och servicenämndens uppdrag regleras bland annat av regeringsformen, 
kommunallagen och förvaltningslagen. 

Kost- och servicenämnden är gemensam för Region Värmland och kommunerna i 
Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Verksamheten regleras genom Avtal om 
samverkan i gemensam Kost- och servicenämnd. För nämnden gäller även Region 
Värmlands reglemente för Kost- och servicenämnden i Värmland.  
 
Region Värmland är värdkommun vilket innebär att den gemensamma nämnden ingår i 
Region Värmlands nämndorganisation. Region Värmland är juridisk person för 
gemensamma kost- och servicenämnden.  
 
Lagar och förordningar från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen styr arbetet inom 
måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg.  
 
Statens livsmedelsverks näringsrekommendationer för vård och omsorg, 2017.  
 
Socialstyrelsens vägledningsdokument: Att förebygga och behandla undernäring, 2019. 
 
Livsmedelslagen 206:804  
 

Kost- och servicenämndens uppdrag och fokus för 
verksamhetsåret 2021 
Nämnden ska svara gentemot de samverkande huvudmännen för att produktionen av 
måltider sker i enlighet med de krav som fastställts i samverkansavtal samt för att 
kostproduktionen sker enligt gällande lagar och avtal.  

Varje år ska nämnden upprätta en nämndplan för sitt ansvarsområde och utarbeta förslag 
till budget och ekonomisk flerårsplan inom de av regionfullmäktige fastlagda ramarna. 
Nämnden ska avge remissyttranden, utlåtanden och skrivelser inom ramen för nämndens 
ansvarsområde samt följa och verkställa fullmäktiges beslut, verka för att fastställda mål 
uppnås samt bereda ärenden som ska till fullmäktige. Nämnden ansvarar för att 
verksamhetens utveckling, nämndens styrning och uppföljning samt åtgärder vid brister 
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är tillräckligt ändamålsenliga. Beslut ska årligen fattas om internkontrollplan baserad på 
en bedömning av risker knutna till Region Värmlands övergripande målbild. Nämnden 
ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
 
 
FOKUSOMRÅDEN 2021  
Hög kundnöjdhet  
Utveckla menyerna utifrån synpunkter, önskemål och nya behov.  
 
Hållbar måltidsproduktion 
Inköp av kött, fågel samt övriga livsmedel sker, när så är möjligt, i enlighet med svenska 
miljö- och djurskyddskrav.  
Säkerställa en fortsatt hållbar måltidsproduktion vid eventuell störning genom att arbeta 
fram en checklista/plan för robusthet. 
 
Digitalisering  
Öka informationstillgängligheten samt digitalisera beställning för kund. 
 
Minskat miljöavtryck  
Inköp av ekologiska livsmedel, förpackningar med god miljöprestanda, minskat matsvinn, 
klimatanpassade menyer med mindre rött kött, mer fisk och vegetariska rätter. 

 

Uppdrag till regionstyrelsen 
Nämndens uppdrag till regionstyrelsen är att genomföra verksamheten under 2021 enligt 
nämndplanen. Genom att godkänna uppdraget ansvarar regionstyrelsen mot nämnden 
för att verksamheten genomförs i enlighet med planen.  

Nämndens uppdrag till regionstyrelsen för genomförandet avser följande:  

• Styrelsens förvaltning ska bedriva verksamheten som nämnden 
svarar för i enlighet med nämndplanen och budget.  

• Styrelsens förvaltning ska bereda nämndens ärenden.  
• Styrelsens förvaltning ska biträda nämnden att ta fram de uppgifter 

nämnden efterfrågar och som erfordras för nämndens uppdrag.  
• Styrelsens förvaltning ska följa upp den verksamhet som nämnden 

genomför för nämndens räkning och rapportera till nämnden i 
enlighet med uppföljningsplan.  

• Styrelsens förvaltning ska vidta de åtgärder som nämnden uppdrar 
till regionstyrelsen under förutsättning att nämnden finansierar 
åtgärderna.  

Budget 
Nämndens budget omfattar den nettokostnadsram som nämnden disponerar utifrån 
fullmäktiges beslut. I begreppet nettokostnader ingår verksamhetens intäkter och 
kostnader, med undantag för de finansiella kostnaderna. Den beslutade 
nettokostnadsramen 2021 för Kost- och servicenämnden är 909 tkr.  

Kost- och servicenämndens budgetomslutning för verksamheten 2021, uppgår till 10 800 
tkr. Budgeten ska finansiera kostnader för andelen avropade måltider.  
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Respektive kommun lämnar ekonomiskt bidrag till nämndens verksamhet som baseras 
på bruttokostnaden och andelen avropade måltider. Över-/underskott regleras årligen och 
fördelas proportionellt utifrån respektive huvudmans andel av den totala årsvolymen. Den 
definitiva slutavräkningen sker snarast efter årsskiftet, dock senast tre månader därefter.  

Eventuella budgetväxlingar, som är överenskomna gällande uppdrag och resurs/budget 
mellan nämnder, beslutas i regionstyrelsen. Beslut om förändring innebär justerad ram. 

Uppföljningsplan 
Två gånger per år (via en årsredovisning respektive en delårsrapport) ska nämnden 
redovisa till regionfullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som regionfullmäktige har 
lämnat till den i reglemente och regionplan. Redovisningen följer regionfullmäktiges 
mätplan. I årsredovisningen sker även separat uppföljning av tillkommande uppdrag. 
Regionstyrelsen har ansvar för att samordna de övriga nämndernas redovisningar inför 
beslut i regionfullmäktige. 

Kost-och servicenämndens mätplan visar ett urval indikatorer som ska följas upp för 
respektive mål och med vilken frekvens som uppföljningen ska göras. Indikatornivån är 
ett underlag för bedömning av måluppfyllelsen för respektive indikator. Nämndens 
mätplan ingår i nämndplanen som en bilaga. Regionstyrelsen tar även del av 
rapporteringen som sker utifrån övriga nämnders och fullmäktiges mätplaner. 

Internkontroll 
Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en tillräcklig 
intern kontroll inom Region Värmland.  

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ansvarar nämnderna för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll inom sina respektive ansvarsområden. Med nämnder avses även regionstyrelsen 
i sin roll som verksamhetsansvarig för vissa områden. Regionstyrelsen fastställer årligen 
en intern kontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment.  

Regionstyrelsen ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid 
sidan av den regionövergripande kontrollplanen. Regionstyrelsen ska även vid behov 
initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl regionövergripande som egna 
kontrollmoment. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om organisationens 
samlade arbete med intern kontroll. 

Uppsiktsplikt 
Enligt Kommunallagen 6 kap 1§ har regionstyrelsen uppsiktsplikt över övriga nämnder. 
Regionstyrelsen ska också ha uppsikt över Region Värmlands verksamhet som bedrivs i 
regionens bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund där organisationen är 
medlem. Detta rapporteras i regionstyrelsens ordinarie rapportering till regionfullmäktige. 

Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att regionstyrelsen har möten med 
företrädare för respektive nämnd och andra organisationer samt tar del av protokoll, 
verksamhetsplaner och årsredovisningar från de verksamheter som regionstyrelsen har 
uppsiktsplikt över. För Region Värmlands nämnder säkerställs dessutom uppsiktsplikten 
genom rapportering till regionstyrelsen. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-13 
Diarienummer 
KS/2021:476 

Handläggare:  
Ann-Louise Izindre 
Verksamhetsutvecklare 
 
Tjut-Borgensåtagande 
Diarienummer: KS/2021:476 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 
 

Beskrivning av ärendet 
Idrottsalliansen i Storfors har för avsikt att anlägga ett sport- och aktivitetscenter med padel, 
pickelball, bordtennis, luftgevärsskytte, boule samt golf- och skyttesimulatorer. Ytor för 
interaktiv fitness samt för övrig rörelseaktivitet- och träning planeras det också för.   
Idrottsalliansen består idag av Storfors FF, Storfors Innebandyförening, Storfors Judoklubb, 
Storfors Bordtennisklubb, Storfors Pistolskytteklubb, Storfors Skytteförening och Lundsbergs 
Golfklubb. Idrottsalliansen har god erfarenhet av att arbeta med anläggningar av liknande 
karaktär, föreningen driver sedan 1998 Bollhallen i Storfors. 
 
Storfors Sport- och aktivitetscenter byggs i anslutning till Bollhallen och utgör en unik 
tillgänlighetsanpassad mötesplats som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid och att 
idrott kan utövas på orten. Anläggningen stärker kommunens attraktivitet och Storfors 
profileras som en kommun i framkant när det gäller folkhälsa. Vilket ligger i linje med 
Storfors kommuns vision 2030, Tillsammans skapar vi Storfors framtid och specifikt 
insatsområdet Leva och Bo. Här lyfts betydelsen av en meningsfull fritid liksom aktiv fritid 
genom idrott.  
Hälsa utgör en samhällsutmaning, och för Storfors specifikt den socioekonomiska 
ojämlikheten som återfinns i hela kommunen. Storfors är den näst sämsta kommunen i 
Sverige när det gäller barn och ungas idrottande (Centrum för idrottsforskning).  Storfors 
Kommun utgör således ett idrottssvagt område. Parallellt präglas kommunen av högra siffror 
när det gäller fetma och övervikt. Den socioekonomiska ojämlikheten ger signaler om att 
utmaningen måste bemötas med full kraft för att bryta den negativa trenden. Anläggandet av 
Storfors Sport- och aktivitetscenter utgör en viktig infrastrukturell förutsättning för att 
motverka den socioekonomiska ojämlikheten. Anläggningen förväntas aktivera och stimulera 
fler barn och unga som idag inte utövar någon idrott, rörelse eller aktivitet.  
 
Skolans samtliga verksamheter och skolformer kommer ta del av anläggningen under 
verksamhetstid. Anläggningen stärker kommunen som en attraktiv arbetsgivare genom 
möjligheter att erbjuda ytterligare pedagogiska lärmiljöer samt att anläggningen kan nyttjas 
för friskvård.  
 
Storfors Sport- och aktivitetscenter kalkyleras kosta 23 550 000 SEK att anlägga, vilket ska 
finansieras via banklån och extern finansiering. Idrottsalliansen har framtagit 
beräkningsunderlag vad gäller drifts- och kapitalkostnader samt intäkter utifrån 
uthyrningsgrad.  I kalkylen finns även beräkning av räntesatser, amorterings- och 
avskrivningstider. Föreningen ser även över kostnadsbudgeten i dialog med den entreprenör 
som föreningen anlitat för att se vilka möjligheter som finns till kostnadsreduceringar.  
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-13 
Diarienummer 
KS/2021:476 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-04-15 § 37 fattades borgensåtagande för Storfors 
Sport- och aktivitetscenter på 15 000 000 SEK.  
Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 
byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en maximal summa 
av 40 miljoner kronor. 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 
uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa av 20 miljoner 
kronor. 
 

Finansiering 
Borgensåtagandet medför ingen kostnad 

Beslutsunderlag 
Beräkningsunderlag drifts- och kapitalkostnader samt intäkter 
§37 Borgen för Storfors Sport- och aktivitetscenter (Dnr KS/2020:599)  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Besluta att upphäva tidigare beslut om borgensåtagande enligt § 37 Borgen för Storfors  
Sport- och aktivitetscenter (Dnr KS/2020:599 ) 
 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för de lån som Idrottsalliansen behöver uppta för 
byggnation av Storfors Sport och Aktivitetscenter under byggnation till en maximal summa 
av 40 miljoner kronor. 
 
Storfors kommun ingår borgensåtagande för lån som Idrottsalliansen behöver uppta efter 
uppförande av Storfors Sport och Aktivitetscenter till en maximal summa av 20 miljoner 
kronor. 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
Jukka Mäenpää, Enhetschef Teknisk drift 
Anne-Louise Izindre, Verksamhetsutvecklare   
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-10 
Diarienummer 
KS/2021:479 

Handläggare:  
Daniel Bekking 
 
 
Tjut handlingsplan suicidprevention 
Diarienummer: KS/2021:479 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 

Inledning  
Varje år tar närmare 1600 personer1 sitt liv i Sverige. I Värmland tog 39 personer sitt liv 2019. 
Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt 
lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.  
 
Självmord, suicid, är den vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15 till 44 år och bland 
kvinnor i samma ålder är det den vanligaste dödsorsaken efter cancer i Sverige. Suicid kan 
förebyggas och förhindras. Erfarenheter från människor som försökt ta sitt liv men som överlevt, 
visar att de in i det sista varit ambivalenta och vanligtvis ville fortsätta att leva. Erfarenheter visar 
också att det går att avbryta en suicidal process genom att till exempel fråga om suicidtankar och 
suicidplaner och visa på att det finns hjälp att få för att lättare kunna hantera sin livssituation.  
 
Suicidproblematik innebär inte enbart ett lidande för den suicidnära personen utan också för 
dennes familj, vänner och andra närstående. Att leva under hotet av suicid är extremt stressande 
och sorgen efter ett självmord är oftast mer traumatisk och av annan karaktär, än efter dödsfall på 
grund av sjukdom eller olyckor. Sorgen kompliceras av de närståendes känsla av skam och skuld 
och de tabun när det gäller suicid som finns i samhället.  

Att jobba med suicidprevention och att främja den psykiska hälsan är en del av arbetet för 
fokusområdet ”psykisk ohälsa” i Folkhälsoplanen. I grunden handlar det om att skapa möjligheter 
och förutsättningar, samt att undanröja risker, för att god och jämlik hälsa ska uppnås för 
medborgarna i Storfors kommun.  

Syfte  
Handlingsplanen är övergripande och påvisar kommunens arbete med suicidprevention. 
Handlingsplanen ska tydliggöra det suicidpreventiva arbetet i kommunen samt skapa 
förutsättningar för ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande arbete. Varje verksamhet har ett 
ansvar för implementeringsprocessen av handlingsplanen. Syftet är också att öka medvetenheten 
om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att Storfors kommun och de kommunala 
verksamheterna bättre ska kunna uppmärksamma personer som kan vara i riskzon. Handlings-
planen kommer årligen att revideras och uppdateras.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-10 
Diarienummer 
KS/2021:479 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till kommunstyrelsen  
Anta handlingsplan för suicidprevention 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Kristina Karlsson Folkhälsostrateg 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-10-29 
Diarienummer 
KS/2021:402 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Instruktion till representant bolagsstämma AB 
Storfors Mark- och Industrifastigheter 
Diarienummer: KS/2021:402 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Instruktion till representant vid bolagsstämma för AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 
På grund av en nedskrivning och försäljning av fastigheten som bolaget ägt är det egna 
kapitalet negativt och behöver återställas till lägst aktiekapitalet. 
För att minska det belopp som ska återställas kan bolagets aktiekapital sättas ner, men det 
krävs en ändring av bolagsordningen för att så ska kunna ske. 
Ett tjänstemannautlåtande om att ändra bolagets bolagsordning är lämnat för politiskt beslut 
med högsta instans kommunfullmäktige. I tjutet föreslås att § 4 ändras till att aktiekapitalet 
ska vara lägst 25 tkr och högst 100 tkr och att det är lämpligt att ha ett aktiekapital på 35 tkr 
vilket innebär att var och en av de 350 aktierna i bolaget blir värt 100 kr.  
Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om ändring av bolagsordning är det bolagets 
stämma som fattar det slutliga beslutet både vad gäller ändring av aktiekapital och 
bolagsordning. 

Beslutsunderlag 
Bifogad bolagsordning 

Finansiering 
Att ändra bolagsordning och minska aktiekapitalet medför ingen direkt påverkan på 
kommunens finanser. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Att instruera kommunens representant i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter att utöver 
beslut av formaliakaraktär besluta att Ändra bolagsordningens § 4 till att omfatta ett tillåtet 
aktiekapital mellan tjugofemtusen kronor och etthundratusen kronor. Samt att besluta om att 
sänka bolagets aktiekapital till trettiofemtusen kronor på grund av förlusttäckning. 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
Styrelsen i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 
SMI diarium 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-06 
Diarienummer 
KS/2021:498 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut Detaljplan Herrnäset 1:101 
Diarienummer: KS/2021:498 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Olle Stenman har inkommit med begäran om planbesked för att möjliggöra byggnation av 
bostäder på fastigheten Herrnäset 1:101. Området ligger i anslutning till ett befintligt 
sommarstugeområde och möjlighet kan finnas att bilda 20 - 30 tomter. Från området finns 
sjöutsikt över Alkvettern. 

 

Figur 1: Idéskiss över området med tänkbar placering av tomter 

 

Finansiering 
Kommunens kostnader för detaljplaneläggning tas ut endera via planavtal med exploatören 
eller med planavgift i samband med att bygglov beviljas 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Upprätta detaljplan för Herrnäset 1:101 för att möjliggöra bostäder på platsen 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Jukka Mäenpää, enhetschef teknisk drift 
Olle Stenman 
 
 

112



113



114



115



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-07 
Diarienummer 
KS/2021:500 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Ersättare vid korttidsfrånvaro 
Diarienummer: KS/2021:500 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av personella förändringar finns behov att uppdatera tjänstgöringen vid 
ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro. 

Beslutsunderlag 
Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Fastställa tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro enligt bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens chefer. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-06 
Diarienummer 
KS/2021:499 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Avstående hembudsförbehåll 
Diarienummer: KS/2021:499 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Östersunds kommun äger 15 % och 420 aktier i Inlandsbanan AB, 556438-1795. I syfte att 
strukturera kommunkoncernen så överväger Östersunds kommun att överlåta samtliga aktier i 
Inlandsbanan AB till Östersunds kommuns helägda dotterbolag Östersunds Rådhus AB, 
556593-7553. 
 
Storfors kommun är en av de ytterligare 18 aktieägarna i Inlandsbanan AB och då det enligt 
nu gällande bolagsordning och aktieägaravtal för Inlandsbanan AB föreligger 
hembudsförbehåll, så medför det en förköpsrätt till de aktier som nu Östersunds kommun nu 
ämnar överlåta till sitt dotterbolag. 
 
Av denna anledning hemställer nu Östersunds kommun att samtliga aktieägare lämnar sitt 
samtycke till överlåtelsen och oåterkalleligt utfäster att de inte kommer utnyttja sin rätt till 
hembud. 
 
Det finns i detta fall inga incitament för att Storfors kommun skulle utnyttja sin hembudsrätt. 

Beslutsunderlag 
Avstående hembudsförbehåll, Östersunds kommun. 2021-11-16 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 

 Storfors kommun avstår, vid nu föreliggande överlåtelse, från att utnyttja sin 
hembudsrätt avseende aktier i bolaget Inlandsbanan AB 

 Storfors kommun lämnar sitt samtycke till nu föreliggande överlåtelse 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Annette Olsson, ekonomichef 
Östersunds kommun 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-05 
Diarienummer 
KS/2021:491 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Verksamhetsplan kommunövergripande 2022 
Diarienummer: KS/2021:491 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsplan upprättas årligen med mål, och till dem kopplade aktiviteter, för enheterna 
kommunledning, ekonomi, HR- och folkhälsa, kansli, kommunikation-, näringsliv- och 
turismen, samhällsplanering, säkerhet, IT, bredbandssamordning, teknisk drift samt kultur & 
fritid. Verksamhetens samlade uppdrag är till största del att leda och stödja kommunens 
övriga verksamheter samt hantera strategiska och övergripande frågor. 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan kommunövergripande 2022. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Anta verksamhetsplan kommunövergripande 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Annette Olsson, ekonomichef 
Daniel Bekking, HR-chef 
Eva Wiklund, kommunikationschef 
Jukka Mäenpää, enhetschef teknisk drift 
Olof Rodéhn, enhetschef kultur & fritid 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-16 
Diarienummer 
KS/2021:472 

Handläggare:  
Andreas Eriksson 
Miljösamordnare, Karlskoga 
 
Tjut Remissvar på promemorian "En förbättrad 
förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 
producenter" 
Diarienummer: KS/2021:472 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Storfors kommun är en av Sveriges kommuner som blivit utvalda att besvara promemorian 
rörande insamlingsansvaret för förpackningar. 
 
Innehållet i remissen föreslår att kommunerna får insamlingsansvaret även för förpackningar.  
I dag har kommunerna insamlingsansvar för mat- och restavfall och efter årsskiftet även för 
returpapper. Producentansvaret föreslås dock vara kvar på förpackningar vilket innebär att det 
är producenterna som ska bekosta insamlingen. Den ska alltså inte kosta något extra för vare 
sig kunderna eller kommunerna. Att kommunerna får insamlingsansvaret är något som 
efterfrågats under lång tid. Det ger en bra möjlighet att samordna insamlingen av i stort sett 
allt avfall som uppkommer dagligen i ett hem. Målet är att insamlingen ska ske fastighetsnära 
vilket betyder på egna tomten eller i direkt anslutning till den samma. Exakt vilket eller vilka 
insamlingssystem som blir aktuella vet vi inte i dagsläget. 
 

Beslutsunderlag 
Promemoria ”En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och 
producenter” 
Tjänsteutlåtande, 2021-12-15 
Remissvar, 2021-12-15 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna remissvar - En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter (M2021/02118) enligt bilaga Remissvar, 2021-12-15. 
 
 
 
 
 
 
Andreas Eriksson 
Miljösamordnare 

142



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-16 
Diarienummer 
KS/2021:472 

Beslutet ska skickas till 
Beslutet ska skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se 
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1 

Remissvar – En förbättrad förpackningsinsamling – nya 
roller för kommuner och producenter (M2021/02118) 
 
Sammanfattning 
Utredningen lämnar förslag angående utformningen av ett kommunalt 
insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter med 
avfallshantering som är samlokaliserad med avfall från hushåll i flerbostadshus. 
Storfors kommun är positiva till förslaget och tycker att förpackningsslagen ska 
hållas ihop och samordnas med insamlingen av returpapper, rest- och matavfall. 
Det är dock uppenbart för Storfors kommun att den angivna tidsramen för 
omställning och genomförande är för optimistisk. En övergång från det nuvarande 
systemet till ett av kommunen utarbetat nytt system har alltid en övergångsfas. 
Övergångsfasen för fullt ikraftträdande till 1 januari 2026 är orimligt med de 
beslut som behöver tas i kommunen samt vad gäller införande av system, logistik, 
inköp av utrustning, och information till invånarna. 
 
För övrigt instämmer Storfors kommun i Avfall Sveriges yttrande och ansluter sig 
till de synpunkter samt förslag till alternativa åtgärder som Avfall Sverige har 
lämnat.  
 
Synpunkter från Storfors kommun 
Storfors kommun anser att det är en viktig fråga och att det därför är viktigt att de 
beslut som fattas är noga övervägda och utredda. Så mycket som 1/3 av 
restavfallet består idag av förpackningar. Den fastighetsnära insamlingen 
förväntas förbättra utsorteringsgraden, öka servicen och kundnöjdheten samt öka 
kvaliteten av det utsorterade materialet. Dock saknas modell för ekonomisk morot 
för kommunerna att jobba med avfallsminimering rörande förpackningar. Även 
kunderna saknar tydlig morot att avfallsminimera sina förpackningar när 
insamlingen sker nära och utan extra kostnad. 
 
6 kap. Insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter 

- Det är av vikt att returpapper, rest- och matavfall liksom förpackningsavfall 
har samma krav avseende borttransporten så att den kan samordnas.  

- I mindre tätbefolkade kommuner och kommuner med långa avstånd är det 
viktigt att det finns förutsättningar för gemensamma insamlingsplatser för 
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flera fastigheter / per område för förpackningsavfall samordnat med 
returpapper, rest- och matavfall från hushåll.  

- Det är lämpligt att kommunen också får insamlingsansvaret för 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. 

- Det är viktigt att dispensgrund finns i de fall det av olika anledningar inte 
skulle vara möjligt med källsortering av alla förpackningsslag. 

- Det är viktigt att kommunen fortfarande har möjlighet att hänvisa 
insamlingen av alla typer av avfall till ”anvisad plats”.  

- Den kostnad för omlastningsstationerna som har sin grund i insamlingen av 
förpackningsavfall behöver innefattas i ersättningen från producenterna. 
Mindre kommuner som inte har tillgång till omlastningsytor bör kunna i 
samverkan med andra kommuner erbjuda omlastningsplats. 

- Det kommer vara utmanande att få till en god sortering på allmänna platser 
för publik sortering. Det behöver tittas mer på olika lösningar nationellt för 
bästa utsorteringsgrad och avgränsningen av kommunens ansvar bör även 
förtydligas i förordningstexten. 

- Det är bra att kommunen är den som informerar hushållen samt 
verksamheter avseende förpackningsavfall eftersom kommunen under ett 
sådant ansvar är den som har direkt kontakt med avfallslämnarna. 

- Övergångstiden för fullt ikraftträdande av kommunalt insamlingsansvar 
med fastighetsnära insamling är inte tillräcklig. Det är dels på grund utav 
de enorma investeringsbehov som inte kan lösas i en kommun utan en god 
planering och fördelning av investeringskostnaderna under många år, dels 
bedöms det som svårt för marknaden att hinna leverera den utrustning 
som behövs om allt ska göras på mindre än 3,5 år (om beslut tas av 
regeringen i juni 2022).  

- Även om tidsramarna blir generösa så är det bra om det finns en morot för 
kommunerna att ändå börja övergången och införa det så snart som man är 
redo. 

- Det kommer behövas täta avstämningar speciellt i inledningen av 
systemskiftet. Då kommunerna ska rapportera varje kvartal till 
Naturvårdsverket så finns det förutsättningar att göra avstämningar tätt. 
Man bör de första åren stämma av varje kvartal, efter rapporteringen, 
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senare (år 4 till 10) varje halvår och slutligen när systemet har satt sig, en 
gång per år. 

 
7 kap. Insamling av förpackningsavfall från verksamheter  

- Ej tillräckligt att verksamheter endast ska lämna förpackningsavfallet på 
mottagningsplatser. Vilket kan innebära en risk för att avfallet inte sorteras 
ut utan istället lämnas med restavfallet.  

 
9 kap. Finansiering av det kommunala insamlingssystemet 

- Grunden och principen med den ersättningsmodell som utredningen 
föreslår är bra men det kommer finnas många behov av tilläggsersättningar 
som:  

 Klimatutmaningar (exempelvis mycket snö delar av året) 
 Avstånden i anslutning till tömningar men också leverans till 

omlastning 
 Tätare hämtningsintervall eller extra hämtningar. 

 
- Ersättningsmodellen borde, utöver antal invånare, räkna på ersättning/ton 

oavsett var förpackningarna samlas in, om det är FNI, på allmän plats, 
återvinningsstationer eller om det samlas in på övriga lättillgängliga 
insamlingsplatser. 

- Förutsättningarna för att beräkna ersättning enligt modellen behöver 
klargöras och detaljer behöver fastställas av Naturvårdsverket. 

- Den reglering som föreslås avseende ersättning om det inte finns någon 
godkänd producentansvarsorganisation välkomnas.  

- Det är bra att det uttryckligen anges att kommunernas kostnader för 
information ska fördelas mellan producentorganisationerna. 

- Det behöver ges möjlighet att kontinuerligt följa upp fastslagen ersättning 
för att verifiera att den är så korrekt som möjligt utifrån det som 
kommunen ska verkställa inom ramen för kommunalt insamlingsansvar för 
förpackningsavfall.    
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Ämne: Remiss av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter - svar senast 7 februari 2022
Från: Håkan Frycklund <hakan.frycklund@regeringskansliet.se>
Till: M Kemikalieenheten <m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se>
Mottaget: 2021-11-05 11:33:25

Omsändning pga att bilagorna saknades i förra utskicket.
 
 
Remittering av promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – 
nya roller för kommuner och producenter
 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 7 februari 2022. 
Svaren bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia 
till m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2021/02118 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

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

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian. Frågor under remisstiden besvaras av Frida Rudsander, 
rättssekretariatet, tel 08-405 46 61, e-post: frida.rudsander@regeringskansliet.se, 
och Jerker Forssell, kemikalieenheten, tel: 08-405 39 71, e-post: 
jerker.forssell@regeringskansliet.se.  

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

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regeringen.se.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria 
Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från Regeringskansliets 
webbplats www.regeringen.se.
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Remiss 
 
 
2021-11-05 
M2021/02118 
  
 

 
 

Miljödepartementet 
Rättssekretariatet 
Frida Rudsander 
Kemikalieenheten 
Jerker Forssell  

  

 

 

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

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se 

 

En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner 
och producenter 

Remissinstanser 
1 Akademiska Hus AB 

2 Apotea 

3 Arla 

4 Askås 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 
I promemorian föreslås nya bestämmelser om ett system för utökat 
producentansvar för förpackningar. 

Producenterna ska, genom godkända producentansvarsorganisationer 
som de anlitar, ansvara ekonomiskt för insamling och behandling av 
förpackningsavfall. Det operativa ansvaret för insamling av förpacknings-
avfall fördelas mellan kommuner och producentansvarsorganisationer. 

Kommunerna ska ta över det operativa ansvaret för insamlingen från 
hushåll och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushåll. De vanligast förekommande förpackningsslagen – pappersför-
packningar, plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar 
och metallförpackningar − ska samlas in fastighetsnära. Övriga förpack-
ningsslag – t.ex. trä, keramik, och textil – och skrymmande förpackningar 
ska samlas in på lättillgängliga platser. Kommunerna ska lämna över det 
insamlade förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna 
utifrån organisationernas marknadsandelar per materialslag. Naturvårds-
verket ska beräkna marknadsandelar och övervaka att fördelningen blir 
rättvis. Producentansvarsorganisationerna ska betala avgifter för att 
finansiera kommunernas och Naturvårdsverkets verksamhet. Utbetalning 
av ersättning till kommunerna sker kvartalsvis i efterskott via Kammar-
kollegiet. Medlen ska hållas avskilda från statsbudgeten. Infasning av 
kommunerna i det nya systemet föreslås ske i tre etapper 2024–2026. 

Kommunerna ska också, på producentansvarsorganisationernas bekost-
nad, samla in utsorterat förpackningsavfall i utomhusmiljöer. Det ska ske 
på platser som kommunen särskilt ställt i ordning och där det uppkommer 
förpackningsavfall i betydande omfattning. Detta krav ska börja gälla först 
i juli 2026. 

Den största producentansvarsorganisationen ska ordna minst en 
mottagningsplats i varje kommun för insamling från övriga verksamheter 
och blir även ansvarig för att informera verksamheterna om insamlingen. 
Verksamheter ska kunna lämna sitt avfall på en mottagningsstation i sin 
kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. Avfallet ska därefter tas 
om hand av producentansvarsorganisationerna. En producentansvars-
organisation som inte ansvarar för mottagningsplatserna ska ersätta den 
ansvariga producentansvarsorganisationen för skäliga kostnader.  

Marknadsdrivna system för insamling från verksamheter ska liksom 
i dag kunna verka parallellt men vara skyldiga att ge in en mer omfattande 
anmälan till Naturvårdsverket. Det ska styrkas att systemen bidrar till en 
bättre materialåtervinning av det aktuella materialslaget jämfört med 
producentansvarsorganisationernas system. 

Det införs nya utsorteringskrav. Den som har en förpackning som 
innehåller avfall ska se till att förpackningen särskiljs från innehållet. Detta 
gäller inte en förpackning som på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, 
eller som innesluter läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den 
praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. Det införs också en 
bestämmelse som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt 
från annat avfall. 

Nuvarande tillståndskrav för insamlingssystem (producentansvars-
organisationer) ersätts av en något mindre omfattande godkännande-
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 prövning. När en producentansvarsorganisation är godkänd ställs krav på 
att ställa säkerhet och att offentliggöra uppgifter om bl.a. vilka producenter 
som har anlitat organisationen, avgifter, återvinning och hur organisa-
tionen når upp till materialåtervinningsmål. En producentansvarsorgani-
sation ska inte få dela ut vinst till sina ägare. 

Producenter som årligen släpper ut förpackningar på marknaden vars 
sammanlagda vikt underskrider 1 000 kilogram ska inte behöva rapportera 
in uppgifter till Naturvårdsverket eller betala tillsynsavgift. För dessa 
producenter ska det räcka med en anmälan till producentregistret. 
Lättnaden ska dock inte gälla producenter av sådana förpackningar som är 
engångsplastprodukter (plastlock till muggar, matlådor, muggar, m.fl) för 
vilka det ska betalas nedskräpningsavgifter.  

Naturvårdsverket ska ta över ansvaret från Jordbruksverket för god-
kännandeprövning och tillsyn av det nuvarande retursystemet för 
plastflaskor och metallburkar. Tillsynsavgifterna för producenterna 
differentieras utifrån försålda volymer, i enlighet med ett tidigare förslag 
från Jordbruksverket. 

Den nya regleringen införs i en ny förordning om producentansvar för 
förpackningar. I miljöbalken införs nya bemyndiganden och en 
bestämmelse om skyldighet för producentansvarsorganisationer att ersätta 
den producentansvarsorganisation som ansvarar för insamling av förpack-
ningsavfall från verksamheter. 
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1 Författningsförslag 

1.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken 

dels att 15 kap. 15, 21 och 22 §§, 21 kap. 1 § och 27 kap. 5 § ska ha 
följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 15 kap. 16 b §, av följande 
lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

15 kap. 

15 §1 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om 

1. skyldighet för producenter att tillhandahålla eller anlita en 
producentansvarsorganisation, 

2. förbud att yrkesmässigt överlåta eller saluföra produkter om 
produktens producent inte tillhandahåller eller har anlitat en producent-
ansvarsorganisation, 

3. tillstånd, godkännande eller anmälan för yrkesmässig drift av en 
producentansvarsorganisation, 

4. kriterier för hur ersättning som 
en producentansvarsorganisation 
tar ut från producenterna ska 
bestämmas, och 

4. kriterier för hur ersättning som 
en producentansvarsorganisation 
tar ut från producenterna ska 
bestämmas, 

 5. att en producentansvarsorga-
nisation för förpackningar inte får 
dela ut vinst till sina ägare,  

5. skyldighet för en producent-
ansvarsorganisation att fullgöra 
sådana skyldigheter som avses i 12 
och 13 §§. 

6. skyldighet för en producent-
ansvarsorganisation att fullgöra 
sådana skyldigheter som avses i 12 
och 13 §§, och 

7. att en producentansvars-
organisation ska hantera mer 
avfall än vad som 

a) motsvarar organisationens 
marknadsandel, eller  

b) står i rimlig proportion till den 
verksamhet som bedrivs av de 
producenter som anlitar organisa-
tionen. 

 

1 Senaste lydelse 2021:881. 
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 Föreskrifter enligt första stycket 
7 får endast avse hantering av 
avfall som producentansvars-
organisationen kan få skälig 
ersättning för.  

 
 16 b § 

Om flera producentansvarsorgani-
sationer för förpackningar har 
godkänts enligt föreskrifter som 
regeringen har meddelat med stöd 
av 15 kap. 15 § 3, och en av de 
organisationerna ska ansvara för 
insamling av förpackningsavfall 
från verksamheter och information 
om avfallshanteringen, ska övriga 
producentansvarsorganisationer 
ersätta den ansvariga organisa-
tionen för skäliga kostnader. 
Ersättningens storlek ska beräknas 
utifrån den ersättande organisa-
tionens marknadsandel. 

Den myndighet som regeringen 
bestämmer ska vid behov i beslut 
fastställa hur stor en producent-
ansvarsorganisations marknads-
andel ska anses vara.  

21 §2 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om undantag 
från kommunens ansvar enligt 20 
och 20 a §§ i fråga om avfall som 
ska samlas in eller behandlas av en 
producent eller en producent-
ansvarsorganisation enligt före-
skrifter som har meddelats med 
stöd av 12 eller 15 §. 

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om 

1. undantag från kommunens 
ansvar enligt 20 och 20 a §§ i fråga 
om avfall som samlas in eller 
behandlas av en producent eller en 
producentansvarsorganisation 
enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 12 eller 
15 §, och 

2. skyldigheter för kommuner att 
vidta de åtgärder som krävs för att 
ansvarsfördelningen mellan 
kommuner och producenter eller 
producentansvarsorganisationer 
ska fungera. 

 

2 Senaste lydelse 2021:881. 
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22 §3 

Regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att annat avfall 
än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet 
där avfallet finns. 

Föreskrifterna får endast avse 
avfall som av hälso- eller miljöskäl 
behöver hanteras av kommunen. 

Föreskrifterna får endast avse 
1. avfall som av hälso- och 

miljöskäl behöver hanteras av 
kommunen, eller 

2. avfall som omfattas av produ-
centansvar, om det finns samord-
ningsfördelar med att kommunen 
hanterar sådant avfall tillsammans 
med avfall som kommunen 
ansvarar för enligt 20 § eller enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 1. 

21 kap. 

1 §4 

Mark och miljödomstol prövar som 
första instans mål om 

Mark- och miljödomstol prövar 
som första instans mål om 

1. miljöfarlig verksamhet som är ansökningsmål enligt 1 a § första 
stycket, 

2. vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt 11 kap. samt lagen 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, utom 
verksamheter som avser markavvattning vilka ska prövas av länsstyrelsen 
och säkerhetsklassificering av dammar, 

3. markavvattningar som enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet har överlämnats från länsstyrelsen eller anmälts av en 
lantmäterimyndighet, 

4. ersättning för skada och intrång enligt 28 kap. 2–5 §§, 
5. ersättning och inlösen vid ingripande av det allmänna enligt denna 

balk och vid vattenverksamhet, om inte annat har särskilt föreskrivits, 
6. ersättning för miljöskador och inlösen enligt 32 kap., talan om förbud 

eller försiktighetsmått enligt 32 kap. 12 § samt grupptalan enligt 32 kap. 
13 §, 

7. fördelning av solidariskt ansvar mellan flera enligt 10 kap. 6 och 7 §§ 
på talan av någon av de solidariskt ansvariga, 

8. utdömande av vite enligt ett föreläggande som har förenats med vite 
med stöd av balken, efter särskild ansökan av den myndighet som har 
beslutat vitesföreläggandet eller, om vitesföreläggandet har beslutats i 
förfarandet, med tillämpning av 6 § andra stycket lagen (1985:206) om 
viten, 

9. kostnadsansvar för fastighetsägare enligt 10 kap. 9 §, 

 

3 Senaste lydelse 2020:601. 
4 Senaste lydelse 2016:781. 
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 10. fördelning av kostnader för gemensamt utnyttjande av information 
enligt det som följer av artiklarna 27.6 och 30.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) 
793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, 

11. fördelning av kostnader för 
utbyte av information enligt det 
som följer av artikel 62.6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläpp-
ande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av 
rådets direktiv 79/117/EEG och 
91/414/EEG, och 

12. fördelning av kostnader för 
gemensamt utnyttjande av informa-
tion enligt det som följer av artikel 
63.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 528/2012 
av den 22 maj 2012 om tillhanda-
hållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter. 

 

11. fördelning av kostnader för 
utbyte av information enligt det 
som följer av artikel 62.6 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläpp-
ande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av 
rådets direktiv 79/117/EEG och 
91/414/EEG, 

12. fördelning av kostnader för 
gemensamt utnyttjande av informa-
tion enligt det som följer av artikel 
63.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 528/2012 
av den 22 maj 2012 om tillhanda-
hållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter, 
och 

13. kostnadsansvar för godkända 
producentansvarsorganisationer 
för förpackningar enligt 15 kap. 
16 b §. 

27 kap. 

5 §5 

En avgift som avses i 4 § första stycket ska vara årlig eller på annat sätt 
periodisk. Om avgiften avser insamling, transport och behandling vid 
enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt 
för varje tillfälle. 

Den avgift som avses i 4 § första 
stycket 1 ska bestämmas till högst 
det belopp som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader för den 
infrastruktur som behövs för 
avfallshantering samt nödvändiga 
planerings-, kapital- och drifts-
kostnader för renhållningen. Från 

Den avgift som avses i 4 § första 
stycket 1 ska bestämmas till högst 
det belopp som behövs för att täcka 
nödvändiga kostnader för den 
infrastruktur som behövs för 
avfallshantering samt nödvändiga 
planerings-, kapital- och drifts-
kostnader för renhållningen. Från 

 

5 Senaste lydelse 2020:601. 
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dessa kostnader ska kostnaderna 
för användning av anläggningar 
eller utrustning för andra ändamål 
än renhållning räknas av. Avgiften 
får tas ut på ett sådant sätt att 
återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad avfalls-
hantering främjas. 

dessa kostnader ska kostnaderna 
för användning av anläggningar 
eller utrustning för andra ändamål 
än renhållning räknas av. Även 
ersättning för avfallshantering som 
producenter eller producent-
ansvarsorganisationer betalar 
enligt föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna balk 
ska räknas av. Avgiften får tas ut på 
ett sådant sätt att återanvändning, 
återvinning eller annan miljö-
anpassad avfallshantering främjas. 

                       

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.2 Förslag till förordning om producentansvar för 
förpackningar 

 
Härigenom föreskrivs följande1. 

1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde 
1 §    Denna förordning innehåller bestämmelser om ett system för utökat 
producentansvar för avfallshantering av förpackningar.  

Förordningen syftar till att  
1. minska mängden förpackningsavfall genom att förpackningar 
a) framställs på ett sådant sätt att deras volym och vikt begränsas till den 

nivå som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå, 
b) endast används när det är nödvändigt, och 
c) återanvänds, 
2. begränsa skadligheten för miljön av material och ämnen i förpack-

ningar, 
3. producentansvarsorganisationer ska förebygga och hantera förpack-

ningsavfall, 
4. förpackningsavfall ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt 

godtagbart sätt,  
5. nå materialåtervinningsmålen i 2 kap., och 
6. minska nedskräpningen. 
 

2 §    Denna förordning är meddelad med stöd av 
– 15 kap. 12 § miljöbalken i fråga om 9 kap. 19 §, 10 kap. 5 och 8 §§, 
– 15 kap. 13 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 2–10 §§, 4 kap. 4 och 9 §§, 

10 kap. 1–4, 11 § 1 och 13 §, 
– 15 kap. 14 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 5–7 §§, 
– 15 kap. 15 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 11 §, 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 

2–13, 15–28 §§, 6 kap. 9 och 10 §§, 7 kap. 1–4, 6 och 7 §§, 8 kap. 2–3 §§, 
9 kap. 1 och 2 §§, 10 kap. 6–8 §§, 11 § 2 och 14 §, 

– 15 kap. 16 § miljöbalken i fråga om 10 kap. 10 §, 
– 15 kap. 16 a § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §, 
– 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 6 kap. 16 och 17 §§, 7 kap. 3, 5, 

9 och 10 §§, och  
– 15 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 6 kap. 2 § andra stycket 2, 5, 7 

och 15 §§, 
– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 6 kap. 2 § första stycket 2 och 4 § 

andra stycket, 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2019/852, 
Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och 
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt direktiv /EU) 2018/851, och 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av 
vissa plastprodukters inverkan på miljön. 
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– 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 10 kap. 8 §, 11 § 3 och 4 och 
13 §§, 

– 15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 14 §, 
– 15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 6 kap. 3 § och 7 kap. 8 § 1, 
– 15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 6 kap. 2 § andra stycket 3–5, 8 

och 12 §§ och 9 kap. 19 § 2, och 
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. 

Ordförklaringar 
3 §    I denna förordning avses med  

återanvändbar förpackning: förpackning som har utformats, 
konstruerats och släppts ut på marknaden för att under sin livscykel 
återanvändas flera gånger genom att återfyllas eller återanvändas för 
samma ändamål som den utformades för, 

rotation: den resa som en återanvändbar förpackning gör från det att den 
släpps ut på marknaden tillsammans med den vara som den är avsedd att 
innehålla, skydda, leverera eller presentera, till dess att den lämnas till ett 
system för återanvändning av förpackningar i syfte att på nytt släppas ut 
på marknaden tillsammans med en vara som den är avsedd för, 

system för återanvändning av förpackningar: organisatoriska, tekniska 
eller finansiella arrangemang som säkerställer att återanvändbara förpack-
ningar gör flera rotationer, 

marknadsdrivet återvinningssystem: organisatoriska, tekniska eller 
finansiella arrangemang som drivs på marknadsmässig grund och som 
säkerställer att förpackningsavfall från verksamheter återvinns,  

retursystem: ett system för insamling av plastflaskor och metallburkar 
för dryck som innebär att en pant eller premie betalas ut i syfte att 
uppmuntra att förpackningarna lämnas tillbaka till systemet, 

producentansvarsorganisations marknadsandel: den andel förpack-
ningar som de producenter som har anlitat producentansvarsorganisa-
tionen har satt på marknaden i förhållande till den totala mängden 
förpackningar som satts på marknaden, och 

producents marknadsandel: den andel förpackningar som en producent 
har satt på marknaden i förhållande till den totala mängden förpackningar 
som satts på marknaden. 
 
4 §    I denna förordning avses med 

tillhandahålla på den svenska marknaden: att mot betalning eller gratis 
göra en förpackning tillgänglig för distribution, förbrukning eller 
användning på den svenska marknaden i samband med yrkesmässig 
verksamhet,  

släppa ut på den svenska marknaden: att för första gången tillhandahålla 
en förpackning på den svenska marknaden, och 

vara etablerad i Sverige: att ha hemvist eller säte i Sverige och bedriva 
en yrkesmässig verksamhet här. 

 
5 §    Med polymer avses i denna förordning detsamma som i artikel 3.5 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikalie-
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 myndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.  
 
6 §    Med plast avses i denna förordning en polymer som kan användas 
som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, oavsett om poly-
meren har tillförts tillsatser eller andra ämnen.  

Med plast avses inte en polymer som förekommer naturligt i miljön och 
som inte har modifierats på kemisk väg. 
 
7 §    Med förpackning avses i denna förordning en engångsartikel eller en 
annan produkt som har framställts för att innehålla, skydda eller presentera 
en vara eller för att användas för att leverera eller på annat sätt hantera en 
vara, från råmaterial till slutlig produkt och från producent till användare, 
om produkten  

1. på försäljningsstället utgör en säljenhet för den slutliga användaren 
eller konsumenten av varan (konsumentförpackning), 

2. på försäljningsstället omfattar en grupp av ett visst antal säljenheter 
och kan tas bort utan att det påverkar varan eller varorna, oavsett om 
säljenheterna säljs som en sådan grupp till den slutliga användaren eller 
konsumenten eller om produkten endast används som komplement till 
hyllorna på försäljningsstället (gruppförpackning), 

3. underlättar hantering och transport av ett antal säljenheter eller 
gruppförpackningar för att förhindra skador vid fysisk hantering eller 
transportskador (transportförpackning), eller 

4. fylls vid försäljningstillfället eller används för obearbetade produkter 
från jordbruk eller trädgårdsnäring (serviceförpackning). 
 
8 §    Med förpackningsavfall avses i denna förordning förpackningar eller 
förpackningsmaterial som är avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. 

 
9 §    I denna förordning avses med 

plastflaska: flaska som är en förpackning och som huvudsakligen är 
tillverkad av plast, med undantag för flaskor som är avsedda för och 
används för speciella medicinska ändamål enligt definitionen i artikel 2 g 
i förordning nr 609/2013,  

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och 
tjock plastbärkasse: plastbärkasse vars vägg är 50 mikrometer eller 

tjockare. 
 

10 §    Med flexibelt omslag avses i denna förordning en förpackning som  
1. är en engångsplastprodukt,  
2. är böjbar, och  
3. används till ett livsmedel som är avsett att ätas direkt ur för-

packningen utan ytterligare beredning. 
 

11 §    I denna förordning avses med engångsprodukt, engångsplast-
produkt, matlåda, mugg, engångsmugg, dryckesbehållare, bärkasse, 
plastbärkasse och tunn plastbärkasse detsamma som i förordningen 
(2021:996) om engångsprodukter. 
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12 §    Med producent avses i denna förordning den som yrkesmässigt 

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 
hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 
3. tillverkar en förpackning i Sverige, 
4. för in en förpackning till Sverige, eller 
5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackning eller en förpackad 

vara till en slutlig användare i Sverige. 
 

13 §    Med energiåtervinning avses i denna förordning återvinning av 
avfall genom en användning av brännbart förpackningsavfall för att 
generera energi genom direkt förbränning, med eller utan annat avfall men 
med utnyttjande av värme. 

 
14 §    Med biologisk behandling avses i denna förordning en aerob 
(syrekrävande) eller anaerob (inte syrekrävande) behandling av de 
biologiskt nedbrytbara delarna av ett förpackningsavfall, om behandlingen 

1. sker under kontrollerade förhållanden och med användning av 
mikroorganismer, och 

2. innebär att stabiliserade organiska restprodukter eller metan 
produceras. 

Deponering av avfallet ska inte anses vara en biologisk behandling. 
 

15 §    I denna förordning avses med 
direktiv 94/62/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av 

den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, i 
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852.  

direktiv 2008/98/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2018/851, 

förordning nr 609/2013: Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn 
och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett 
kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 
92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG 
och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG 
och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009, 
och 

direktiv 2019/904: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters 
inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen. 

 
16 §    I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse 
som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 
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 Närmare om vad som är en förpackning 
17 §    En produkt ska anses vara en förpackning enligt denna förordning, 
om produkten har de funktioner som anges i 7 § även om produkten också 
har andra funktioner. 

En produkt ska dock inte anses vara en förpackning om 
1. produkten är en fast del av den vara som produkten omsluter, skyddar 

eller presenterar,  
2. produkten behövs för att omfatta, stödja eller bevara varan under hela 

dess livslängd, och 
3. alla delar är avsedda att användas, konsumeras eller bortskaffas 

tillsammans. 
 

18 §    Vid tillämpningen av 17 § ska följande slag av produkter anses vara 
förpackningar: 

1. blomkrukor som är avsedda endast för försäljning och transport av 
växter och inte är avsedda att följa med växten under hela dess livstid, 

2. cd-spindlar som saluförs med cd-skivor och inte är avsedda för 
förvaring, 

3. glasflaskor för injektionslösningar, 
4. kapslar som används i kaffe-, kakao- eller mjölkdryckessystem eller 

andra dryckessystem och som lämnas tomma efter användning, 
5. klädhängare som saluförs med ett klädesplagg, 
6. konfektaskar, 
7. plastfolier kring cd-fodral, 
8. postpåsar som är avsedda för kataloger och tidskrifter och som 

innehåller en tidskrift, 
9. rullar, tuber och cylindrar som böjligt material är upprullat på, dock 

inte rullar, tuber eller cylindrar som är avsedda som delar i en 
tillverkningsutrustning och som inte används för att presentera en vara som 
en säljenhet, 

10. sterilbarriärsystem i form av påsar, brickor eller annat material som 
krävs för att bevara varans sterilitet, 

11. tårtpapper som saluförs med ett bakverk, 
12. tändsticksaskar, 
13. återfyllbara stålcylindrar för gas, dock inte brandsläckare, och 
14. andra produkter än de som anges i 1–13, om produkterna uppfyller 

kriterierna för att anses som förpackningar. 
 

19 §    Vid tillämpningen av 17 § ska följande slag av produkter inte anses 
vara förpackningar: 

1. blomkrukor som är avsedda att följa med växten under hela dess 
livstid, 

2. cd-, dvd- och videofilmfodral som saluförs innehållande cd-skivor, 
dvd-skivor eller videofilmer, 

3. cd-spindlar som saluförs tomma och är avsedda för förvaring, 
4. gravlyktor som är behållare för ljus, 
5. kaffekapslar för dryckessystem, foliepåsar för kaffe och kaffekuddar 

av filterpapper som slängs tillsammans med den använda kaffeprodukten, 
6. klädhängare som saluförs separat, 
7. korvskinn, 
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8. mekaniska kvarnsystem som är integrerade i återfyllbara peppar-
kvarnar eller i andra återfyllbara behållare,  

9. skrivarpatroner, 
10. tepåsar, 
11. vattenlösliga påsar för rengöringsmedel, 
12. vaxskikt som exempelvis finns runt ost, 
13. verktygslådor, och 
14. andra produkter än de som anges i 1–13, om produkterna inte 

uppfyller kriterierna för att anses som förpackningar. 
 

20 §    En produkt ska anses vara en förpackning enligt denna förordning, 
om produkten är utformad för och avsedd att fyllas vid försäljningsstället 
och fyller en förpackningsfunktion. 

Om en engångsprodukt är fylld när den säljs vid försäljningsstället, ska 
även den anses vara en förpackning enligt denna förordning. 

En engångsmugg ska anses vara en förpackning enligt denna förordning 
även om den inte är avsedd att fyllas vid ett försäljningsställe. 

 
21 §    Vid tillämpningen av 20 § ska följande slag av produkter anses vara 
förpackningar: 

1. aluminiumfolier, 
2. bärkassar av papper eller plast, 
3. engångstallrikar och engångskoppar, 
4. plastfolier, 
5. plastfolier för tvättade kläder i tvätterier, 
6. smörgåspåsar, och 
7. andra produkter än de som anges i 1–6, om produkterna uppfyller 

kriterierna för att anses som förpackningar. 
 

22 §    Vid tillämpningen av 20 § ska följande slag av produkter inte anses 
vara förpackningar: 

1. bakformar av papper som saluförs utan innehåll, 
2. engångsbestick, 
3. omrörare, 
4. omslagspapper som saluförs separat, 
5. tårtpapper som saluförs utan bakverk, och 
6. andra produkter än de som anges i 1–5, om produkterna inte uppfyller 

kriterierna för att anses som förpackningar. 
 

23 §    Förpackningskomponenter och underordnade element som är 
integrerade i förpackningar ska räknas som en del av den förpackning som 
de är integrerade i. Underordnade element som är hängda på eller fästa vid 
en produkt och som fyller en förpackningsfunktion ska anses vara förpack-
ningar enligt denna förordning. 

Första stycket gäller inte förpackningskomponenter eller underordnade 
element som är fasta delar av produkten, om alla delar är avsedda att 
konsumeras eller bortskaffas tillsammans som en enhet. 

 
24 §    Vid tillämpningen av 23 § ska följande slag av produkter anses vara 
del av förpackningar: 
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 1. doseringsmått som utgör en del av tillslutningen på förpackningen för 
rengöringsmedel, 

2. häftklamrar, 
3. mascaraborstar som utgör en del av förpackningens tillslutning, 
4. mekaniska kvarnsystem som är integrerade i pepparkvarnar fyllda 

med peppar eller i andra fyllda engångsbehållare, 
5. plastmanschetter, 
6. självhäftande etiketter fästa på annat förpackningsföremål, och 
7. andra produkter än de som anges i 1–6, om produkterna uppfyller 

kriterierna för att anses som del av förpackningar. 
 

25 §    Etiketter hängda direkt på eller fästa på en vara ska vid tillämp-
ningen av 23 § anses vara förpackningar. 

 
26 §    Radiofrekvensidentifieringsetiketter (RFID-taggar) ska vid 
tillämpningen av 23 § inte anses vara förpackningar. 

Tillämpningsområde 
27 §    Denna förordning ska inte tillämpas 

1. på väg-, järnvägs-, fartygs- eller flygfraktcontainrar, 
2. i fråga om 6–9 kap. på producentansvarsorganisationer som driver ett 

retursystem, producenter som anlitat en sådan organisation eller 
plastflaskor och metallburkar som omfattas av ett retursystem, och 

3. på förpackningar som på grund av sitt tidigare eller resterande 
innehåll utgör farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614). 

Ytterligare bestämmelser i andra författningar  
28 §    Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall från 
annat avfall och att skilja en förpackning som innehåller avfall från 
innehållet i förpackningen och var man ska lämna förpackningsavfallet 
finns i 3 kap. 4–4 c och 4 e §§ avfallsförordningen (2020:614). 
 
29 §    Bestämmelser om förpackningar som är engångsprodukter finns i 
förordningen (2021:996) om engångsprodukter. 

Bestämmelser om nedskräpningsavgifter för vissa förpackningar finns i 
förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 
 
30 §    Bestämmelser om tungmetaller i förpackningsmaterial finns i 12–
14 §§ förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 

 
31 §    Bestämmelser om material i kontakt med livsmedel finns i 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 
27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 
89/109/EEG, 

2. kommissionens förordning (EG) nr 1895/2005 av den 18 november 
2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 

176



  

  

 

22 

3. kommissionens förordning (EG) nr 2023/2006 av den 22 december 
2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter 
avsedda att komma i kontakt med livsmedel, 

4. kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 
2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006, 

5. kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 av den 29 maj 2009 om 
aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt 
med livsmedel, 

6. kommissionens förordning (EG) nr 10/2011 av den 14 januari 
2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i 
kontakt med livsmedel, 

7. kommissionens förordning (EU) 2018/213 av den 12 februari 
2018 om användning av bisfenol A i lack och ytskikt avsedda att komma 
i kontakt med livsmedel och om ändring av förordning (EU) nr 
10/2011 vad gäller användningen av det ämnet i plastmaterial avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel, och 

8. livsmedelsförordningen (2006:813) och Livsmedelsverkets 
föreskrifter som är meddelade med stöd av den förordningen och 
förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer. 

2 kap. Mål för materialåtervinning, minskad nedskräpning 
och innehåll av återvunnen plast  
1 §    I fråga om allt förpackningsavfall är målet att materialåtervinnings-
graden ska vara minst 65 procent per år till och med år 2029 och därefter 
minst 70 procent. 

 
2 §    I fråga om förpackningsavfall av papper och kartong är målet att 
materialåtervinningsgraden ska vara minst 85 procent. 

 
3 §    I fråga om förpackningsavfall av plast är målet att material-
återvinningsgraden ska vara 

1. minst 90 procent för förpackningsavfall av plast från plastflaskor som 
ingår i ett retursystem, och 

2. minst 50 procent per år till och med år 2029 och därefter minst 
55 procent för övrigt förpackningsmaterial av plast. 

 
4 §    I fråga om förpackningsavfall av glas är målet att materialåter-
vinningsgraden ska vara minst 90 procent. 

 
5 §    I fråga om förpackningsavfall av järn är målet att material-
återvinningsgraden ska vara  

1. minst 90 procent för förpackningsavfall av järn från metallburkar som 
ingår i ett retursystem, och 

2. minst 70 procent per år till och med år 2029 och därefter minst 
80 procent för övrigt förpackningsavfall av järn. 
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 6 §    I fråga om förpackningsavfall av aluminium är målet att material-
återvinningsgraden ska vara 

1. minst 90 procent för förpackningsavfall av aluminium från metall-
burkar som ingår i ett retursystem, och 

2. minst 50 procent per år till och med år 2029 och därefter minst 
60 procent för övrigt förpackningsavfall av aluminium. 

 
7 §    I fråga om förpackningsavfall av trä är målet att material-
återvinningsgraden ska vara 

1. minst 15 procent per år till och med år 2024, 
2. minst 25 procent från och med år 2025 till och med år 2029, och 
3. minst 30 procent från och med år 2030. 
 

8 §    I fråga om förpackningsavfall av andra material än de som anges i 
2–7 §§ är målet att materialåtervinningsgraden ska vara minst 15 procent. 

 
9 §    Beräkning av om målen uppnås ska ske i enlighet med artikel 6a i 
direktiv 94/62/EG. 

Mål för minskad nedskräpning 
10 §    I fråga om förpackningar som är engångsplastprodukter är målet att 
nedskräpningen utomhus ska ha minskat med 50 procent år 2030 jämfört 
med år 2023. Hur stor nedskräpningen är ska bedömas utifrån de 
skräpmätningar som Naturvårdsverket utför enligt 31 § förordningen 
(2021:1002) om nedskräpningsavgifter. 
 
11 §    En producent av sådana förpackningar som är engångsplast-
produkter ska effektivt bidra till att nå målet i 10 §. 

Mål för användning av återvunnen plast i plastförpackningar 
12 §    I fråga om förpackningar som innehåller mer än 50 procent plast är 
målet att i genomsnitt minst 30 procent av förpackningsmaterialet ska 
bestå av återvunnen plast senast från och med 2030. 

 
13 §    En producent av sådana förpackningar som innehåller mer än 
50 procent plast ska effektivt bidra till att nå målet i 12 §. 

Om målen inte uppnås 
14 §    Om Naturvårdsverket bedömer att det finns risk för att målen i 2–
8, 10 och 12 §§ inte uppnås i tid ska myndigheten lämna förslag till 
regeringen på ändamålsenliga åtgärder. 

3 kap. Utformning och märkning av förpackningar 
Onödiga förpackningar 
1 §    En producent ska utnyttja de möjligheter som finns inom sin 
verksamhet för att begränsa användningen av onödiga förpackningar i 
syfte att minska mängden avfall enligt 2 kap. 5 § miljöbalken.  
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En förpackning ska kunna återanvändas eller återvinnas  
2 §    En förpackning får endast tillhandahållas på den svenska marknaden 
av en producent om förpackningen 

1. har en volym och vikt som begränsas till det minimum som krävs för 
att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå, 

2. kan återanvändas eller återvinnas, och 
3. är framställd så att utsläppen av skadliga ämnen minimeras och 

inverkan i övrigt på miljön begränsas när förpackningsavfallet behandlas 
eller restprodukter från hanteringen av förpackningsavfallet bortskaffas.   

 
3 §    En förpackning ska anses kunna återanvändas enligt 2 § 2 om 
förpackningens fysiska egenskaper och utformning gör det möjligt att 

1. under normalt förutsebara användningsförhållanden återanvända 
förpackningen flera gånger, 

2. behandla den använda förpackningen i enlighet med hygien- och 
säkerhetskrav för arbetstagare, och 

3. återvinna förpackningen när den inte längre används. 
 
4 §   En förpackning ska anses kunna återvinnas enligt 2 § 2 genom 

1. materialåtervinning, om förpackningen är framställd på ett sådant sätt 
att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av förpackningsmaterialet 
för framställning av säljbara produkter, 

2. energiåtervinning, om förpackningsavfallet har ett lägsta värmevärde 
för att ge optimal energiåtervinning, eller 

3. kompostering, om förpackningsavfallet är biologiskt nedbrytbart i 
sådan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den 
komposteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet 
underkastas samt är av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, 
termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den 
färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. 

 
5 §    En förpackning ska anses uppfylla kraven i 2–4 §§ om 

1. den överensstämmer med relevanta kriterier i de harmoniserade 
standarderna 
   – SS-EN 13427:2004, utgåva 2, 
   – SS-EN 13428:2004, utgåva 2, 
   – SS-EN 13429:2004, utgåva 2, 
   – SS-EN 13430:2004, utgåva 2, 
   – SS-EN 13431:2004, utgåva 2, och 
   – SS-EN 13432:2000, utgåva 1, eller 
   2. producenten på annat sätt visar att kraven uppfylls. 

Återvunnet material i plastflaskor 
6 §    En engångsflaska för dryck som är tillverkad av polyetentereftalat 
(PET) som huvudsaklig komponent får endast tillhandahållas på den 
svenska marknaden av en producent om flaskan innehåller minst 
25 procent återvunnen plast. 

Kravet gäller inte flaskor 
1. med en volym av mer än tre liter, eller 
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 2. som är avsedda för att användas för speciella medicinska ändamål 
enligt definitionen i artikel 2 g i förordning nr 609/2013. 

Innehållet av återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av 
innehållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska 
marknaden under ett kalenderår.  

Utformningen av dryckesbehållare 
7 §    En dryckesbehållare får endast tillhandahållas på den svenska 
marknaden av en producent om dryckesbehållaren är utformad så att 
korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela 
användningen. 

En dryckesbehållare ska anses uppfylla kravet om  
1. den överensstämmer med relevanta kriterier i den harmonierade 

standarden SS-EN 17665, eller 
2. producenten på annat sätt visar att dryckesbehållaren är utformad så 

att korkar och lock som är gjorda av plast är fästa vid behållaren under hela 
användningen. 

 Kravet gäller inte dryckesbehållare 
1. i glas eller metall, eller 
2. som är avsedda för och används för livsmedel för speciella medi-

cinska ändamål enligt definitionen i artikel 2 g i förordning nr 609/2013. 

Märkning av förpackningar 
8 §    Om en producent märker en förpackning med en uppgift om vilket 
förpackningsmaterial som har använts, ska märkningen göras enligt 
kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari 1997 om fastställandet 
av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och 
förpackningsavfall. 

 
9 §    En plastflaska eller metallburk som ingår i ett retursystem i enligt 
4 kap. 2 § ska vara märkt med en uppgift om detta. Av märkningen ska det 
framgå vilket retursystem som flaskan eller burken ingår i samt vilket 
belopp som utbetalas som pant när flaskan eller burken lämnas tillbaka till 
retursystemet. 
 
10 §    En mugg som är en engångsplastprodukt får endast tillhandahållas 
på den svenska marknaden av en producent om muggen är märkt i enlighet 
med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 av den 
17 december 2020 om fastställande av harmoniserade specifikationer för 
märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del 
D i bilagan till direktiv (EU) 2019/904.  

Märkningen ska vara framträdande, lätt att läsa och outplånlig. 

Överlåtelseförbud avseende plastflaskor och metallburkar 
11 §    Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller 
saluföras endast om plastflaskan eller metallburken ingår i ett sådant 
retursystem som avses i 4 kap. 2 §. 
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Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeri-
produkter eller om Naturvårdsverket har beslutat om dispens enligt 4 kap. 
3 § i fråga om plastflaskan eller metallburken. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om beräkningar 
12 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur den andel 
återvunnet innehåll som avses i 6 § ska beräknas och verifieras.  

4 kap. Producentansvar för hantering av 
förpackningsavfall 
1 §    Innan en producent tillhandahåller en förpackning på den svenska 
marknaden ska producenten 

1. anlita en eller flera producentansvarsorganisationer som åtar sig att ta 
hand om producentens förpackningar när de blivit avfall, eller 

2. tillhandahålla en egen producentansvarsorganisation som åtar sig att 
ta hand om producentens förpackningar när de blivit avfall.  

Den producentansvarsorganisation som anlitas eller tillhandahålls ska 
vara godkänd av Naturvårdsverket i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 

Producenten måste anlita eller tillhandahålla en producentansvars-
organisation även om producentens förpackningar när de blir avfall 
omhändertas av ett marknadsdrivet återvinningssystem enligt 7 kap. 10–
12 §§. 
 
2 §    För producenter av plastflaskor eller metallburkar för dryck ska den 
producentansvarsorganisation som avses i 1 § vara en producentansvars-
organisation som driver ett retursystem som flaskan eller burken ska ingå 
i.  

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeri-
produkter. 

 
3 §    Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet i 2 § 
första stycket under en begränsad tid om det med hänsyn till metallburkens 
eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl.  
 
4 §    Den som avser att i egenskap av producent tillhandahålla en förpack-
ning på den svenska marknaden ska före tillhandahållandet anmäla det till 
Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla 

1. producentens namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-
nummer, 

2. vilken producentansvarsorganisation som producenten har anlitat för 
producentens förpackningar, och 

3. på vilken grund producenten är producent enligt 1 kap. 12 §. 
Producenten ska underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om 

de uppgifter som har lämnats.  

Ombud i ett annat EES-land 
5 §    En producent av förpackningar som är etablerad i Sverige och säljer 
förpackningar till ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbets-
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 området (EES) där producenten inte är etablerad ska utse ett ombud i det 
landet. Ombudet ska fullgöra det ansvar som producenten har i det landet 
enligt de nationella bestämmelser som genomför direktiv 94/62/EG och 
direktiv 2019/904/EU. 

Ombud i Sverige 
6 §    En producent som inte är etablerad i Sverige får utse ett ombud som 
är etablerat i Sverige. Ombudet ska utses genom skriftlig fullmakt. 

Ombudet ska i stället för producenten fullgöra skyldigheterna i denna 
förordning och förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter i 
fråga om de produkter som omfattas av ombudets anmälan enligt 7 §. 

 
7 §    Ett ombud som har utsetts enligt 6 § ska göra en anmälan till 
Naturvårdsverket. 

Anmälan ska innehålla  
1. ombudets namn, kontaktuppgifter, person- eller organisations-

nummer, 
2. en kopia på fullmakten, 
3. producentens namn, kontaktuppgifter och skatteregistreringsnummer, 

och 
4. uppgift om vilken produkt som ombudet ska ansvara för. 
Ombudet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga 

om de uppgifter som lämnats.  

Yrkesmässig förmedling av distansförsäljning 
8 §    Den som är etablerad i Sverige och yrkesmässigt förmedlar 
distansförsäljning av förpackningar eller förpackade varor till slut-
användare i Sverige får endast förmedla distansförsäljning från produ-
center som har uppfyllt sina skyldigheter enligt 1 § och, om det rör 
plastflaskor eller metallburkar, 2 §. Förmedlaren ska lämna uppgifter till 
Naturvårdsverket om 

1. namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer, och 
2. på vilket sätt det säkerställs att de producenter som säljer sina 

produkter via förmedlaren tillhandahåller eller anlitar en producent-
ansvarsorganisation enligt 1 § och, om det rör plastflaskor eller 
metallburkar, 2 §. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande 
9 §    Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka 
uppgifter en producent och ett ombud ska lämna enligt 4 och 7 §§.  

5 kap. Producentansvarsorganisationer för förpackningar 
Syfte och ansvarsområde 
1 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar ska ha som syfte 
att förebygga och hantera förpackningsavfall.  
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2 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar får inte dela ut 
vinst till ägarna.  
 
3 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar som inte 
omfattas av 4 § ska ha ett ansvarsområde som omfattar förpackningsavfall 
av alla förpackningsmaterial. 

En producentansvarsorganisation för förpackningar ansvarar för att 
1. behandla och materialåtervinna förpackningsavfall från den insam-

ling som sker enligt 6 kap., 
2. samla in, behandla, materialåtervinna och tillgängliggöra information 

om vissa verksamheters avfall enligt 7 kap., 
3. finansiera det kommunala insamlingssystemet enligt 9 kap., och 
4. rapportera uppgifter enligt 10 kap. 6 § till Naturvårdsverket. 
 

4 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska ha 
ett ansvarsområde som omfattar förpackningsavfall från plastflaskor och 
metallburkar med dryck, dock inte förpackningar med dryck som består av 
mejeriprodukter.  

En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ansvarar 
för separat insamling och behandling av förpackningsavfallet, information 
enligt 15 § och rapportering till Naturvårdsverket enligt 10 kap. 6 §§. 

Likabehandling av producenter 
5 §    En producentansvarsorganisation ska ge producenter oavsett storlek 
och ursprung möjlighet att uppfylla kravet i 4 kap. 1 och 2 §§ utan villkor 
som diskriminerar någon producent, om producentens förpackningar 
omfattas av producentansvarsorganisationens ansvarsområde enligt 3 eller 
4 §. 

Ersättning från producenter till en producentansvarsorganisation 
6 §    Vid beräkningen av den ersättning som en producentansvars-
organisation tar ut från en enskild producent (förpackningsavgifter) ska 
producentansvarsorganisationen ta hänsyn till den mängd förpackningar 
som producenten tillhandahåller på den svenska marknaden.  

Hänsyn ska också tas till bland annat förpackningarnas 
1. återanvändbarhet, 
2. materialåtervinningsbarhet, och 
3. innehåll av återvunnet material. 

Ekonomisk säkerhet 
7 §    En producentansvarsorganisation ska ställa en ekonomisk säkerhet 
som motsvarar kostnaderna för att under en period av nio månader samla 
in och behandla det förpackningsavfall som producentansvarsorganisa-
tionen ansvarar för. 

En säkerhet ska godtas om den är betryggande för sitt ändamål. 
Säkerheten ska prövas av och ställas till Naturvårdsverket. 
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 Återanvändning och materialåtervinning 
8 §    En producentansvarsorganisation ska 

1. se till att allt förpackningsavfall som samlats in separat 
a) genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 

15 kap. 10 § miljöbalken, och 
b) inte förbränns i strid med 3 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614), 
2. effektivt bidra till att nå materialåtervinningsmålen och målen för 

minskad nedskräpning i 2 kap., och  
3. verka för att de producenter som anlitar producentansvarsorganisa-

tionen för att ta hand om förpackningsavfall ökar andelen återanvändbara 
förpackningar som släpps ut på marknaden. 

Information som producentansvarsorganisationen ska göra 
tillgänglig  
9 §    En producentansvarsorganisation ska på sin webbplats tillgänglig-
göra information om 

1. vem eller vilka som är producentansvarsorganisationens ägare, 
2. vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen, 
3. hur den ersättning som producenterna ska betala till producent-

ansvarsorganisationen beräknas, per såld förpackning eller per kilogram 
förpackningar som släpps ut på marknaden, 

4. på vilka grunder producentansvarsorganisationen väljer att anlita 
aktörer för att hantera avfall, och 

5. hur insamlingssystemets verksamhet bidrar till att nå material-
återvinningsmålen och målen om minskad nedskräpning i 2 kap. 

Rutiner för intern kontroll 
10 §    En producentansvarsorganisation ska ha rutiner för intern kontroll 
för att säkerställa 

1. att den ersättning som tas ut av producenterna uppfyller de krav som 
anges i 6 § och de föreskrifter som har meddelats med stöd av 28 §, 

2. kvaliteten på de uppgifter som ska samlas in och rapporteras till 
Naturvårdsverket enligt 10 kap. 6 § och 

3. att kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall uppfylls. 

Ytterligare krav på producentansvarsorganisationer som driver ett 
retursystem 
11 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska 
tillhandahålla ett system för separat insamling av plastflaskor och 
metallburkar som ska vara rikstäckande.  

Producentansvarsorganisationen ska se till att kostnaderna för retur-
systemet belastar producenterna. 

 
12 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska 
kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor 
och metallburkar som omfattas av retursystemet på platser utomhus där 
många människor normalt vistas och kommunen har renhållningsansvar 
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på platsen enligt 2 och 4 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning. 

Insamlingskärlen ska  
1. tillhandahållas i den omfattning som  
a) är skälig utifrån omständigheterna på platsen, och  
b) behövs för att motverka nedskräpning och främja materialåter-

vinning, och 
2. vara utformade så att de motverkar nedskräpning och främjar 

materialåtervinning. 
 

13 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska 
samråda med kommunerna om utformningen av insamlingskärlen, lämp-
liga platser för placering av insamlingskärl och hur många insamlingskärl 
som ska tillhandahållas. 

 
14 §    En kommun ska, på de platser och i den omfattning som avses i 
12 §, 

1. underlätta för en producentansvarsorganisation som driver ett retur-
system att placera ut insamlingskärl, eller 

2. själv placera ut insamlingskärlen. 
 
15 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska 
årligen ta fram lättillgänglig information till hushållen och verksamheterna 
om 

1. skyldigheten att sortera ut plastflaskor och metallburkar från annat 
avfall, 

2. hur plastflaskor och metallburkar ska lämnas i retursystemet, 
3. hur hushållen och verksamheterna kan bidra till ökad material-

återvinning, och 
4. de insamlingsresultat som utsorteringen bidrar till i Sverige. 
En producentansvarsorganisation för förpackningar som driver ett 

retursystem ska även ta fram information om hur utsortering ska ske på 
platser utomhus. 

Godkännande av en producentansvarsorganisation 
16 §    Frågor om godkännande av en producentansvarsorganisation för 
förpackningar prövas av Naturvårdsverket. 
 
17 §    En ansökan om godkännande av en producentansvarsorganisation 
ska innehålla  

1. sökandens namn, kontaktuppgifter, organisationsnummer eller, om 
sådant inte finns, skatteregistreringsnummer,  

2. uppgifter om hur kraven i 1–10 §§ och de föreskrifter som 
Naturvårdsverket har meddelat med stöd av 28 § avses uppfyllas, och 

3. en redogörelse för på vilket sätt producentansvarsorganisationen har 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar för att genomföra de 
uppgifter som en producentansvarsorganisation har enligt denna förord-
ning. 

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 mars året innan verksamheten 
ska påbörjas. 
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18 §    En ansökan om godkännande av en producentansvarsorganisation 
som avser att driva ett retursystem, ska utöver det som anges i 17 §, 
innehålla  

1. en uppgift om vilken märkning som ska användas, och 
2. en redogörelse för hur kraven i 11–15 §§ avses uppfyllas. 

Beslut om godkännande 
19 §    Ett godkännande får endast ges till en producentansvarsorgani-
sation som 

1. kan antas uppfylla kraven i 1–10 §§ och de föreskrifter som Natur-
vårdsverket har meddelat med stöd av 28 §§, och, i fråga om en 
producentansvarsorganisation som avser att driva ett retursystem, även 
11–15 §§, och 

2. har de ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som behövs 
för att genomföra de uppgifter som en producentansvarsorganisation har 
enligt denna förordning.  

Ett godkännandes giltighet får göras beroende av att producentansvars-
organisationen ställer den ekonomiska säkerhet som anges i 7 § och att 
Naturvårdsverket finner säkerheten betryggande för sitt ändamål.  

Ett godkännande får förenas med de villkor som behövs och ska 
begränsas till att avse viss tid, dock längst till tio år.  
 
20 §    Naturvårdsverket ska ta emot ansökningar om godkännande och 
fatta beslut inom högst tolv veckor från den tidpunkt då all information 
som anges i 17 § och, för en producentansvarsorganisation som avser att 
driva ett retursystem, 18 § har lämnats in.  

Beslut om godkännande ska meddelas senast den 31 oktober varje år för 
att gälla för en producentansvarsorganisation nästkommande år.  

 
21 §    Senast en månad efter beslutet om godkännande ska producent-
ansvarsorganisationen lämna in uppgifter om 

1. vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen 
och på vilken grund de är producenter enligt 1 kap. 12 §, och 

2. de förpackningar som de producenter som anlitat producentansvars-
organisationen tillhandahållit på den svenska marknaden under det 
närmast föregående kalenderåret i ton per år, specificerat i fråga om 
förpackningsmaterial. 
 
22 §    Naturvårdsverket ska informera allmänheten om  

1. vilka producentansvarsorganisationer som är godkända, 
2. vilka producentansvarsorganisationer som är godkända och driver ett 

retursystem, 
3. vilken märkning som används inom det godkända retursystemet, och 
4. vilka dispenser som beviljats enligt 4 kap. 3 §.  

Motsvarande godkännanden i andra länder 
23 §    Den som i ett annat land inom EU eller Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet yrkesmässigt driver en producentansvarsorganisation 
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med de skyldigheter som motsvarar en producentansvarsorganisations 
skyldigheter enligt denna förordning och bedriver verksamhet enligt ett 
tillstånd eller annat godkännande som getts i det landet får begära att 
Naturvårdsverket prövar om det utländska godkännandet motsvarar ett 
godkännande enligt 19 § och uppfyller kraven i denna förordning. 

 
24 §    Om ett utländskt godkännande motsvarar ett godkännande enligt 
19 § och uppfyller kraven i denna förordning, ska Naturvårdsverket 
besluta att det utländska godkännandet gäller som ett godkännande enligt 
19 §. 

Omprövning av villkor och återkallelse av godkännande 
25 §    Naturvårdsverket får, på eget initiativ, ompröva ett villkor som ett 
godkännande är förenat med, om det behövs för att producentansvars-
organisationen ska uppfylla kraven i denna förordning.  

Naturvårdsverket får även ompröva ett villkor om en producentansvars-
organisation har ansökt om det.  

 
26 §    Naturvårdsverket får återkalla ett beslut om att godkänna en 
producentansvarsorganisation, om producentansvarsorganisationen inte 
uppfyller kraven i denna förordning och bristerna är av väsentlig 
betydelse.  
 
27 §    Naturvårdsverket ska återkalla ett beslut om att godkänna en 
producentansvarsorganisation, om organisationen inte längre avser att 
driva verksamhet enligt denna förordning. Producentansvars-organisa-
tionen ska underrätta Naturvårdsverket om avsikten senast tre månader 
innan verksamheten avvecklas. 

Bemyndigande om att meddela föreskrifter om ersättning  
28 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om kriterier för hur den 
ersättning som avses i 6 § ska bestämmas. 

6 kap. Insamling av förpackningsavfall från hushåll och 
vissa verksamheter 
1 §    Bestämmelser om att kommunen ska ansvara för att samla in och 
behandla avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. I denna 
förordning  

1. preciseras kommunens ansvar när det gäller förpackningsavfall från 
hushåll, från verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushållens i flerbostadshus och förpackningsavfall som produceras på 
allmän plats, 

2. utvidgas kommunens ansvar när det gäller sådant förpackningsavfall 
från verksamheter som inte är kommunalt avfall, i fråga om avfall från 
verksamheter som har en avfallshantering som är samlokaliserad med 
hushåll i flerbostadshus, och 

3. begränsas kommunens ansvar genom det producentansvar som 
föreskrivs i förordningen.  
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2 §    Kommunens insamlingsansvar innefattar att samla in förpacknings-
avfall från  

1. hushåll, 
2. verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hushåll i 

flerbostadshus, och 
3. de allmänna platser som anges i 6 §. 

I kommunens ansvar ingår också att 
1. överlämna det insamlade förpackningsavfallet till godkända produ-

centansvarsorganisationer enligt 7 §,  
2. tillhandahålla omlastningsstationer enligt 7 §, 
3. lämna uppgifter om överlämnade mängder förpackningsavfall till 

Naturvårdsverket enligt 8 §, 
4. ta fram information och göra den tillgänglig enligt 12 §, och 
5. lämna de uppgifter som behövs till Naturvårdsverket så att Natur-

vårdsverket kan beräkna en kommuns ersättning enligt föreskrifter som 
har meddelas med stöd av 9 kap. 18 §. 

När en kommun har överlämnat förpackningsavfallet till godkända 
producentansvarsorganisationer upphör kommunens ansvar. 

Separat insamling 
3 §    När kommunen samlar in förpackningsavfall enligt detta kapitel ska 
följande material samlas in separat:  

1. papper och kartong, 
2. plast, 
3. metall, 
4. färgat glas, 
5. ofärgat glas, och 
6. övrigt. 
I 3 kap. 14 a § avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser om 

att Naturvårdsverket får besluta om dispens från kravet på separat 
insamling.  

Fastighetsnära insamling  
4 §    Kommunen ska samla in hushållens avfall som består av pappers-, 
plast-, glas- och metallförpackningar från den fastighet där avfallet 
producerats (fastighetsnära insamling).  

Även från verksamheter, vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushållens i flerbostadshus, ska kommunen samla in pappers-, plast-, glas- 
och metallförpackningar fastighetsnära. Från dessa verksamheter ska även 
förpackningsavfall som inte är kommunalt avfall samlas in. 

Kravet på fastighetsnära insamling gäller inte stora förpackningar som 
normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpack-
ningar). 

Lättillgängliga insamlingsplatser 
5 §    Kommunen ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga 
insamlingsplatser för att från hushåll och de verksamheter vars 
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avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus samla 
in sådant utsorterat förpackningsavfall som 

1. består av övrigt förpackningsmaterial, eller  
2. består av skrymmande sällanförpackningar.  

Insamling av förpackningsavfall på allmän plats 
6 §    Kommunen ska göra det möjligt att sortera ut det 

förpackningsavfall som avses i 3 § 1–5 på särskilt iordningsställda platser 
för allmänheten där det produceras förpackningsavfall i betydande 
omfattning. Insamlingen ska ske separat. Skyldigheten gäller inte om det 
finns en arrangör av en offentlig tillställning och arrangören i egenskap av 
verksamhetsutövare ansvarar för att förpackningsavfall som produceras på 
mark som avses i första stycket sorteras ut och omhändertas enligt 3 kap. 
4 c §§ avfallsförordningen (2020:614). 

Överlämning av förpackningsavfallet till 
producentansvarsorganisationer 
7 §    Kommunen ska, så långt som möjligt, till respektive producent-
ansvarsorganisation överlämna förpackningsavfall i respektive 
förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar producentansvars-
organisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första stycket. 

Kommunen ska  
1. tillhandahålla de omlastningsstationer som behövs för att överlämna 

förpackningsavfallet, och 
2. ha rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt 

avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation.  

Uppgifter från kommunerna till Naturvårdsverket om insamlade 
och överlämnade mängder förpackningsavfall  
8 §    En kommun ska, till Naturvårdsverket lämna uppgifter om 
insamlade mängder enligt 3 § för respektive material som 
förpackningsavfallet består av. Uppgifter ska också lämnas om de 
mängder av respektive förpackningsmaterial som lämnats till respektive 
producentansvarsorganisation enligt 7 §.  

Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av 
varje kvartal. 

Producentansvarsorganisationernas skyldigheter att ta emot 
förpackningsavfall 
9 §    En producentansvarsorganisation ska ta emot det förpackningsavfall 
i respektive förpackningsmaterial som kommunen samlat in i en mängd 
som motsvarar organisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § första 
stycket.  
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 Uppgifter från producentansvarsorganisationerna till 
Naturvårdsverket om mottagna mängder förpackningsavfall  
10 §    Producentansvarsorganisationerna ska till Naturvårdsverket lämna 
uppgifter om mottagna avfallsmängder i varje kommun av de material som 
förpackningsavfallet består av. 

Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av 
varje kvartal. 

Om en producentansvarsorganisation tagit emot för mycket eller för 
lite förpackningsavfall  
11 §   Naturvårdsverket ska besluta att producentansvarsorganisationerna 
i stället för sin marknadsandel ska ta emot korrigerade mängder 
förpackningsavfall för nästkommande år, om de inrapporterade mäng-
derna enligt 8 och 10 §§ efter kalenderårets utgång inte överensstämmer 
med den fördelning som ska gälla mellan producentansvarsorganisa-
tionerna.  

Kommunens informationsansvar 
12 §    Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till 
hushållen och de verksamheter som avses i 2 § första stycket 2 om  

1. hushållens och verksamheternas skyldighet att sortera ut förpack-
ningsavfall och hur sorteringen ska gå till,  

2. hur hushållen och verksamheterna ska lämna sitt förpackningsavfall i 
kommunens insamlingssystem, 

3. hur hushållen och verksamheterna kan bidra till ökad material-
återvinning, och 

4. de insamlingsresultat som utsorteringen bidrar till, angivet i kilogram 
per invånare. 

Kommunen ska ta fram information om på vilka iordningsställda platser 
på allmän plats i kommunen det finns utsorteringsmöjligheter.  

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna 
synpunkter på informationen innan den görs tillgänglig för hushållen och 
verksamheterna. 

Kommunalt ansvar i andra hand  
13 §    Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska 
kommunen se till att det förpackningsavfall som samlas in enligt detta 
kapitel behandlas.  

Utbyggnad av den fastighetsnära insamlingen 
14 §    En kommuns ansvar att samla in avfall enligt 3–5 §§ och informera 
om avfallshanteringen enligt 12 § ska gälla från och med den 1 januari 
2024, den 1 januari 2025 eller den 1 januari 2026. I de kommuner som 
anmält sig enligt 16 § ska den fastighetsnära insamlingen utföras i enlighet 
med den utbyggnadsplan som avses i 17 § 7.  
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15 §    Senast den 1 januari 2026 ska kommunerna separat samla in 
förpackningsavfall enligt 4 § från alla hushåll och de verksamheter vars 
avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  

Före den 1 januari 2026 får kommunen, i stället för fastighetsnära 
insamling enligt 4 §, samla in förpackningsavfallet på kvartersnära insam-
lingsplatser (återvinningsstationer). 

 
16 §    En kommun som före den 1 januari 2026 vill samla in förpack-
ningsavfall och få ersättning enligt 9 kap. ska anmäla detta till Naturvårds-
verket 

1. senast den 31 maj 2023 om insamlingen ska påbörjas den 1 januari 
2024, eller 

2. senast den 31 maj 2024 om insamlingen ska påbörjas den 1 januari 
2025.  
 
17 §    En anmälan enligt 16 § ska innehålla  

1. uppgifter om det totala antalet hushåll, uppdelat på flerbostadshus och 
enbostadshus samt permanent- och fritidsboenden,  

2. uppgift om antalet hushåll som vid anmälningstillfället har fastig-
hetsnära insamling enligt 4 § i kommunen, enligt den uppdelning som 
anges i 1, 

3. uppgifter om hur många verksamheter vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus som vid anmälnings-
tillfället har fastighetsnära insamling enligt 4 §, 

4. uppgifter om det totala antalet verksamheter vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus i kommunen, 

5. antalet lättillgängliga insamlingsplatser i kommunen, 
6. antalet återvinningsstationer i kommunen, 
6. antalet invånare i kommunen, och 
7. en utbyggnadsplan som beskriver i vilken takt den fastighetsnära 

insamlingen ska utökas, om fler hushåll och verksamheter än de som avses 
i 1 och 3 ska erbjudas fastighetsnära insamling före den 1 januari 2026. 
 
18 §    Naturvårdsverket ska pröva om anmälningsplikten enligt 16 § har 
uppfyllts och fatta beslut senast den 30 september året innan insamlings-
ansvaret ska övergå till kommunen. Naturvårdsverket ska sända beslutet 
till kommunen och till godkända producentansvarsorganisationer samt 
publicera detta på sin webbplats.  

7 kap. Insamling av förpackningsavfall från verksamheter 
Ansvarig producentansvarsorganisations skyldigheter 
1 §    Den producentansvarsorganisation som har den största samman-
vägda marknadsandelen ska benämnas ansvarig producentansvarsorgani-
sation. Den organisationen ska ordna och driva mottagningsplatser för 
utsorterat förpackningsavfall som producerats i eller i samband med en 
verksamhet som inte har en avfallshantering som är samlokaliserad med 
hushållens i ett flerbostadshus.  

Verksamheterna ska få lämna sitt förpackningsavfall på mottagnings-
platserna utan kostnad och utan begränsningar i avfallsmängder. 
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2 §    När en ansvarig producentansvarsorganisation ordnar mottagnings-
platser för att samla in det förpackningsavfall som produceras i eller i 
samband med verksamheter ska producentansvarsorganisationen se till att 
nätverket av mottagningsplatser täcker hela landet och att det finns minst 
en mottagningsplats per kommun. 

I kommuner med över 200 000 invånare ska det finns en mottagnings-
plats per påbörjade 200 000 invånare.  
 
3 §    När den ansvariga producentansvarsorganisationen samlar in 
förpackningsavfall enligt detta kapitel ska följande material samlas in 
separat:  

1. papper och kartong, 
2. plast, 
3. metall, 
4. färgat glas, 
5. ofärgat glas, och 
6. övrigt. 
I 3 kap. 14 a § avfallsförordningen (2020:614) finns bestämmelser om 

att Naturvårdsverket får besluta om dispens från kravet på separat 
insamling.  

 
4 §    Den ansvariga producentansvarsorganisationen ska årligen ta fram 
lättillgänglig information till de verksamheter som avses i 1 § om  

1. verksamheters skyldighet att sortera ut förpackningsavfall och hur 
sorteringen ska gå till,  

2. hur verksamheterna lämnar sitt förpackningsavfall kostnadsfritt till 
mottagningsplatserna, 

3. hur verksamheter kan bidra till ökad materialåtervinning, och 
4. de återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. 
Informationen ska tas fram per kommun. Kommunen och övriga 

producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att lämna synpunkter på 
den framtagna informationen innan den görs tillgänglig för verksam-
heterna. 

 
5 §    Naturvårdsverket ska senast den 31 december 2022 besluta om 
vilken producentansvarsorganisation som ska ansvara för att ordna och 
driva mottagningsplatser enligt detta kapitel.  

Beslutet ska begränsas till att avse viss tid, dock längst till tio år.  
Naturvårdsverket får ompröva beslutet på eget initiativ eller efter att den 

ansvariga producentansvarsorganisationen har ansökt om det.  
Naturvårdsverket ska senast ett år innan beslutet upphör meddela ett nytt 

beslut.  

Producentansvarsorganisationernas skyldigheter gentemot varandra 
6 §    I 15 kap. 16 b § miljöbalken finns en bestämmelse om skyldighet för 
producentansvarsorganisationer som inte utsetts som ansvariga av 
Naturvårdsverket att ersätta den ansvariga producentansvarsorganisa-
tionen för kostnader enligt 1–4 §§.  
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7 §    Den marknadsandel som ska användas för beräkning av en 
producentansvarsorganisations ersättningsskyldighet enligt 15 kap. 16 a § 
miljöbalken ska vara organisationens sammanvägda marknadsandel enligt 
8 kap. 2 § andra stycket. 
 
8 §    En producentansvarsorganisation ska hämta förpackningsavfall i 
respektive förpackningsmaterial som samlas in vid mottagningsplatserna i 
en mängd som motsvarar organisationens marknadsandel enligt 8 kap. 2 § 
första stycket. 

 
9 §    Den ansvariga producentansvarsorganisationen ska, så långt möjligt, 
till respektive producentansvarsorganisation överlämna förpacknings-
avfall i respektive förpackningsmaterial i en mängd som motsvarar 
respektive producentansvarsorganisations marknadsandel enligt 8 kap. 2 § 
första stycket.  

Rutiner för överlämnande ska inrättas av den ansvariga producent-
ansvarsorganisationen för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att 
rätt avfallsmängd överlämnas till övriga producentansvarsorganisationer.  

Anmälningsplikt för marknadsdrivna återvinningssystem 
10 §    Den som driver ett marknadsdrivet återvinningssystem får samla in 
utsorterat förpackningsavfall som producerats i eller i samband med en 
sådan verksamhet som avses i 1 § om  

1. insamlingen ger en materialåtervinning av det aktuella materialslaget 
som är åtminstone likvärdig med producentansvarsorganisationernas,   

2. verksamheten har anmälts enligt 11 §, och 
3. Naturvårdsverket har beslutat att anmälningsplikten är uppfylld.  

 
11 §    Den som avser att driva ett marknadsdrivet återvinningssystem ska 
anmäla detta till Naturvårdsverket. Anmälan ska innehålla uppgift om 

1. namn, kontaktuppgifter, person- eller organisationsnummer, 
avseende insamlaren, 

2. i vilka kommuner insamlingen ska bedrivas, 
3. hur mycket förpackningsavfall, angett i vikt per respektive material, 

som samlats in under föregående år eller en prognos av de mängder som 
avses att samlas in, och 

4. hur kravet i 10 § 1 uppfylls.  
Den som driver ett marknadsdrivet återvinningssystem ska underrätta 

Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter som har lämnats. 
 

12 §    Naturvårdsverket prövar om anmälningsplikten enligt 11 § är 
uppfylld. Beslut att anmälningsplikten är uppfylld ska fattas om kravet i 
10 § 1 är uppfyllda. 

Innan beslut meddelas ska Naturvårdsverket ge producentansvars-
organisationer tillfälle att yttra sig. 

Verksamheternas ansvar i andra hand 
13 §    Om det inte finns någon producentansvarsorganisation ska 
verksamheterna se till att avfallet behandlas enligt 5 kap. 8 §. 
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 8 kap. Beräkning av marknadsandelar  
1 §    Om det finns mer än en producentansvarsorganisation ska frågor om 
beräkning av marknadsandelar för att fördela kostnader mellan producent-
ansvarsorganisationerna bestämmas enligt detta kapitel. 

Marknadsandelar 
2 §    Naturvårdsverket ska fastställa varje producentansvarsorganisations 
marknadsandel för vart och ett av följande förpackningsmaterial:  

1. papper och kartong, 
2. plast, 
3. metall, 
4. glas. 
Naturvårdsverket ska också fastställa varje producentansvars-

organisations totala marknadsandel utifrån en sammanvägning av de 
marknadsandelarna. 

Uppgifter från producentansvarsorganisationerna till 
Naturvårdsverket  
3 §    En producentansvarsorganisation ska till Naturvårdsverket lämna 
uppgift om 

1. ändringar i fråga om vilka producenter som anlitat producentansvars-
organisationen och på vilken grund de är producenter enligt 1 kap. 12 §, 
och 

2. den mängd förpackningar som de producenter som anlitat producent-
ansvarsorganisationen har tillhandahållit eller släppt ut på marknaden, 
angett i ton per förpackningsmaterial. 

Uppgifterna ska lämnas kvartalsvis senast en vecka efter utgången av 
varje kvartal. 

Naturvårdsverkets beslut 
4 §    Naturvårdsverket ska i beslut fastställa de marknadsandelar som 
avses i 2 § efter utgången av varje kvartal. Beräkningen av marknads-
andelar ska baseras på de uppgifter som producentansvarsorganisationerna 
har lämnat till Naturvårdsverket enligt 3 §. 

Om uppgifter ändras eller det finns behov av justeringar i beräkningarna 
får Naturvårdsverket ändra besluten om marknadsandelar till nackdel för 
en producentansvarsorganisation genom omprövning eller genom det 
beslut som meddelas senast den 31 januari påföljande år.  

Beslutet om marknadsandelar ska sändas till producentansvars-
organisationerna och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. 
 
5 §    Ett beslut enligt 4 § gäller omedelbart även om det överklagas. 
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9 kap. Finansiering av det kommunala insamlingssystemet 
Avgiftsskyldighet 
1 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar ska betala 
avgifter för att finansiera 

1. den verksamhet som kommunerna bedriver enligt 6 kap., och  
2. Naturvårdsverkets verksamhet enligt denna förordning, utom den del 

som avser prövning enligt 5 kap. och tillsyn som avses i 11 kap. 1 §, 
Avgifter för kommunernas verksamhet tas ut som en producentavgift 

och avgifter för Naturvårdsverkets verksamhet som en årsavgift.  
 

2 §    Producentavgiften ska betalas av en producentansvarsorganisation 
till och med kvartalet efter det att en anmälan enligt 5 kap. 27 § har gjorts. 

Årsavgiften ska betalas till och med det år en producentansvars-
organisation anmäler att verksamheten kommer att avslutas. 

Producentavgiftens storlek 
3 §    Producentavgiftens storlek ska beräknas utifrån kommunernas 
kostnader enligt 5 och 6 §§ och de föreskrifter som meddelas med stöd av 
18 §. 

Kommunernas kostnader för den fastighetsnära insamlingen ska 
fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån organisa-
tionernas marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § första stycket. Kommunernas 
kostnader för lättillgängliga insamlingsplatser och för information ska 
fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån organisationer-
nas sammanvägda marknadsandel enligt 8 kap. 2 § andra stycket. 

Årsavgiftens storlek 
4 §    Årsavgiftens storlek ska bestämmas genom att beloppet 2,5 miljoner 
kronor fördelas mellan producentansvarsorganisationerna. Beloppet ska 
fördelas utifrån ett medelvärde av producentansvarsorganisationernas 
marknadsandelar enligt 8 kap. 2 § andra stycket under året. 
 
Kommunernas kostnader 
5 §    Kommunernas kostnader för insamlingen av förpackningsavfall 
fastighetsnära och via lättillgängliga insamlingsplatser enligt 6 kap. 4 och 
5 §§ samt för information enligt 6 kap. 12 § ska beräknas enligt formlerna 
i bilaga 1. Kostnaderna ska också variera utifrån kommunindelningen i 
bilaga 2. Det närmare innehållet i formlerna och ytterligare kriterier för 
beräkning av kostnaderna bestäms av Naturvårdsverket i föreskrifter som 
meddelas med stöd av 18 §. 
 
6 §    Kommunernas kostnader för insamling på allmän plats enligt 6 kap. 
6 § ska beräknas utifrån de föreskrifter som Naturvårdsverket meddelar 
med stöd av 18 §. 
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 Betalning av avgifterna 
7 §    Naturvårdsverket fattar beslut om de producentavgifter som 
producentansvarsorganisationerna ska betala efter utgången av varje 
kvartal. 

Naturvårdsverket får ändra ett beslut om producentavgift till nackdel för 
en producentansvarsorganisation genom omprövning eller genom det 
beslut som meddelas senast den 31 januari påföljande år. Ändringen av 
besluten får ske på grund av ändrade uppgifter eller andra behov av 
justeringar i beräkningarna. 

 
8 §    Naturvårdsverket fattar beslut om de årsavgifter som producent-
ansvarsorganisationerna ska betala efter utgången av varje kalenderår. 

 
9 §    De avgiftsmedel som Naturvårdsverket beslutar om ska sättas in av 
producentansvarsorganisationerna på ett konto i Kammarkollegiet 
(förpackningsproducenternas konto). 

Indrivning och verkställighet 
10 §    Naturvårdsverkets beslut om producentavgifter enligt 3 § gäller 
omedelbart även om det överklagas.  

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i beslutet får beslutet 
verkställas enligt utsökningsbalken. Dröjsmålsavgift ska utgå enligt lagen 
(1997:484) om dröjsmålsavgift. 

Ersättning till kommuner  
11 §    De producentavgifter som har betalats in ska fördelas mellan 
kommunerna och betalas ut till dem som ersättning. 
 
12 §    Naturvårdsverket fattar beslut om den ersättning som varje 
kommun ska få utifrån de föreskrifter som meddelas med stöd av 18 §. 
Ersättningen ska betalas ut efter varje kvartals utgång.  

Besluten får inte överklagas.  

Kammarkollegiet 
13 §    Kammarkollegiet ska disponera avgiftsmedlen på förpacknings-
producenternas konto och betala ut avgiftsmedel till kommunerna utifrån 
Naturvårdsverkets beslut enligt 12 §. 

De årsavgifter som har betalats in ska betalas ut av Kammarkollegiet till 
Naturvårdsverket vid varje kalenderårs utgång.  
 
14 §    Kammarkollegiet ska snarast underrätta Naturvårdsverket om 
någon producentansvarsorganisation är försenad med betalningen. 
 
15 §    Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna en 
redogörelse över in- och utbetalningar på förpackningsproducenternas 
konto under föregående år till Naturvårdsverket.  

Naturvårdsverket ska publicera Kammarkollegiets redogörelse på sin 
webbplats.  
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Avgiftsmedel som inte tas i anspråk 
16 §    Om avgiftsmedel för ett visst år inte tas i anspråk för kommunernas 
eller Naturvårdsverkets verksamhet ska Naturvårdsverket besluta om 
återbetalning av överskottet till producentansvarsorganisationerna utifrån 
den marknadsandel som avses i 8 kap. 2 § andra stycket. 

Producenternas kostnadsansvar i andra hand 
17 §    Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska 
i stället producenterna betala producentavgifter och årsavgifter. 
Kommunernas kostnader ska då även omfatta behandlingen och 
materialåtervinningen av förpackningsavfallet. 

Kostnaderna ska fördelas mellan producenterna utifrån deras respektive 
marknadsandel av alla förpackningar som släppts ut på marknaden.  

Återbetalning 
18 §    Naturvårdsverket får i enskilda fall besluta att kräva tillbaka 
utbetald ersättning från kommunerna om beslutet om ersättning har 
grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om beräkningar eller 
bedömningar som Naturvårdsverket har utfört visat sig vara felaktiga. 

Bemyndigande att meddela föreskrifter om ersättning till 
kommunerna 
19 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 

1. hur de kostnader som avses i 5 och 6 §§ och hur den ersättning som 
kommunen ska få enligt 11 § ska beräknas, och 

2. skyldighet för kommunerna att lämna de uppgifter som behövs för att 
ersättningen enligt 11 § ska kunna beräknas.  

10 kap. Rapportering 
Skyldighet för producenter att varje år rapportera till 
Naturvårdsverket 
1 §    En producent ska senast den 31 mars varje år lämna en rapport till 
Naturvårdsverket, om producenten 

1. fyller eller på annat sätt använder en förpackning som inte är en 
serviceförpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta 
hanteringen av en vara, 

2. för in en förpackad vara till Sverige, 
3. tillverkar en serviceförpackning i Sverige,  
4. för in en serviceförpackning till Sverige,  
5. från ett annat land än Sverige säljer en förpackning eller en förpackad 

vara till en slutlig användare i Sverige, eller 
6. i Sverige tillverkar eller till Sverige för in en sådan engångsmugg som 

avses i 1 kap. 20 §. 
Rapporten ska innehålla uppgifter om den mängd förpackningar som 

producenten har tillhandahållit på den svenska marknaden under det 
närmast föregående kalenderåret. Av uppgifterna ska det framgå hur stor 
mängd av förpackningarna som är  
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 1. konsumentförpackningar,  
2. återanvändbara förpackningar,  
3. återanvändbara konsumentförpackningar,  
4. flaskor för dryck som är engångsplastprodukter, och  
5. sådana plastflaskor och metallburkar som ingår i ett retursystem. 
Uppgifterna om mängd enligt andra stycket ska anges i vikt och 

specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifterna enligt andra stycket 5 ska 
även anges i antal. 

 
2 §    En producent som årligen släpper ut mindre än 1 000 kilogram 
förpackningar på den svenska marknaden behöver inte rapportera in 
uppgifter till Naturvårdsverket enligt 1 §.  

Undantaget från rapporteringsplikten gäller inte förpackningar som 
omfattas av avgiftsskyldigheten enligt 8 § förordningen (2021:1002) om 
nedskräpningsavgifter.  
 
3 §    Rapporten i 1 § ska innehålla uppgift om  

1. det antal förpackningar som en producent har tillhandahållit på den 
svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret som är  

a) matlådor som är engångsplastprodukter,  
b) muggar som är engångsplastprodukter,  
c) engångsplastlock till muggar,  
d) flexibla omslag,  
e) plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter,  
f) andra dryckesbehållare än plastflaskor som rymmer mindre än 0,6 

liter, 
g) tunna plastbärkassar,  
h) tjocka plastbärkassar, och  
2. mängden plast som använts i matlådor och muggar som är 

engångsplastprodukter. 
Av uppgifterna ska det framgå hur många av de tunna plastbärkassarna 
som utgör bärkassar vars vägg är tunnare än 15 mikrometer och  

1. behövs av hygienskäl, eller  
2. tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i 

lösvikt. 
Uppgifterna ska specificeras i varje produktkategori. 
 

4 §    En producent som på den svenska marknaden tillhandahåller en 
engångsflaska för dryck som tillverkats av PET som huvudsaklig 
komponent ska senast den 31 mars varje år lämna uppgifter till 
Naturvårdsverket om hur mycket återvunnen plast som har använts i 
flaskorna under närmast föregående kalenderår. 

Rutiner för internkontroll 
5 §    En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa 
kvaliteten på de uppgifter som ska samlas in och rapporteras till 
Naturvårdsverket enligt 1 och 3–4 §§. 
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Skyldighet för producentansvarsorganisationer att varje år 
rapportera till Naturvårdsverket 
6 §    En producentansvarsorganisation för förpackningar ska senast den 
31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna 

1. uppgifter om vilka producenter som har anlitat organisationen med 
uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om 
sådant inte finns, producentens skatteregistringsnummer, 

2. i fråga om det förpackningsavfall, specificerat i förpackningsmaterial, 
som hanteras av producentansvarsorganisationen, uppgifter om den 
mängd i vikt som under det närmast föregående kalenderåret har 

a) samlats in och behandlats i Sverige, 
b) samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige, 
c) samlats in i respektive kommun, 
d) transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES) för behandling, och 
e) exporterats till ett land utanför EES för behandling, och 
3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 

14 §, som Naturvårdsverket behöver 
a) för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 11 § 

och 
b) för det digitala system för uppgifter om förpackningar och 

förpackningsavfall som avses i 13 §. 
Uppgifter enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i fråga om 

hur mycket som har materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på 
annat sätt eller bortskaffats. 
 

7 §    En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska, 
förutom uppgifterna i 6 §, på begäran av Naturvårdsverket lämna uppgifter 
om hur många plastflaskor och metallburkar som 1. omfattas av 
retursystemet och har förts ut ur Sverige, eller   

2. inte omfattas av retursystemet men som ändå tagits om hand av retur-
systemet när de blivit avfall. 

 
8 §    När det gäller uppfyllelse av målen i denna förordning för sådant 
förpackningsavfall som förs ut från Sverige till ett land utanför EU ska 
producentansvarsorganisationen kunna visa att materialen återvunnits på 
det sätt som anges i denna förordning. 

Skyldighet för marknadsdrivna återvinningssystem att varje år 
rapportera till Naturvårdsverket 
9 §    Den som samlar in verksamheters avfall i ett marknadsdrivet 
återvinningssystem enligt 7 kap. 8 § ska lämna uppgifter till Naturvårds-
verket senast den 31 mars varje år  som motsvaras av de som lämnas av en 
producentansvarsorganisation enligt 6 §. 

Anmälningsplikt för system för återanvändning av förpackningar 
10 §    Den som yrkesmässigt driver ett system för återanvändning av 
förpackningar ska till Naturvårdsverket anmäla namn, kontaktuppgifter 
och person- eller organisationsnummer. Den som driver systemet ska 
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 också underrätta Naturvårdsverket om ändringar i fråga om de uppgifter 
som har lämnats.  

Skyldighet att lämna uppgifter på begäran till Naturvårdsverket 
11 §    På Naturvårdsverket begäran ska de uppgifter som myndigheten 
behöver för att rapportera i enlighet med direktiv 94/62/EG lämnas av 

1. producenter,  
2. producentansvarsorganisationer,  
3. de som driver marknadsdrivna återvinningssystem, och  
4. de som driver system för återanvändning av förpackningar.  
Uppgifterna ska lämnas inom den tid och på det sätt som Naturvårds-

verket bestämmer. 

Rapportering till Europeiska kommissionen 
12 §    Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i 
enlighet med direktiv 94/62/EG. 

Digitalt system för uppgifter om förpackningar 
13 §    Naturvårdsverket ska se till att det finns ett sådant digitalt system 
för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som uppfyller 
kraven i artikel 12 i direktiv 94/62/EG. 

Statistik 
14 §    Uppgifter som lämnas till Naturvårdsverket enligt denna förordning 
får användas av Naturvårdsverket för att ta fram statistik.  

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om uppgiftslämnande och 
beräkningar 
15 §    Naturvårdsverket får meddela  

1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 1, 3, 
4, 6 och 9 §§ av dem som omfattas av dessa bestämmelser, och 

2. föreskrifter om skyldighet att lämna sådana uppgifter om avfall, 
avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder, som behövs för att 
uppfylla skyldigheter enligt direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG. 

11 kap. Övriga bestämmelser 
Tillsyn 
1 §    Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken, miljötillsyns-
förordningen (2011:13) och Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna 
förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24, 
29 och 30 §§ miljötillsynsförordningen. 
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Forum för dialog 
2 §    Naturvårdsverket ska se till att producentansvarsorganisationerna, 
kommunerna, avfallsentreprenörerna, fastighetsägarna, miljöorganisa-
tionerna och övriga berörda kan föra en löpande dialog i frågor som har 
betydelse för producentansvaret. 

Verkställighetsföreskrifter  
3 §    Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av 
denna förordning.  

Sanktioner 
3 §    Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen 
(2012:259) om miljösanktionsavgifter. 

Överklagande 
4 §    I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande till 
mark- och miljödomstolen av beslut enligt denna förordning.  

Naturvårdsverkets beslut enligt 9 kap. 12 § får inte överklagas.  
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2024 i fråga om 3 kap. 6 §, 
den 1 januari 2025 i fråga om 3 kap. 7 §, den 1 januari 2026 i fråga om 
5 kap. 2 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

2. Genom förordningen upphävs  
a) förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och  
b) förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 

metallburkar. 
3. Beslut om dispens som har meddelats enligt 7 § den upphävda 

förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 
ska fortfarande gälla.  

4. Bestämmelserna i 5 kap. tillämpas före ikraftträdandet på 
ansökningar om godkännande av en producentansvarsorganisation som 
lämnas in till Naturvårdsverket efter den 1 juli 2022 och som avser tid efter 
den 1 januari 2023. 

5. I fråga om en producentansvarsorganisation som ska driva verk-
samhet från den 1 januari 2023 ska, i stället för det datum anges i 5 kap. 
20 §, ett beslut om godkännande första gången meddelas senast den 30 
november 2022.  

6. Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas första gången i fråga om 
förpackningsavfall som uppstår i en kommun 

a) efter den 1 januari 2024, om Naturvårdsverket senast den 
30 september 2023 har beslutat att anmälningsplikten för kommunen är 
uppfylld, 

b) efter den 1 januari 2025, om Naturvårdsverket senast den 
30 september 2024 har beslutat att anmälningsplikten för kommunen är 
uppfylld, och 

c) efter den 1 januari 2026 i alla kommuner som inte har anmält sig 
enligt 1 eller 2. 
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 7. Bestämmelserna i 25–30 §§ i den upphävda förordningen 
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för 
förpackningsavfall i de kommuner som inte omfattas av Naturvårdsverkets 
beslut enligt 6 kap. 18 § under 2024 och 2025. Vid tillämpningen av 25–
30 §§ i den upphävda förordningen ska med producent avses det som 
anges i 1 kap. 12 §. 

8. Bestämmelsen i 6 kap. 6 § om insamling av förpackningsavfall på 
allmän plats tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter 
utgången av juni 2026. 

9. Bestämmelserna i 7 kap. tillämpas första gången i fråga om avfall som 
samlas in efter utgången av december 2023. 

10. Bestämmelserna i 25–30 §§ i den upphävda förordningen 
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för 
förpackningsavfall från sådana verksamheter som avses i 7 kap. och som 
samlas in före utgången av december 2023. 

11. Bestämmelsen i 10 kap. 6 och 7 §§ tillämpas första gången i fråga 
om de uppgifter som en producentansvarsorganisation ska lämna efter 
utgången av december 2023. 

12. Bestämmelsen i 31 § 1 i den upphävda förordningen (2006:1273) 
om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för uppgifter som 
avser tiden till och med kalenderåret 2023. Vid tillämpningen av 31 § 1 i 
den upphävda förordningen ska med producent avses det som anges i 
1 kap. 12 §. 

13. Bestämmelsen i 10 a § i den upphävda förordningen (2005:220) om 
retursystem gäller fortfarande för uppgifter som ett retursystem ska lämna 
för tid till och med kalenderåret 2023. 

14. Bestämmelsen i 10 kap. 9 § tillämpas första gången i fråga om de 
uppgifter som ska lämnas av ett marknadsdrivet återvinningssystem efter 
utgången av december 2023. 

15. Bestämmelsen i 68 § 1 b) i den upphävda förordningen (2018:1462) 
om producentansvar för förpackningar gäller fortfarande för uppgifter som 
avser tid till och med kalenderåret 2023. 
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Bilaga 1 

Formler för beräkning av den ersättning som kommunerna 
ska få för förpackningsinsamlingen 

Ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar i 
kommunerna 
Ersättning per materialslag = xSEK ∕ Lgh · antal Lgh + xySEK ∕ Verks · 
antal Verks + y SEK/SH · antal SH + yx SEK∕SS · antal SS + (a, b, c, d) 
kr ∕ ton · mängd insamlat förpackningsmaterial  
 
I formeln står variablerna för 

 
– a = pappers- och kartongförpackningar 
– b = plastförpackningar 
– c = metallförpackningar 
– d = glasförpackningar 
– x, y, z, yx, xy = de olika delersättningar som ska tas fram i en 

kostnadsberäkningsmodell 
– SEK/SH, SEK/SS, SEK/Lgh, SEK/Verks, SEK/LIP = det som 

beskriver delersättningens enhet 
– SH = småhus med helårsabonnemang för fastighetsnära insamling 
– SS = småhus med säsongsabonnemang för fastighetsnära insamling 
– Lgh = lägenheter i flerbostadshus med fastighetsnära insamling 
– Verks = samlokaliserade verksamheter. 

Ersättningen för insamling från lättillgängliga insamlingsplatser och 
återvinningsstationer  
qSEK ∕ LIP · antal LIP + qqSEK ∕ ÅVS · antal ÅVS 
 
I formeln står variablerna för 

– q och qq = de olika delersättningar som ska tas fram i en kostnads-
beräkningsmodell 

– LIP = lättillgängliga insamlingsplatser  
– ÅVS = återvinningsstationer.  

Ersättningen för kommunens information 
iSEK / invånare · antalet invånare 
 
I formeln står variabeln i för den ersättning som ska tas fram i en 
kostnadsberäkningsmodell. 
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Bilaga 2  

Kommungruppsindelning 

Tabell 1.1 A. Storstäder och stadsnära kommuner 

 

Grupp Typ av kommun Kommun 

A1 Storstäder Stockholm 
  Malmö 
  Göteborg 
A2 Pendlingskommun 

nära storstad 
Upplands 

Väsby 
Vallentuna 

Österåker 
Värmdö 
Järfälla 

Ekerö 
Huddinge 
Botkyrka 

Salem 
Haninge 

Tyresö 
Upplands-

Bro 
Täby 

Danderyd 
Sollentuna 

Nacka 
Sundbyberg 

Solna 
Lidingö 

Vaxholm 
Sigtuna 

Nynäshamn 
Håbo 

Staffanstorp 
Burlöv 

Vellinge 
Kävlinge 

Lomma 
Svedala 
Skurup 

Trelleborg 
Kungsbacka 

Härryda 
Partille 
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Grupp Typ av kommun Kommun 
Öckerö 

Stenungsund 
Ale 

Lerum 
Bollebygd 
Lilla Edet 

Mölndal 
Kungälv 
Alingsås 

 

Tabell 1.2 Större städer och kommuner nära större stad 

 

Grupp Typ av kommun Kommun 

B3 Större stad Södertälje 
Uppsala 

Eskilstuna 
Linköping 

Norrköping 
Jönköping 

Växjö 
Lund 

Helsingborg 
Halmstad 

Trollhättan 
Borås 

Karlstad 
Örebro 

Västerås 
Borlänge 

Gävle 
Sundsvall 
Östersund 

Umeå 
Luleå 

B4 Pendlingskommun 
nära större stad 

Nykvarn 
Älvkarleby 

Knivsta 
Heby 
Tierp 

Gnesta 
Strängnäs 

Trosa 
Åtvidaberg 

Söderköping 
Mjölby 
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 Grupp Typ av kommun Kommun 
Aneby 

Mullsjö 
Habo 

Lessebo 
Alvesta 
Svalöv 

Örkelljunga 
Bjuv 

Sjöbo 
Hörby 
Höör 

Perstorp 
Klippan 

Åstorp 
Landskrona 

Höganäs 
Eslöv 

Ängelholm 
Laholm 

Färgelanda 
Grästorp 

Mark 
Svenljunga 
Vänersborg 

Kil 
Hammarö 
Forshaga 

Grums 
Lekeberg 

Hallsberg 
Kumla 

Nora 
Surahammar 

Hallstahammar 
Gagnef 

Säter 
Timrå 

Krokom 
Nordmaling 

Bjurholm 
Vännäs 

B5 Lågpendlingskommun 
nära större stad 

Enköping 
Östhammar 

Flen 
Kinda 

Finspång 
Valdemarsvik 
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Grupp Typ av kommun Kommun 
Motala 

Vaggeryd 
Nässjö 
Tranås 

Uppvidinge 
Tingsryd 

Hylte 
Tranemo 

Herrljunga 
Lysekil 

Uddevalla 
Ulricehamn 

Munkfors 
Kristinehamn 

Säffle 
Laxå 

Askersund 
Lindesberg 

Sala 
Köping 

Ockelbo 
Hofors 

Sandviken 
Bräcke 

Berg 
Vindeln 

Robertsfors 
Älvsbyn 

Boden 
 

Tabell 1.3 Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 

 

Grupp Typ av kommun Kommun 

C6 Mindre stad/tätort Norrtälje 
Nyköping 

Katrineholm 
Värnamo 
Ljungby 
Kalmar 

Oskarshamn 
Västervik 

Gotland 
Karlskrona 
Karlshamn 

Ystad 

207



  

  

53 

 Grupp Typ av kommun Kommun 
Kristianstad 
Hässleholm 
Falkenberg 

Varberg 
Mariestad 
Lidköping 

Skövde 
Falköping 
Karlskoga 

Falun 
Avesta 

Hudiksvall 
Härnösand 

Örnsköldsvik 
Skellefteå 

Piteå 
C7 Pendlingskommun 

nära mindre 
stad/tätort 

Kiruna 
Vingåker 

Oxelösund 
Ödeshög 

Ydre 
Boxholm 

Vadstena 
Gnosjö 
Sävsjö 

Eksjö 
Älmhult 

Markaryd 
Högsby 
Torsås 

Mörbylånga 
Hultsfred 

Mönsterås 
Emmaboda 

Nybro 
Olofström 

Ronneby 
Sölvesborg 

Östra Göinge 
Tomelilla 
Bromölla 

Osby 
Simrishamn 

Tjörn 
Orust 

Munkedal 
Vårgårda 
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Grupp Typ av kommun Kommun 
Essunga 

Karlsborg 
Gullspång 

Mellerud 
Vara 

Götene 
Tibro 

Töreboda 
Skara 

Hjo 
Tidaholm 

Storfors 
Degerfors 

Ljusnarsberg 
Skinnskatteberg 

Kungsör 
Norberg 

Fagersta 
Arboga 

Smedjebacken 
Hedemora 

Nordanstig 
C8 Landsbygdskommun Gislaved 

Vetlanda 
Vimmerby 

Dals-Ed 
Bengtsfors 

Åmål 
Torsby 
Årjäng 
Sunne 

Filipstad 
Hagfors 

Arvika 
Hällefors 
Vansbro 

Mora 
Ludvika 

Ovanåker 
Ljusdal 

Söderhamn 
Bollnäs 

Ånge 
Kramfors 
Sollefteå 
Ragunda 

Strömsund 
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 Grupp Typ av kommun Kommun 
Norsjö 

Malå 
Sorsele 
Dorotea 

Vilhelmina 
Åsele 

Lycksele 
Arvidsjaur 
Jokkmokk 
Överkalix 

Kalix 
Övertorneå 

Pajala 
Gällivare 

Haparanda 
C9 Landsbygdskommun 

med besöksnäring 
Borgholm 

Båstad 
Sotenäs 
Tanum 

Strömstad 
Eda 

Malung-Sälen 
Leksand 
Rättvik 

Orsa 
Älvdalen 

Åre 
Härjedalen 
Storuman 

Arjeplog 
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1.3 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2022:000) om producentansvar 
för förpackningar 

Härigenom föreskrivs1 i fråga om förordningen (2022:000) om produ-
centansvar för förpackningar 

dels att 3 kap. 4, 6, 11 och 12 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 4 § och 10 kap. 4 a § 
ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 3 a § och 5 kap. 5 a §, 
av följande lydelse. 
 

3 kap. 
 

 3 a § 

 En förpackning ska anses kunna 
återvinnas enligt 2 § om 

1. minst 75 viktprocent av det 
material som har använts i förpack-
ningen kan materialåtervinnas till 
säljbart material eller säljbara 
produkter, eller 

2. förpackningen kan återvinnas 
enligt kraven i 4 § och förpack-
ningen 

a) behövs för att på ett inte 
obetydligt sätt förlänga hållbar-
heten hos livsmedel, 

b) behövs för att uppfylla kraven 
i annan författning, 

c) till mer än 50 viktprocent är 
gjord av återvunnen plast som är 
av så låg kvalitet att förpackningen 
inte går att materialåtervinna, eller  

d) är en träförpackning. 
Vid bedömningen av om en 

förpackning behövs enligt första 
stycket 2 a eller b ska hänsyn tas till 
vilka möjligheter det finns att byta 
ut förpackningen till en förpack-

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minsk-
ning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, i den ursprungliga lydelsen, och Europa-
parlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852. 
Se även Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter 
för informationssamhällets tjänster (kodifiering). 
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 ning som har tillverkats av ett 
material som går att material-
återvinna. Hänsyn ska också tas till 
vilka effekter ett sådant material-
byte har på människors hälsa och 
miljön. 

 
Lydelse enligt förslaget i 1.2 Föreslagen lydelse 

 
4 § 

En förpackning ska anses kunna 
återvinnas enligt 2 § 2 genom 

En förpackning som avses i 3 a § 2 
ska anses kunna återvinnas genom 

1. materialåtervinning, om förpackningen är framställd på ett sådant 
sätt att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av förpacknings-
materialet för framställning av säljbara produkter,  

2. energiåtervinning, om förpackningsavfallet har ett lägsta 
värmevärde för att ge optimal energiåtervinning, eller  

3. kompostering, om förpackningsavfallet är biologiskt nedbrytbart i 
sådan grad att det inte hindrar separat insamling eller hindrar den 
komposteringsprocess eller komposteringsaktivitet som avfallet under-
kastas samt är av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk 
eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga 
komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. 

Vid tillämpningen av första 
stycket 3 ska plastförpackningar 
som är nedbrytbara genom 
oxidation inte anses vara biologiskt 
nedbrytbara. 

 

6 § 

En engångsflaska för dryck som är 
tillverkad av polyetentereftalat 
(PET) som huvudsaklig komponent 
får endast tillhandahållas på den 
svenska marknaden av en 
producent om flaskan innehåller 
minst 25 procent återvunnen plast. 

En flaska för dryck som är en 
engångsplastprodukt får endast 
tillhandahållas på den svenska 
marknaden av en producent om 
minst 30 procent av plastinnehållet 
i flaskan består av återvunnen 
plast. 

Kravet gäller inte flaskor 
1. med en volym av mer än tre liter, eller 
2. som är avsedda för att användas för speciella medicinska ändamål 

enligt definitionen i artikel 2 g i förordning nr 609/2013. 
Innehållet av återvunnen plast ska beräknas som ett genomsnitt av 

innehållet i de flaskor som producenten har tillhandahållit på den svenska 
marknaden under ett kalenderår. 
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11 § 

Dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller 
saluföras endast om plastflaskan eller metallburken ingår i ett sådant 
retursystem som avses i 4 kap. 2 §. 

Första stycket gäller inte dryck 
som huvudsakligen består av 
mejeriprodukter eller om Natur-
vårdsverket har beslutat om dispens 
enligt 4 kap. 3 § i fråga om plast-
flaskan eller metallburken. 

Första stycket gäller inte om 
Naturvårdsverket har beslutat om 
dispens enligt 4 kap. 3 § i fråga om 
plastflaskan eller metallburken. 

12 § 

Naturvårdsverket får meddela före-
skrifter om hur andelen återvunnet 
innehåll i 6 § ska beräknas och 
verifieras. 

Naturvårdsverket får meddela före-
skrifter om 

1. att en förpackning som inte 
uppfyller kraven i 3 a § ska anses 
kunna återvinnas, om det finns 
särskilda skäl att använda den 
förpackningen, och 

2. hur andelen återvunnet inne-
håll i 6 § ska beräknas och 
verifieras.  

4 kap. 
 

2 § 

För producenter av plastflaskor eller metallburkar för dryck ska den 
producentansvarsorganisation som avses i 1 § vara en 
producentansvarsorganisation som driver ett retursystem som flaskan 
eller burken ska ingå i. 

Första stycket gäller inte dryck 
som huvudsakligen består av 
mejeriprodukter. 

 

5 kap. 

4 § 

En producentansvarsorganisation 
som driver ett retursystem ska ha 
ett ansvarsområde som omfattar 
förpackningsavfall från förpack-
ningar av dryck i plastflaska eller 
metallburk, dock inte förpack-
ningar med dryck som består av 
mejeriprodukter. 

En producentansvarsorganisation 
som driver ett retursystem ska ha 
ett ansvarsområde som omfattar 
förpackningsavfall från förpack-
ningar av dryck i plastflaska eller 
metallburk.  

 

En producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ansvarar 
för separat insamling och behandling av förpackningsavfallet, informa-
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 tion enligt 19 § och rapportering till Naturvårdsverket enligt 10 kap. 6 
och 7 §§. 

 
5 a § 

 En producentansvarsorganisation får 
åta sig att ta hand om en förpackning 
när den blivit avfall, åt en producent 
som ska uppfylla kravet i 4 kap. 1 
eller 2 §, endast om 

1. producentansvarsorganisationen 
har tekniska förutsättningar och 
tillräcklig kapacitet för att kunna 
materialåtervinna minst 75 vikt-
procent av det material som har 
använts i förpackningen till säljbart 
material eller säljbara produkter, 

2. producentansvarsorganisationen 
ser till att någon annan som har 
tekniska förutsättningar och till-
räcklig kapacitet åtar sig att 
materialåtervinna minst 75 vikt-
procent av det material som har 
använts i förpackningen till säljbart 
material eller säljbara produkter,   

3. förpackningen är en sådan 
förpackning som avses i 3 kap. 3 a § 
2, eller   

4. förpackningen omfattas av 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 3 kap. 12 § 1. 

10 kap. 

4 §  

En producent som på den svenska 
marknaden tillhandahåller en 
engångsflaska för dryck som till-
verkats av PET) som huvudsaklig 
komponent ska senast den 31 mars 
varje år lämna uppgifter till 
Naturvårdsverket om hur mycket 
återvunnen plast som har använts i 
flaskorna under närmast före-
gående kalenderår. 

En producent som på den svenska 
marknaden tillhandahåller en flaska 
för dryck som är en engångs-
plastprodukt ska senast den 
31 mars varje år lämna uppgifter 
till Naturvårdsverket om hur 
mycket återvunnen plast som har 
använts i flaskorna under det 
närmast föregående kalenderåret. 
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 3 kap. 3 a, 
4 och 12 §§ och 5 kap. 5 a §, den 1 januari 2029 i fråga om 3 kap. 11 §, 
4 kap. 2 § och 5 kap. 4 §, och i övrigt den 1 januari 2030. 
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1.4 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

dels att 7 kap. 8 c § och 8 h § ska upphöra att gälla, 
dels att 7 kap. 8 i § ska betecknas som 7 kap. 8 s §, 
dels att den nya 7 kap. 8 s § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 7 kap. 8 p–8 r, av följande 

lydelse. 
 

7 kap. 

 8 p § 

  Den som ansöker om att en 
producentansvarsorganisation ska 
godkännas enligt 5 kap. 17 eller 
18 § förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
ska betala en avgift till Naturvårds-
verket med 225 000 kronor för 
verkets handläggning. 

 

 8 q § 

 En producentansvarsorganisation 
för förpackningar som inte driver 
ett retursystem enligt förordningen 
(2022:000) om producentansvar 
för förpackningar ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 270 000 
kronor för verkets tillsynsverksam-
het. 

 

 8 r § 

 En producent av sådana plast-
flaskor och metallburkar som ingår 
i ett retursystem enligt för-
ordningen (2022:000) om förpack-
ningar ska för varje kalenderår 
betala en avgift till Naturvårds-
verket för verkets tillsynsverksam-
het. Avgiften ska baseras på mäng-
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den plastflaskor och metallburkar 
som släppts ut på marknaden under 
föregående år och tas ut 

1. med 2 000 kronor för 0–
10 000 flaskor och burkar, 

2. med 5 000 kronor för 10 001–
100 000 flaskor och burkar,  

3. med 10 000 kronor för 
100 001–500 000 flaskor och 
burkar, 

4. med 20 000 kronor för 
500 001–1 000 000 flaskor och 
burkar, 

5. med 30 000 kronor för 
1 000 001–10 000 000 flaskor och 
burkar, och 

6. med 40 000 kronor för mer än 
10 000 000 flaskor och burkar.  

 

Lydelse enligt SFS 2021:1021 Föreslagen lydelse 
 

8 i § 8 s § 

En producent enligt förordningen 
(2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar som tillhanda-
håller en förpackning på den 
svenska marknaden ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 000 
kronor för verkets tillsynsverk-
samhet. 

En producent enligt förordningen 
(2022:000) om producentansvar för 
förpackningar ska för varje 
kalenderår betala en avgift till 
Naturvårdsverket med 1 250 
kronor för verkets tillsynsverksam-
het, om producenten på den 
svenska marknaden släpper ut 

1. mer än 1 000 kilogram för-
packningar varje år, eller  

2. släpper ut en förpackning som 
omfattas av avgiftsskyldigheten 
enligt 8 § förordningen 
(2021:1002) om 
nedskräpningsavgifter. 

 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.5 Förslag till förordning om ändring i 
offentlighets- och sekretessförordningen 
(2009:641) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretessförordningen 
(2009:641) att bilagan ska ha följande lydelse. 

 
 
Nuvarande lydelse 
 
Bilaga1 
 
Verksamheten består i Särskilda begränsningar i 

sekretessen 
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och 
stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet 
----------------------------------------------------------------------------------------  
154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och 
utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa 
eller säkerhet. 
155. utredning och tillståndsgivning 
enligt förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar 
eller förordningen (2018:1463) om 
producentansvar för returpapper 
eller enligt motsvarande äldre 
föreskrifter samt tillsyn enligt 
miljötillsynsförordningen (2011:13) i 
fråga om förpackningar och retur-
papper 

sekretessen enligt 9 § första 
stycket 1 gäller inte om intresset av 
allmän kännedom om något för-
hållande som rör människors 
hälsa, miljön, redligheten i han-
deln eller ett liknande allmänin-
tresse har sådan vikt att uppgiften 
bör lämnas ut 

156. utredning enligt förordningen 
(2016:1041) om plastbärkassar och 
tillsyn enligt miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) i fråga om 
plastbärkassar 

sekretessen enligt 9 § första 
stycket 1 gäller inte om intresset av 
allmän kännedom om något 
förhållande som rör människors 
hälsa, miljön, redligheten i han-
deln eller ett liknande allmänin-
tresse har sådan vikt att uppgiften 
bör lämnas ut 

 
  

 

1 Senaste lydelse 2021:838. 

218



  

  

 

64 

Föreslagen lydelse 
 
Bilaga 
 
Verksamheten består i Särskilda begränsningar i 

sekretessen 
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och 
stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet 
----------------------------------------------------------------------------------------  
154. utredning hos Boverket av systematiska fel inom byggandet och 
utbredda skador i byggnadsbeståndet som kan påverka människors hälsa 
eller säkerhet. 
155. utredning och prövning enligt 
förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
eller enligt motsvarande äldre före-
skrifter samt tillsyn enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) i 
fråga om förpackningar  

sekretessen enligt 9 § första stycket 
1 gäller inte om intresset av allmän 
kännedom om något förhållande 
som rör människors hälsa, miljön, 
redligheten i handeln eller ett 
liknande allmänintresse har sådan 
vikt att uppgiften bör lämnas ut 

156. utredning enligt förordningen 
(2005:220) om retursystem för 
plastflaskor och metallburkar, 
förordningen (2021:998) om 
producentansvar för vissa 
tobaksvaror och filter, 
förordningen (2021:999) om 
producentansvar för ballonger, 
förordningen (2021:1000) om 
producentansvar för våtservetter, 
förordningen (2021:1001) om 
producentansvar för fiskeredskap, 
förordningen (2021:1002) om 
nedskräpningsavgifter eller för-
ordningen (2021:997) om engångs-
produkter och tillsyn enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) i 
fråga om sådana produkter   

sekretessen enligt 9 § första stycket 
1 gäller inte om intresset av allmän 
kännedom om något förhållande 
som rör människors hälsa, miljön, 
redligheten i handeln eller ett 
liknande allmänintresse har sådan 
vikt att uppgiften bör lämnas ut 

----------------------------------------------------------------------------------------  
 
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i 
miljötillsynsförordningen (2011:13) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 24 och 25 §§ miljötillsynsförordningen 
(2011:13) att ska ha följande lydelse. 

 
Lydelse enligt SFS 2021:1011  Föreslagen lydelse 

2 kap. 

24 §1 

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om 
1. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producent-

ansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av 
batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning, 

2. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 
med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som 
omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, 

3. förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpack-
ningar, med undantag för frågor 
om hur hanteringen av sådant 
avfall som omfattas av förordning-
en lokalt uppfyller kraven i 
förordningen, 

3. förordningen (2022:00) om 
producentansvar för förpack-
ningar, med undantag för frågor 
om hur hanteringen av sådant 
avfall som omfattas av förordning-
en lokalt uppfyller kraven i 
förordningen, 

4. förordningen (2021:996) om engångsprodukter, med undantag för 
frågor om hur 17–22 och 28 §§ förordningen (2021:996) om engångs-
produkter uppfylls lokalt, 

5. förordningen (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror 
och filter, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall 
som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, 

6. förordningen (2021:999) om producentansvar för ballonger, 
7. förordningen (2021:1000) om producentansvar för våtservetter, 
8. förordningen (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap, 

med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som 
omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, 

9. förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter, 
10. förbud mot att släppa ut varor på marknaden som har meddelats 

med stöd av 15 kap. 40 § 2 miljöbalken, 
11. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för, och 
12. förordning (EU) nr 1257/2013 när det gäller frågor som verket är 

behörig myndighet för.  
 

 

 

1 Senaste lydelse 2021:1011 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

25 § 

Statens jordbruksverk har ansvar 
för tillsynen i fråga om 

1. retursystem enligt 
förordningen (2005:220) om 
retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, och 

2. kontroll av utrustning som är 
avsedd att användas yrkesmässigt 
för spridning av växtskyddsmedel 
enligt förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

Statens jordbruksverk har ansvar 
för tillsynen i fråga om kontroll av 
utrustning som är avsedd att 
användas yrkesmässigt för 
spridning av växtskyddsmedel 
enligt förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

                       
                       

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
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1.7 Förslag till förordning om ändring i 
förordningen (2012:259) om 
miljösanktionsavgifter 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-
tionsavgifter 

dels att 11 kap. 12 och 19–21 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 21 a §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 kap. 

12 § 

För en överträdelse av 8 och 10 §§ 
förordningen (2005:220) om 
retursystem för plastflaskor och 
metallburkar genom att saluföra 
eller överlåta konsumtionsfärdig 
dryck i plastflaska eller metallburk 
som inte ingår i ett godkänt 
retursystem och som inte är märkt 
med uppgift om att förpackningen 
ingår i ett sådant system ska en 
miljösanktionsavgift betalas 

För en överträdelse av 3 kap. 
9 eller 11 § förordningen 
(2022:000) om producentansvar 
för förpackningar genom att 
saluföra eller överlåta dryck i 
plastflaska eller metallburk som 
inte ingår i ett retursystem och som 
inte är märkt med uppgift om att 
förpackningen ingår i ett sådant 
system ska en miljösanktionsavgift 
betalas 

1. med 1 000 kronor, om överträdelsen avser 100 flaskor och burkar eller 
färre, 

2. med 5 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 100 flaskor eller 
burkar men inte fler än 1 000 flaskor eller burkar, 

3. med 20 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 1 000 flaskor eller 
burkar men inte fler än 20 000 flaskor eller burkar, och 

4. med 50 000 kronor, om överträdelsen avser fler än 20 000 flaskor eller 
burkar. 
 

Lydelse enligt SFS 2021:1010 Föreslagen lydelse 
 

19 § 

För en överträdelse av 40 c § 
förordningen (2018:1462) om 
producentansvar för förpackningar 
genom att på den svenska mark-
naden tillhandahålla en dryckesbe-
hållare som inte är utformad så att 
korkar och lock som är gjorda av 
plast är fästa vid behållaren under 
hela användningen ska en miljö-

För en överträdelse av 3 kap. 7 § 
förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
genom att på den svenska mark-
naden tillhandahålla en dryckesbe-
hållare som inte är utformad så att 
korkar och lock som är gjorda av 
plast är fästa vid behållaren under 
hela användningen ska en miljö-
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sanktionsavgift betalas med 
10 000 kronor. 

sanktionsavgift betalas med 
10 000 kronor. 

20 § 

För en överträdelse av 41 a § för-
ordningen (2018:1462) om produ-
centansvar för förpackningar 
genom att på den svenska markna-
den tillhandahålla en mugg utan att 
den är försedd med föreskriven 
märkning ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor. 

För en överträdelse av 3 kap. 10 § 
förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
genom att på den svenska markna-
den tillhandahålla en mugg utan att 
den är försedd med föreskriven 
märkning ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor. 

 

21 § 

För en överträdelse av 62 §, 68 § 
1 b, 72, 73 eller 73 a § förord-
ningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar genom att 
vara försenad med att lämna in 
föreskrivna uppgifter till Natur-
vårdsverket ska en miljösanktions-
avgift betalas med 10 000 kronor. 

För en överträdelse av 10 kap. 1, 3 
6, 9 eller 10 § eller 4 kap. 4 § 
förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
genom att vara försenad med att 
lämna in föreskrivna uppgifter till 
Naturvårdsverket ska en miljö-
sanktionsavgift betalas med 10 000 
kronor. 

 
 21 a § 

 För en överträdelse av 4 kap. 1 
eller 2 §§ förordningen (2022:000) 
om producentansvar för förpack-
ningar genom att inte anlita eller 
tillhandahålla en producent-
ansvarsorganisation ska en 
miljösanktionsavgift betalas med 
30 000 kr. 

                       

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2024 i fråga om 11 kap. 19 § 
och i övrigt den 1 januari 2023. 
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1.8 Förslag till förordning om ändring i 
avfallsförordningen (2020:614)  

Härigenom föreskrivs1 i fråga om avfallsförordningen (2020:618) 
dels att 3 kap. 4 a §2 ska upphöra att gälla, 
dels att 1 kap. 8 §, 3 kap. 4, 13, 16 och 18 §§ och 9 kap. 3 § ska ha 

följande lydelse, 
dels att det ska införas nio nya paragrafer 3 kap. 4 a–4 f, 11 a, 14 a och 

15 a §§ och närmast före 11 a § en ny rubrik av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

8 § 

I denna förordning avses med  
handlare: den som yrkesmässigt 

köper och säljer avfall, och 
mäklare: den som yrkesmässigt 

köper och säljer avfall. 

handlare: den som yrkesmässigt 
köper och säljer avfall,  

mäklare: den som yrkesmässigt 
köper och säljer avfall, 

 serveringsställe: en inrättning 
där det bedrivs näringsverksamhet 
som består i att servera mat eller 
dryck till allmänheten och där 
möjlighet ges till förtäring på 
stället, och 

hushåll: en bostad som en eller 
flera personer använder permanent 
eller som fritidsboende. 

3 kap. 

4 §3 

Den som har förpackningsavfall 
ska sortera ut förpackningsavfallet 
från annat avfall och lämna 
förpackningsavfallet till 

Den som har förpackningsavfall 
ska sortera ut följande material från 
annat avfall: 

1. ett godkänt retursystem enligt 
förordningen (2005:220) om 
retursystem för plastflaskor och 
metallburkar, om avfallet utgörs av 
flaskor eller burkar som 
retursystemet är avsett för, 

1. papper och kartong, 
 

 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om 
förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2019/852, 
Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och 
om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt direktiv (EU) 2018/851. 
2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2020:1302. 
3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2020:1302. 
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2. ett insamlingssystem som har 
tillstånd enligt 43 § förordningen 
(2018:1462) om producentansvar 
för förpackningar, om avfallet 
utgörs av förpackningar som 
insamlingssystemet är avsett för, 
eller 

2. plast, 
 

3. någon som enligt 67 § 
förordningen om producentansvar 
för förpackningar samlar in 
förpackningsavfallet, om avfallet 
har producerats i eller i samband 
med yrkesmässig verksamhet. 

3. metall, 
 

 4. färgat glas, 
5. ofärgat glas, 
6. plastflaskor och metallburkar 

som är avsedda för ett retursystem 
enligt 4 kap. 2 § förordningen 
(2022:000) om producentansvar 
för förpackningar, och 

7. övrigt. 
  Förpackningar som på grund av 

sitt tidigare innehåll utgör farligt 
avfall ska i stället  sorteras ut och 
hanteras som farligt avfall enligt 
11 a §. 

Om det finns ett beslut om 
dispens från separat insamling 
enligt 14 a § som omfattar 
materialen gäller i stället det 
beslutet. 

 
 4 a § 

 Den som har en förpackning som 
innehåller avfall ska se till att 
förpackningen skiljs från inne-
hållet. 

 Förpackningar som 
 på grund av sitt tidigare innehåll 
utgör farligt avfall ska i stället 
sorteras ut och hanteras som farligt 
avfall enligt 11 a §.  

Förpackningar som innesluter 
läkemedelsavfall behöver inte 
skiljas från sitt innehåll om det 
underlättar den praktiska 
hanteringen av läkemedelsavfallet. 
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4 b § 
 

Den som har förpackningsavfall 
som har producerats i ett hushåll 
eller i eller i samband med en 
sådan verksamhet som har en 
avfallshantering som är 
samlokaliserad med hushåll i ett 
flerbostadshus, ska lämna det 
utsorterade förpackningsavfallet 
till  

1. ett retursystem enligt 4 kap.2 § 
förordningen (2022:00) om 
producentansvar för förpack-
ningar, om avfallet utgörs av plast-
flaskor eller metallburkar som 
retursystemet är avsett för, eller 

2. det insamlingssystem som 
kommunen tillhandahåller enligt 
6 kap. 4 och 5 §§ förordningen om 
producentansvar för förpack-
ningar, om avfallet utgörs av andra 
förpackningar än sådana som 
avses i 1. 

 
 4 c § 

 Den som har förpackningsavfall 
som har producerats i eller i 
samband med en verksamhet som 
inte omfattas av 4 b § ska lämna 
förpackningsavfallet till 

1. de kostnadsfria mottagnings-
platser som tillhandahålls av en 
producentansvarsorganisation 
enligt 7 kap. 1 § förordningen 
(2022:00) om producentansvar för 
förpackningar, 

2. ett anmält marknadsdrivet 
återvinningssystem enligt 7 kap.  
9 § förordningen om producent-
ansvar för förpackningar, eller 

3. ett retursystem enligt 4 kap. 
2 § förordningen om producent-
ansvar för förpackningar, om 
avfallet utgörs av plastflaskor eller 
metallburkar som retursystemet är 
avsett för. 
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 4 d § 

 Den som driver ett serveringsställe 
där det säljs mat eller dryck i 
förpackningar ska ge den som har 
förpackningsavfall som produ-
cerats i serveringslokalen möjlig-
het att sortera ut sådant avfall 
enligt 4 §. 

 
 4 e § 

  Den som har förpackningsavfall 
som har producerats på allmän 
plats ska sortera ut avfallet och, om 
avfallet inte ska lämnas enligt 
4 c §, lämna det till, 

1. ett insamlingssystem enligt 
6 kap. 6 § förordningen (2022:000) 
om producentansvar för förpack-
ningar, om avfallet utgörs av 
förpackningar som insamlings-
systemet är avsett för, 

2. ett retursystem enligt 4 kap. 
2 § förordningen om producent-
ansvar för förpackningar, om 
avfallet utgörs av plastflaskor eller 
metallburkar som retursystemet är 
avsett för, eller 

2. det insamlingssystem som 
avses i 4 b §. 

 
 4 f § 

 I förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpackningar 
finns bestämmelser om att 
kommunen och ansvarig produ-
centansvarsorganisation ska samla 
in förpackningsavfallet separat. 

 
 Farligt avfall 

 11 a § 

 Farligt avfall ska sorteras ut och 
hanteras skilt från annat avfall. 

 
13 § 

Naturvårdsverket får meddela 
föreskrifter om undantag från 
kraven i 1 och 10 §§ och 12 § första 

Naturvårdsverket får meddela 
föreskrifter om undantag från 
kraven i 1 §, 4 a § första stycket, 
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 stycket i fråga om avfall där separat 
insamling inte är genomförbar eller 
inte ger fördelar som överväger 
nackdelarna enligt 16 §. 

10 § och 12 § första stycket, i fråga 
om avfall där det inte är 
genomförbart eller inte ger fördelar 
som överväger nackdelarna enligt 
16 § att samla in avfallet separat 
eller att skilja förpackningarna från 
sitt innehåll. 

 
 14 a § 

  Naturvårdsverket får i det enskilda 
fallet ge en kommun eller en 
ansvarig producentansvars-orga-
nisation dispens från kravet på 
sådan separat insamling som avses 
i 4 e och 4 f §§, i fråga om avfall 
där separat insamling inte är 
genomförbar eller inte ger fördelar 
som överväger nackdelarna enligt 
16 §.  

 
 15 a § 

 Tillsynsmyndigheten får i det 
enskilda fallet ge den som 
producerar avfall i en yrkesmässig 
verksamhet dispens från kravet i 
4 a §  

Dispensen får ges i fråga om 
avfall där det inte är genomförbart 
eller inte ger fördelar som över-
väger nackdelarna enligt 16 § att 
skilja förpackningar från inne-
hållet. 

16 § 

Separat insamling ska inte anses 
genomförbar eller inte anses ge 
fördelar som överväger nack-
delarna, om 

Att samla in avfall separat eller 
skilja förpackningarna från sitt 
innehåll ska inte anses genom-
förbart eller inte anses ge fördelar 
som överväger nackdelarna, om 

1. separat insamling inte är 
tekniskt genomförbar med hänsyn 
till god praxis för avfallsinsamling, 

1. det inte är tekniskt 
genomförbart med hänsyn till god 
praxis för avfallsinsamling, 

2. en annan hantering ger ett 
återvinningsresultat som är 
jämförbart med det som skulle 
uppnås vid separat insamling, 

2. det skulle bli ett jämförbart 
återvinningsresultat med en annan 
hantering, 

3. separat insamling inte ger det 
bästa miljömässiga resultatet med 

3. det inte ger det bästa miljö-
mässiga resultatet med hänsyn till 
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hänsyn till avfallshanteringens 
sammanlagda miljöpåverkan, eller 

avfallshanteringens sammanlagda 
miljöpåverkan, eller 

4. separat insamling skulle med-
föra oskäliga ekonomiska kost-
nader. 

4. det skulle medföra oskäliga 
ekonomiska kostnader. 

 
18 § 

Naturvårdsverket får meddela före-
skrifter om att tillsynsmyndigheten 
är skyldig att lämna uppgifter om 
beslut om dispens enligt 15 §. 

Naturvårdsverket får meddela före-
skrifter om att tillsynsmyndigheten 
är skyldig att lämna uppgifter om 
beslut om dispens enligt 15 eller 
15 a §. 

 

Lydelse enligt SFS 2021:1008 Föreslagen lydelse 

9 kap. 

3 § 

Föreskrifter enligt 1 § 1–3 och 2  § får inte avse hantering av avfall som 
hanteras genom en producents försorg enligt föreskrifter om 
producentansvar som har meddelats med stöd av 15 kap. 12–15 §§ 
miljöbalken.  

 Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte 
förhindra en fastighetsägare från 
att bekosta en dyrare insamlings-
lösning med avseende på förpack-
ningsavfall än den som kommunen 
tillhandahåller, om insamlings-
lösningen  

1. uppfyller kraven om fastig-
hetsnära insamling i 6 kap. 4 § 
förordningen (2022:000) om 
producentansvar för förpack-
ningar, 

2. leder till ett återvinnings-
resultat som är likvärdigt med den 
erbjudna kommunala insamlingen, 
och 

3. inte försvårar kommunens 
separata insamling av förpack-
ningsavfallet. 

Föreskrifter enligt 1 § 1 får inte avse hur mottagnings- och 
behandlingsanordningar för avfall i hamnar ska vara beskaffade och 
skötas. 
                       

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023. 
2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § tillämpas första gången i fråga om 

avfall som produceras efter utgången av december 2023. 
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 3. Med insamlingssystem i 3 kap. 4 b § ska till och med utgången av 
december 2025 avses ett insamlingssystem som producenterna tillhanda-
håller, om det enligt övergångsbestämmelserna till förordningen 
(2022:000) om producentansvar för förpackningar är producenterna som 
tillhandahåller insamlingssystemet. 

4. Med insamlingssystem i 3 kap. 4 c § ska till och med utgången av 
december 2023 avses ett insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller enligt 10 § förordningen (2022:000) om införande av 
förordningen om producentansvar för förpackningar. 

5. Bestämmelsen i 3 kap. 4 e § tillämpas första gången på avfall som 
producerats på allmän plats efter utgången av december 2025. 
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2 Ärendet  
Naturvårdsverket kom den 15 juni 2020 in med en skrivelse till regeringen 
om att se över förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar (M2020/00911). Regeringen beslutade den 24 september 
2020 att skjuta fram tillämpningen av förordningens bestämmelser om 
tillståndspliktiga insamlingssystem och därmed sammanhängande 
bestämmelser till och med utgången av december 2022 (se SFS 2020:815).  

Denna promemoria, som tagits fram av Miljödepartementet, innehåller 
förslag till nya bestämmelser i syfte att förbättra insamlingen av 
förpackningsavfall, framför allt genom nya och tydligare roller för 
kommuner och producenter. Promemorian innehåller också förslag som 
syftar till att genomföra de s.k. minimikraven för utökat producentansvar 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 
2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet). 

3 Cirkulär ekonomi 

3.1 Svensk strategi och handlingsplan för en 
cirkulär ekonomi 

Regeringen beslutade i juli 2020 en nationell strategi för en cirkulär 
ekonomi. Strategin pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras 
för att ställa om till cirkulär produktion och design, konsumtion och 
affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Visionen är 
ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och 
ersätter nya material (Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i 
Sverige, Miljödepartementet M2020/01133 juli 2020). 

Strategin följdes upp av en nationell handlingsplan med mer än 100 
åtgärder för en cirkulär omställning av Sverige (Cirkulär ekonomi – 
handlingsplan för omställning av Sverige, Miljödepartementet. Januari 
2021). Handlingsplanen bygger på de fyra fokusområden som regeringen 
beslutade om i strategin. Fokusområde tre ”Cirkulär ekonomi genom 
giftfria och cirkulära kretslopp” innehåller flera förslag för en förbättrad 
avfallshantering. En förutsättning för att avfall ska kunna användas som 
en resurs genom materialåtervinning är att avfallet sorteras. Rena 
fraktioner ger högre kvalitet och skapar bättre möjligheter för det material 
som ska återvinnas. Punkt 3.4 ”Underlätta för hushåll och verksamheter 
att enkelt kunna göra sig av med allt sitt källsorterade avfall” handlar om 
att det ska vara lätt att göra rätt för hushåll och verksamheter när de lämnar 
ifrån sig sitt avfall. Det ska därför vara en hög servicegrad med tydlig 
information och rationella system.   
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 3.2 EU:s handlingsplan för en cirkulär ekonomi 
År 2015 presenterade kommissionen den första EU-handlingsplanen för 
cirkulär ekonomi (se den faktapromemoria som regeringen har lämnat till 
riksdagen, 2015/16:FPM30). Syftet med strategin är att minska resurs-
utnyttjandet och klimatpåverkan samt öka den globala konkurrenskraften, 
främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb. Handlingsplanen 
innehåller 54 åtgärder som ska medföra slutna kretslopp i produkters 
livscykel, från produktion och konsumtion till avfallshantering och 
marknaden för returråvaror. I handlingsplanen pekas plast ut som särskilt 
prioriterat för övergången mot en cirkulär ekonomi. 

4 Utsortering och insamling kan förbättras  

4.1 Möjlighet och vilja till utsortering i hushållen 
kan påverkas 

Hur väl hushåll kommer att lyckas sortera ut sina förpackningar kommer 
bl.a. bero på de praktiska lösningar som erbjuds dem av insamlings-
systemen. Om det sker felsortering eller en utsortering av olika anled-
ningar inte blir av kommer förpackningarna att i stället kunna hamna i 
restavfallet, i returpappersfraktionen, i papperskorgar (om avfallet uppstår 
på allmän plats) eller skräpa ned runt återvinningstationerna (om kärlen 
där är överfulla).  

Även kvaliteten på det utsorterade materialet är betydelsefull. Ju mindre 
andel felsorterat material, desto högre blir kvaliteten och desto högre blir 
andrahandsvärdet. Det är alltså angeläget att den som har förpack-
ningsavfall inte enbart undviker att lägga förpackningarna i restavfallet 
utan även har förmåga och motivation att placera dem i rätt kärl. 

De fysiska förutsättningarna för utsortering är avgörande för huruvida 
människor kommer lämna sitt avfall till återvinning eller inte. Det är dock 
tydligt att även om hushåll vill sortera sitt avfall så prioriterar många 
bekvämlighet och ordning i hemmet mer. En av de vanligaste orsakerna 
till att hushåll väljer att inte källsortera är att de saknar utrymme till 
förvaring av avfall samt att det upplevs som opraktiskt. Studier har 
genomförts där återvinningsgraden har jämförts mellan bostadsnära 
insamling och insamling via återvinningsstationer. Resultatet visar att 
bostadsnära insamling resulterar i mer sorterat avfall då det upplevs som 
enklare för hushållen, framförallt eftersom avståndet blir kortare (Rebecka 
Lysholm ”Vad krävs för motivering för att öka din källsortering?”, Lunds 
universitet. 2020).  

En metod för att påverka konsumenters beteende kan vara med så kallad 
”nudging”, vilket innebär att man försiktigt leder eller ”puttar” människor 
i en önskvärd riktning för att de ska fatta mer hälsosamma och 
miljövänliga beslut. Det kan bland annat handla om hur information 
framställs. Genom att förenkla information och sätta den i ett sammanhang 
kan man förändra människors val.  
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Ett exempel är avfallshanteringsföretaget Sysav i Malmö som varje 
månad skickar ut ett nyhetsbrev där de presenterar avfallsströmmarna från 
hushållen och månadens sortering av avfall. Därefter kopplar de mängden 
biogas som deras sorterade matavfall har genererat och hur många bussar 
som kan köra på den. Nyhetsbrevet kopplar därför den personliga 
handlingen till hur det direkt påverkar samhället på ett positivt sätt.   

Förändringar i den fysiska miljön kan också påverka individens val. 
Framgångsfaktorer för att främja återvinning beskrivs vara tillgänglig-
heten på återvinningsstationer, en tilltalande design och tydliga riktlinjer 
för användarna (Naturvårdsverket, ”Nudging – Ett verktyg för hållbara 
beteenden?”, Rapport 6642. 2014).     

Insamlingssystemets funktion är inte bara viktig för miljön utan också 
(precis som insamlingen av restavfall och matavfall) en samhällsviktig 
funktion. Den behöver fungera varje dag, 365 dagar om året. 

4.2 Fastighetsnära insamling vid hushållen 
förbättrar utsortering och kvalitet  

I den promemoria Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och 
returpapper − utveckling av producentansvaren som Miljö- och energi-
departementet remitterade våren 2018 (i det följande ”2018-års 
promemoria”) pekades det på att flera studier visat att kvaliteten på det 
insamlade materialet ökar när fastighetsnära insamling vid hushåll införs. 
Det förutsågs att med en utbyggd fastighetsnära insamling skulle med-
borgarna få tillgång till mer lättillgängliga insamlingssystem, genom vilket 
den största delen av det förpackningsavfall som sorterades till restavfallet 
i stället skulle lämnas i därför avsedda kärl.   

Sedan dess har ytterligare studier tillkommit som bekräftar den fastig-
hetsnära insamlingens positiva effekter på utsortering och kvalitet. Avfall 
Sverige publicerade 2017 en rapport med resultat från insamling av 
förpackningar i separata kärl i lägenheter i några exempelområden i Skåne 
och Blekinge. Innehållet av förpackningar i restavfallet är lågt och ligger i 
de flesta exempelområden på cirka 1 kg per hushåll och vecka, vilket 
jämförs med Avfall Sveriges nationella nyckeltal för hög anslutningsgrad 
till fastighetsnära insamling (>80 procent av lägenheterna) på i genomsnitt 
1,5 kg per hushåll och vecka respektive låg insamlingsgrad (<20 procent 
av lägenheterna) på i genomsnitt 2 kg per hushåll och vecka. Den fastig-
hetsnära insamlingen har alltså enligt denna rapport en potential att halvera 
graden av osorterat avfall. I sin rapport Hushållsavfall i siffror 2018 
redovisade Avfall Sverige att mängden felsorterat avfall är 1,4 kg per 
hushåll per vecka i villahushåll med fastighetsnära insamling, att jämföra 
med att det i andra villahushåll slängs 1,9 kg felsorterat avfall. I rapporten 
Svensk Avfallshantering 2019 framgick att mängden restavfall i Sverige 
har minskat med fyra procent sedan året innan, samtidigt som andelen 
kommuner med fastighetsnära fyrfacksinsamling från småhus har ökat 
från 15 till 19 procent. I rapporten Bättre sortering nära bostaden pub-
licerad av Avfall Sverige 2021 framgick att mängden felsorterade 
förpackningar fortsätter att minska i kommuner med fastighetsnära 
insamlingssystem. I villahushåll med fastighetsnära insamling hamnar 

233



  

  

79 

 1,2 kg förpackningar och returpapper jämfört med 1,4 kg förra året. I 
villahushåll utan fastighetsnära insamling slängs 1,9 kg felsorterat, vilket 
är samma som året innan. Enligt Avfall Sverige visar dessa siffror 
sammantaget att den ökande fastighetsnära insamlingen ger resultat.  

FTI lät 2019 en konsult beräkna insamlade mängder och miljönytta för 
genomförandet av 2018 års bestämmelser om fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper. Beräkningarna gjordes med antagandet att 
småhus med redan kommuninförd borttransport från fastighetsgränsen inte 
påverkas av den systemutbyggnad som följer av nya förordningskrav. I det 
första scenariot samlades returpapper och förpackningar av de vanligast 
förekommande materialen in vid fastighetsgränsen. I det andra scenariot 
samlades glasförpackningar och returpapper inte in vid fastighetsgränsen 
för småhus och fritidshus utan dessa samlades i stället in vid befintliga 
återvinningsstationer samt 2 200 nya singelstationer. Under scenario 1 
minskade andelen producentmaterial i restavfallet med 7,6 procent. 
Motsvarande siffra för scenario 2 uppgick till 6,5 procent. Ökningen i 
insamlade mängder beräknades för respektive materialslag till (procent): 
papper 20, plastförpackningar 38, glasförpackningar 3, metall 26. Miljö-
nyttan ökade under båda scenarierna. Scenario 1 medförde en minskning 
på 86 000 ton och scenario 2 en minskning på 80 000 ton koldioxid-
ekvivalenter, vilket innebar en kostnad på 40 000 respektive 34 000 kronor 
för varje ton som koldioxidekvivalenterna minskade med. (Roland Berger 
”Beräkning av kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamling. 
Jämförelse mellan två scenarier”. Rapport. April 2019). 

5 Klimat- och miljövinster med 
återvinning 

5.1 Insamling och återvinning minskar utsläppen 
av koldioxid och sparar naturresurser 

Daglig utsortering av avfall, från hushåll såväl som från verksamheter, är 
en viktig insats i vardagen för att bidra till ett cirkulärt, resurssnålt och 
hållbart samhälle. Varje rätt sorterad förpackning som sedan återvinns till 
nytt material minskar åtgången av nya råvaror, vilket i sin tur reducerar 
utsläppen av koldioxid.  

Exempelvis gjordes koldioxidbesparingar på 180 000 ton 2019 genom 
insamlad pant i Sverige, vilket motsvarar lika mycket koldioxid som en 
mindre svensk stad släpper ut på ett år (https://pantamera.nu/pantsystem/ 
varfor-pantar-vi/att-panta-ar-miljosmart/, hämtad 2021-02-09). När 
pappersförpackningar återvinns sparas 0,2 kg koldioxidekvivalenter per 
kg avfall, vilket motsvarar utsläppen från en bensindriven personbil vid 
2 kilometers körning (IVL Svenska Miljöinstitutet, ”Klimatpåverkan från 
olika avfallsfraktioner”, rapport B 2356. 2019). År 2019 var utsläppen av 
växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion 4,6 miljoner ton kol-
dioxidekvivalenter, och stod för 9 procent av det totala växthusgas-
utsläppet. Av dessa kom cirka 2,9 miljoner ton 2019 från avfalls-
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förbränning, vilket motsvarade 64 procent av el- och fjärrvärmesektorns 
utsläpp, och utsläppstrenden är ökande. Den främsta orsaken till växthus-
gasutsläppen är förbränning av plast (Naturvårdsverket, ”Förbättrad 
styrning av plastförpackningar från verksamheter”, rapport 6999, 2021).  

5.2 Förpackningsavfallet blir till nya förpackningar 
eller råvara till andra nya varor 

Genom återvinning av förpackningsavfallet kan det bli till nya förpack-
ningar eller andra nya varor.  

För metall och glas är kretsloppet i princip evigt. En återvunnen glas-
flaska kan bli t.ex. en ny syltburk. När metall återvinns så separeras stål 
från aluminium. Stålet kan bli till ny råvara och aluminiumet kan bli t.ex. 
motordelar eller däckfälgar.  

För papper och kartong begränsas antalet gånger de kan återvinnas av 
att fibrerna slits ned. Pappersfibrer kan återvinnas upp till sju gånger innan 
de är uttjänta.  

För plastförpackningar är återvinning en större utmaning. För flera 
polymerer saknas i dag tekniska eller ekonomiska förutsättningar för 
återvinning. I de fall återvinning förekommer sker den ofta också till andra 
varor än förpackningar med en lägre kvalitet. Av hårda plastförpackningar 
tillverkas t.ex. blomkrukor eller delar till fordonsindustrin och mjuka 
plastförpackningar kan återvinnas till soppåsar eller kabelskydd. Ett ton 
hårda plastförpackningar kan t.ex. återvinnas till 84 000 blomkrukor 
(https://www.ftiab.se/839.html, hämtad 2021-08-12).  

I promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035) (i det följande 
”engångsplastpromemorian”) föreslås att en producent ska få tillhanda-
hålla en förpackning på den svenska marknaden endast om förpackningen 
går att återvinna. En förpackning ska anses kunna återvinnas om minst 75 
viktprocent av materialet som använts i förpackningen kan material-
återvinnas till säljbart material eller säljbara produkter. Förslaget väl-
komnas av de flesta remissinstanser. Flera aktörer, bl.a. Svensk plaståter-
vinning, FTI, delegationen för cirkulär ekonomi, Hagainitiativet 
(www.hagainitiativet.se), Essity och Coca Cola anser att kravet om 
materialåtervinning bör stärkas ytterligare och vill gärna se att kravet även 
styr mot högkvalitativ materialåtervinning för att minska risken för så 
kallad ”downcycling”. Hagainitiativet anser att kravet är en bra start men 
att ambitionen sedan måste höjas ytterligare över tid. Dessa förslag har 
ännu inte genomförts eftersom de har anmälts till kommissionen enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 
september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska före-
skrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 
(kodifiering) (anmälningsnummer 2021/0393/S och 2021/0392/S i den s.k. 
TRIS-databasen). Kommissionen har lämnat ett s.k. detaljerat utlåtande 
över förslagen och en frysningsperiod löper t.o.m. 30 december 2021 
(TRIS/(2021) 03544). Det är för närvarande oklart om och i så fall när 
förslagen kan genomföras. 
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 5.3 Bristfällig utsortering orsakar utsläpp av 
koldioxid 

Den bristfälliga utsorteringen och insamlingen av förpackningar påverkar 
förbränningen av restavfall. Stockholmarnas osorterade hushållssopor 
orsakade t.ex. år 2020 175 000 ton i koldioxidutsläpp. Det totala kol-
dioxidutsläppet från avfallet i regionen motsvarar ett halvårs biltrafik, 
enligt beräkningar från Stockholm Exergi. Varje stockholmare bidrar 
årligen med i snitt 57 kg koldioxidutsläpp i sitt avfall.  

Hushållsavfallet består av 10 procent plast- och 10 procent pappers-
förpackningar. Det bidrar till koldioxidutsläpp i avfallsförbrännings-
anläggningarna och innebär att material destrueras som hade kunnat 
användas till annat. Det leder också till att fjärrvärmen får stå som ansvarig 
för koldioxidutsläpp som hade kunnat undvikas tidigare i kedjan, och till 
miljönyckeltal som i slutändan får bäras av fjärrvärmekunderna. Om alla 
plast- och pappersförpackningar med plast sorterades ut skulle utsläppen 
mer än halveras till 22 kg, visar Stockholm Exergis beräkningar. Totalt 
handlar det om 105 000 ton mindre utsläpp. 

6 Regleringen av producentansvaret för 
förpackningar 

År 1994 beslutades att ansvaret för förpackningsavfall skulle flyttas från 
den kommunala avfallshanteringen till producenterna. Detta gjordes 
utifrån principen att ”förorenaren betalar” i syfte att ge producenterna 
incitament att medverka till att mängden avfall minskade och att 
återvinningen ökade. Förordningen (1994:1235) om producentansvar för 
förpackningar infördes samtidigt som Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och 
förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) beslutades. Sverige har 
således en lång tradition av ett producentansvar för förpackningar. 
Alltsedan producentansvaret infördes har ansvaret för insamling legat på 
producenterna men med möjlighet även för kommunerna att samla in 
förpackningsavfall. Ansvaret för transporten efter insamlingen och 
behandlingen har legat på producenterna. Under 2000-talet har det, med 
begränsad framgång, gjorts försök att effektivisera insamlingen av 
förpackningar. De förändringar i ansvaret som beslutats genom förord-
ningen från 2014 respektive 2018 har inte genomförts. 

För producenterna gäller i dag kraven på insamlingssystem i den 
upphävda förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpack-
ningar (2006 års förpackningsförordning) varför relevanta bestämmelser i 
denna förordning beskrivs i detta avsnitt. Innehållet i förordningen 
(2014:1073) om producentansvar för förpackningar (2014 års förpack-
ningsförordning) behandlas också, eftersom den var ett steg på vägen till 
de krav som infördes genom förordningen (2018:1462) om producent-
ansvar för förpackningar (2018 års förpackningsförordning).  
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Regeringen beslutade den 24 september 2020 att skjuta upp tillämp-
ningen av 2018 års förpackningsförordning i de delar den avser tillstånds-
kravet och i fråga om kommunernas möjligheter att samla in förpacknings-
avfall (SFS 2020:815). Innehållet i 2018 års förpackningsförordning är 
dock relevant för att ge en helhetsbild av producentansvaret. Delar av 
bestämmelserna i 2018 års förpackningsförordning har också tillämpats, 
såsom ansökan om tillstånd och Naturvårdsverkets prövning av tillstånds-
ansökningarna, innan bestämmelsernas tillämpning sköts upp.  

Förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metall-
burkar (retursystemsförordningen) utgör också ett genomförande av EU:s 
förpackningsdirektiv, som bl.a. kräver att det införs ett producentansvar 
för förpackningar.  

6.1 Regleringen i miljöbalken  
I 15 kap. miljöbalken finns bestämmelser som bl.a. reglerar avfallsinne-
havares, kommuners och producenters ansvar för avfallshanteringen. 
Utgångspunkten är att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på 
ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. När det gäller kommunalt 
avfall ansvarar kommunen för borttransport och behandling (15 kap. 
20 och 20 a §§), i den mån inte annat gäller enligt föreskrifter om produ-
centansvar (15 kap. 21 §).  

Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant avfall från 
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll 
(15 kap 3 §). Uttrycket kommunalt avfall ersatte termen hushållsavfall 
den 1 augusti 2020. Kommunalt avfall omfattar t.ex. blandat avfall och 
separat insamlat avfall från hushåll (jfr artikel 3.2b a i rådets direktiv 
2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv (avfallsdirektivet) och prop. 2019/20:156 s 91). Avfall som 
liknar avfall från hushåll från andra källor kan komma från detaljhandeln, 
förvaltningar, skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restau-
rangbranschen och andra tjänster och verksamheter. Av författnings-
kommentaren till bestämmelsen (prop. 2019/20:156 s. 91) framgår att 
kommunalt avfall omfattar avfallskategorierna förpackningar och separat 
insamlade fraktioner (se underkapitel 15 01 och 20 i bilaga 3 till 
avfallsförordningen (2020:614)).  

Regeringen har meddelat föreskrifter om producentansvar för förpack-
ningar och kommunen ansvarar därför inte för borttransport eller behand-
ling av förpackningsavfallet (15 kap 21 § miljöbalken). Ett flertal 
bemyndiganden i 15 kap. sätter ramarna för vad som kan regleras i ett 
producentansvar. De aktuella bemyndigandena har nyligen ändrats i syfte 
att ändringar i avfallsdirektivet ska kunna genomföras på förordningsnivå 
(SFS 2021:881, prop. 2020/21:198). 

6.2 2006 års förpackningsförordning 
Flertalet bestämmelser i 2006 års förpackningsförordning tillämpas 
fortfarande trots att förordningen är upphävd. Dessa bestämmelser innebär 
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 att producenterna ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem (punkt 10 
i övergångsbestämmelserna till 2018 års förpackningsförordning och 25 § 
i 2006 års förpackningsförordning). Att systemen ska vara ”lämpliga” 
innebär att systemen ska vara lättillgängliga och ge en god service åt dem 
som vill lämna förpackningsavfall till systemet. Det krävs också att samråd 
genomförts med kommunen (26 och 27 §§). Kraven enligt förordningen 
gäller för alla producenter och är inte riktade mot den som driver ett 
insamlingssystem. Även kommunerna kan tillhandahålla insamlings-
system för förpackningsavfall. Hushållen och andra förbrukare ska sortera 
ut förpackningar och lämna dem i de insamlingssystem som producenterna 
eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall (punkt 11 i övergångs-
bestämmelserna till förpackningsförordningen och 28 § i 2006 års 
förpackningsförordning).  

Övriga alltjämt gällande bestämmelser i 2006 års förordning rör 
hanteringen av utsorterade förpackningar och producentens uppgifts-
skyldighet (punkterna 12 och 13 i övergångsbestämmelserna till 2018 års 
förpackningsförordning och 29 och 30 §§ samt 31 § 1 i 2006 års 
förpackningsförordning).  

6.3 2014 års förpackningsförordning 
Regeringen beslutade i augusti 2014 om förordningen (2014:1073) om 
producentansvar för förpackningar. Genom förordningen från 2014 
infördes det krav på tillstånd för producenter att driva ett insamlingssystem 
för förpackningsavfall. Kommunerna fick fortfarande samla in förpack-
ningsavfall, på uppdrag från ett insamlingssystem eller på eget initiativ, 
men skulle efter insamlingen lämna över avfallet till ett insamlingssystem 
som hade tillstånd (55 och 56 §§). Insamling av utsorterat förpacknings-
avfall som uppkommit i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet 
fick bedrivas utan tillstånd (38 §). Insamling från yrkesmässig verksamhet 
fick ske av kommunen, ett tillståndspliktigt insamlingssystem eller av 
någon annan så länge aktören antingen själv såg till att avfallet behand-
lades på rätt sätt och utförde erforderlig rapportering till Naturvårdsverket 
eller överlämnade avfallet till ett tillståndspliktigt insamlingssystem 
(57 §).  

Producenternas skyldighet i fråga om hushållens förpackningsavfall 
innebar att se till att lämpliga insamlingssystem tillhandahölls för insam-
ling. I förordningen reglerades inte servicegraden på annat sätt än att det 
skulle finnas lättillgängliga insamlingsplatser. Bestämmelserna innebar 
också att det blev möjligt att utöva tillsyn, inte bara över producenterna, 
utan också över de tillståndspliktiga insamlingssystemen. Förordningen 
trädde i kraft den 1 november 2014. Övergångsbestämmelserna för 
2014 års förpackningsförordning innebar dock att bestämmelser om 
exempelvis tillståndsplikt skulle börja tillämpas först senare. Tillämp-
ningen av de nya bestämmelserna sköts upp vid två tillfällen, år 2015 och 
år 2017, för att ge utrymme för utredning av vissa frågor. Bestämmelserna 
om tillståndspliktiga insamlingssystem i 2014 års förordning hann aldrig 
börja tillämpas utan i stället beslutades 2018 års förpackningsförordning 
och 2014 års förpackningsförordning upphävdes. I övergångsbestämmel-
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serna till 2018 års förordning görs inga hänvisningar till 2014 års 
förordning.  

6.4 2018 års förpackningsförordning 
Den 1 januari 2019 trädde 2018 års förordning i kraft. Förordningen ställer 
som huvudregel krav på en fastighetsnära insamling hos hushållen. 
Liksom 2014 års förordning ställer 2018 års förordning upp krav på 
tillstånd för ett insamlingssystem. Det ställs också krav på samråd mellan 
insamlingssystem.  

I avsnitt 6.5.1 och 6.5.2 beskrivs innehållet i 2018 års förordning när det 
gäller insamling från hushåll respektive från yrkesmässiga verksamheter. 
Dessa bestämmelser har inte börjat tillämpas ännu, och som framgår i 
avsnitt 6.5.4 har regeringen skjutit upp tillämpningen med anledning av att 
inget insamlingssystem fått det tillstånd som krävs. Det senare beskrivs i 
avsnitt 6.5.3. 

6.4.1 Insamling av förpackningsavfall från hushållen 
Enligt 2018 års förpackningsförordning ska ”borttransport från bostads-
fastigheten”, dvs. fastighetsnära insamling av förpackningsavfallet ske 
från och med den 1 januari 2021 från minst 60 procent av alla bostads-
fastigheterna (45 §). Insamlingen får göras kvartersnära om det är lämpligt 
med hänsyn till omständigheterna (45 § andra stycket). 

Från och med den 1 april 2025 ska insamlingssystemen erbjuda bort-
transport av hushållens förpackningsavfall från alla bostadsfastigheter 
(45 § i lydelsen enligt SFS 2018:1470). Undantag från kravet gäller om 
borttransport från bostadsfastigheten är olämplig med hänsyn till exempel-
vis fastighetens utformning, belägenhet eller andra omständigheter som 
gör det svårt att ordna transport från fastigheten. Orsaken till det etappvisa 
införandet var att ge aktörerna tillräcklig tid att anpassa sig till de nya 
kraven.  

De uppskjutna förordningsbestämmelserna innehåller också precise-
ringar av i vilka fall förpackningsavfallet kan samlas in vid lättillgängliga 
insamlingsplatser (46 §): 
– förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen (papp, 

papper, kartong, wellpapp, plast, glas och metall) från de bostads-
fastigheter där avfallet fram till den sista mars 2025 inte samlas in från 
bostadsfastigheten, 

– förpackningsavfall av andra material än papp, papper, kartong, 
wellpapp, plast, glas och metall, och 

– skrymmande sällanförpackningar. 
I och med förordningen infördes en begränsning av kommunernas rätt 

att samla in förpackningsavfall. De får endast samla in utsorterat förpack-
ningsavfall på uppdrag av ett insamlingssystem som har tillstånd (66 §). 
Vidare infördes samrådsskyldighet för de tillståndspliktiga insamlings-
systemen. Samråd ska utföras både med kommunen och med andra 
insamlingssystem och både i ett förberedande skede innan tillstånd 
beviljats och under drift (52, 53, 64 och 65 §§).  
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 6.4.2 Insamling av förpackningsavfall från 
yrkesmässiga verksamheter  

Beträffande de yrkesmässiga verksamheterna anges, i de uppskjutna 
förordningsbestämmelserna, att den som utan tillstånd samlar in förpack-
ningsavfall som uppkommit i eller i samband med yrkesmässig verk-
samhet ska anmäla detta till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska 
vidare underrättas om det sker ändringar i fråga om de uppgifter som har 
lämnats i anmälan (67 §). Den som samlar in förpackningsavfallet ska 
behandla och hantera det på ett lämpligt sätt så att materialutnyttjande av 
förpackningsavfall främjas, och se till att rapportering sker till Naturvårds-
verket (68 §). Alternativt ska insamlaren lämna avfallet till ett tillstånds-
pliktigt insamlingssystem utan att begära någon betalning om inte annat 
avtalats (68 § 2).  

6.4.3 Tillämpningsproblem med samrådsskyldighet och 
tillståndsgivning 

Förberedande samråd mellan den som ansöker om ett tillstånd att samla in 
förpackningsavfall och de insamlingssystem som redan har tillstånd 
infördes första gången i 2014 års förordning (41 §). Även en skyldighet att 
samråda med kommunerna infördes (42 §). Syftet med samråden var att 
de tillståndspliktiga insamlingssystemen skulle kunna samordnas med 
varandra och med den kommunala avfallshanteringen. Det ansågs vara av 
vikt att producenterna tog hänsyn till de lokala förhållandena. Reformen 
2018 syftade inte till att ändra detta. Reglerna i 2018 års förordning är 
dock uppdelade på förberedande samråd (52–53 §§) och samråd under 
drift (64−65 §§).  

Naturvårdsverket prövade under våren 2020 två ansökningar om 
tillstånd enligt 2018 års förordning. Ansökningarna var från de två företag 
som i dag är verksamma på marknaden med avseende på avfallshantering 
av förpackningsavfall, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och 
Tailor Made Responsibility (TMR). I Naturvårdsverkets beslut konsta-
terades att ansökningarna hade lämnats in samma dag till Naturvårds-
verket, vilket gjort det svårt för aktörerna att samråda enligt 52 § förord-
ningen om producentansvar för förpackningar (Naturvårdsverkets beslut 
dnr. NV-03372-20 och dnr NV-03316-20). Enligt bestämmelserna i 
förordningen ska förberedande samråd ske med befintliga aktörer ”som 
har tillstånd”. I bilagan, benämnd Problembeskrivning, till Naturvårds-
verkets skrivelse till regeringen, daterad 2020-06-15, om förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar anges att det finns 
tillämpningsproblem med samrådsbestämmelserna (M2020/00911). 
Naturvårdsverket pekar på att det är en komplex uppgift att samråda med 
alla kommuner och andra aktörer och att förutsättningarna för samråd 
påverkas av osäkerheten kring tillståndsfrågan, eftersom tillstånd är en 
grundförutsättning för att insamlingen ska bli verklighet. På grund av 
denna osäkerhet kan det också ses som slöseri med tid att samråda med 
aktörer om det är osäkert om insamlingssystemen kommer att beviljas 
tillstånd. Det saknas även krav på att aktörerna i samråden ska komma 
fram till lämpliga lösningar. För de fall insamlingssystemen inbördes eller 
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i förhållande till kommunerna inte är överens i ett samråd är det oklart hur 
detta ska hanteras.  

Naturvårdsverket konstaterar att insamlingssystemen verkar på samma 
marknad och får i många avseenden betraktas som konkurrenter. I egen-
skap av konkurrenter kan de ha svårt att samverka och det finns ofta ett 
starkt intresse av att hemlighålla uppgifter om hur ett insamlingssystem är 
avsett att byggas ut och bedrivas. De kan också, lite beroende på hur stora 
de är, vara olika angelägna om att samarbeta med andra insamlingssystem. 
Ett mindre system är av naturliga skäl mer beroende av samarbete med 
andra aktörer. När det finns flera system och de inte lyckas eller vill 
samarbeta med varandra blir situationen problematisk. 

I prövningen av ansökningarna om tillstånd för att driva ett insamlings-
system för förpackningsavfall konstaterade Naturvårdsverket att ingen av 
de två sökandena vare sig ensamt eller tillsammans med varandra kunnat 
uppfylla kravet på borttransport av förpackningsavfall från bostads-
fastigheter i den omfattning som krävs enligt 45 §. Det konstaterades också 
att insamlingssystemen avsåg att bygga ut sina insamlingssystem på lik-
artade sätt och att systemen delvis var tänkta att omfatta samma bostads-
fastigheter. Utan krav på samordning kan således flera insamlingssystem 
erbjuda borttransport till samma bostadsfastigheter, vilket är ineffektivt. 
En annan komplikation är att ett erbjudande om borttransport inte innebär 
en faktisk hämtning. Utbyggnad kan således komma att ske vid ett senare 
tillfälle. Naturvårdsverket påpekar vidare att i de fall som fastighetsägarna 
avböjer erbjudande om borttransport så är det otydligt vem som ska följa 
upp detta och i vilken utsträckning det ska följas upp. Att ordet ”bostads-
fastigheter” användes i förordningstexten ansåg Naturvårdsverket vara 
problematiskt då det blev otydligt vad som avsågs och det saknas officiell 
statistik över antalet bostadsfastigheter i Sverige. 

6.4.4 Regeringens beslut om att skjuta upp 
tillämpningen till utgången av december 2022 

I och med att Naturvårdsverket den 20 maj 2020 meddelade avslag på 
ansökningarna om tillstånd blev det tydligt att det inte skulle finnas något 
tillståndspliktigt insamlingssystem som skulle kunna sköta insamlingen 
från och med den 1 januari 2021. Inte heller kommunernas pågående 
insamling skulle vara tillåten efter den 1 januari 2021. Därför beslutade 
regeringen den 24 september 2020 att skjuta fram tillämpningen av 
bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem och därmed 
sammanhängande bestämmelser till och med utgången av december 
2022 (se SFS 2020:815).  

I beslutet bestämdes också att registreringsplikten för alla producenter 
hos Naturvårdsverket skulle börja tillämpas från och med den 1 januari 
2021. Syftet med bestämmelsen är att stärka tillsynen. Genom registret blir 
det bland annat lättare att identifiera friåkare och se till att de ansluter sig 
till ett insamlingssystem. Regeringen meddelade samtidigt att det behövde 
göras en översyn av förpackningsförordningen, vilket har resulterat i 
denna promemoria (Pressmeddelande från Miljödepartementet 
24 september 2020 ”Beslut om insamling av matavfall och övergångs-
bestämmelser för förpackningar”). 
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 6.5 Retursystemsförordningen 
Retursystem för plastflaskor och metallburkar regleras i förordningen 
(2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar (retur-
systemsförordningen). I förordningen finns krav på att den som 
yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i en plastflaska eller 
metallburk yrkesmässigt för in en sådan flaska eller burk till Sverige ska 
se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem (2 §). Ett 
retursystem innebär att en pant eller premie ska utbetalas i syfte att 
uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet (6 §). Konsum-
tionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas 
eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett godkänt 
retursystem (10 §). Det är således förbjudet att sälja drycker i flaskor och 
burkar som inte kan lämnas tillbaka och samtidigt ge rätt till en pant eller 
premie. Den som säljer en flaska eller en burk som inte är märkt med en 
symbol som visar att den ingår i ett godkänt retursystem ska betala en 
miljösanktionsavgift (11 kap. 12 § förordningen om miljösanktions-
avgifter). Jordbruksverket är tillsynsmyndighet i fråga om retursystemet 
och är också den myndighet som prövar godkännande av retursystem 
(2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen och 3 § retursystemförordningen). 
Rapportering av de uppgifter som behövs på grund av förpacknings-
direktivet och för att avgöra hur det går med materialåtervinningen sker 
till Naturvårdsverket (10 a § retursystemförordningen).  

Kraven har i huvudsak gällt i deras nuvarande form sedan 
1 januari 2006. En mer utförlig beskrivning av hur retursystemet fungerar 
i praktiken finns i avsnitt 7.10.  

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 
5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 
(engångsplastdirektivet) är medlemsstaterna skyldiga att senast 2025 
säkerställa separat insamling i materialåtervinningssyfte för dryckes-
flaskor som är plastprodukter för engångsbruk med en kapacitet av högst 
tre liter, inklusive korkar och lock. De insamlingsmål som ska uppnås är 
minst 77 procent till 2025 och minst 90 procent till 2030. För att uppnå 
dessa mål får medlemsstaterna bl.a. införa pantsystem och fastställa mål 
för separat insamling för relevanta system för utökat producentansvar. 

Miljödepartementet remitterade i december 2020 promemorian Genom-
förande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar 
plastanvändning (M2020/02035). Promemorians förslag innebär att även 
plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck som inte är konsum-
tionsfärdig eller som består av grönsaks-, frukt- eller bärjuice ska ingå i ett 
godkänt retursystem. Kravet ska börja gälla den 5 januari 2023. Även 
plastflaskor och metallburkar som innehåller dryck som huvudsakligen 
består av mjölk ska omfattas av ett retursystem. Kravet ska börja gälla den 
1 januari 2029. Dryck i plastflaska eller metallburk som inte är konsum-
tionsfärdig, huvudsakligen består av mjölk eller består av grönsaks-, frukt- 
eller bärjuice ska yrkesmässigt få överlåtas eller saluhållas endast om 
plastflaskan eller burken ingår i ett retursystem. 
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7 Dagens system för insamling av 
förpackningsavfall 

7.1 Låg lönsamhet i förpackningsåtervinningen 
Insamling och återvinning av förpackningar är i dag överlag inte lönsam. 
Det är endast för ett fåtal material, t.ex. viss slags wellpapp, som det finns 
en lönsamhet. För övriga materialslag överstiger intäkterna från det 
insamlade materialet kostnaderna för insamling. För vissa plastförpack-
ningar går det inte att få någon intäkt alls.  

I ett hypotetiskt scenario där samhället utan reglering överlät helt åt 
marknaden att samla in och återvinna förpackningar, skulle insamling 
således endast ske av ett fåtal lönsamma material och i områden där det 
finns tillräckligt med hushåll eller verksamheter i förhållande till 
transportkostnaderna. Övrig insamling skulle helt enkelt inte bli av utan 
avfallsinnehavarna skulle sortera förpackningarna till restavfallet. Det har 
därför sedan lång tid tillbaka funnits anledning för staten att reglera 
hanteringen av förpackningsavfall. EU:s förpackningsdirektiv beslutades 
1994 (se avsnitt 6.1). Ett obligatoriskt producentansvar för förpackningar 
beslutades genom ändringar i förpackningsdirektivet 2018 och ska ha 
inrättats i alla medlemsstater senast till år 2025. 

Syftet bakom att Sverige och många andra länder redan tidigare valt att 
införa producentansvar har framför allt varit att producenterna ska bära 
kostnaderna för återvinningen, vilket är förenligt med principen om att 
förorenaren ska betala. Ett producentansvar är också tänkt att bidra till att 
det lönar sig för den enskilde producenten att dels minska sina förpack-
ningsvolymer överlag, dels utveckla mer återanvändnings- eller åter-
vinningsbara förpackningar för enskilda varor.  

7.2 Brister i dagens insamling  
I 2018 års promemoria var bedömningen att producentansvaren för 
förpackningar och returpapper behövde ses över för att bättre tillgodose 
medborgarnas behov av en lättillgänglig insamling och för att andelen 
avfall som materialåtervinns ska öka. Promemorian innehöll därför bl.a. 
förslag till en ny förpackningsförordning, som regeringen beslutade i juni 
2018.  

Bedömningen var att det, sedan producentansvaren infördes 1994, hade 
uppstått en rad problem på området. Det hade inte funnits några faktiska 
möjligheter att bedriva tillsyn över insamlingssystemen för förpacknings-
avfall respektive returpapper eller över hur förpackningar utformas. 
Problemen hade dessutom handlat om bl.a. otydligt ansvar, osäkerhet 
kring krav på servicenivå för producenternas insamlingssystem, svårig-
heter att få in uppgifter till statistik, nedskräpningsproblem, dubbel-
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 betalning för insamling och behandling samt otillräcklig utsortering av 
förpackningsavfall från restavfallet. 

Det konstaterades i promemorian att en stor andel av återvinnings-
stationerna i dagens insamlingssystem för förpackningsavfall, på grund av 
problem med bygglov eller oenighet om ersättning, kommit att placeras 
där mark relativt enkelt har kunnat upplåtas, såsom på vändplaner och 
parkeringsplatser vid köpcentrum. Återvinningsstationernas placering 
innebär att många kör bil till dem. Det riskerar att leda till att de som inte 
har tillgång till bil och även andra väljer att slänga förpackningsavfallet 
och returpapperet i restavfallet i stället för att lämna det på återvinnings-
stationerna.  

Vidare konstaterades att flera frivilliga privata entreprenörer erbjudit 
fastighetsnära insamlingstjänster till flerbostadshus som kompletterar 
producenternas återvinningsstationer. Ett antal kommuner hade även 
byggt ut fastighetsnära insamlingssystem för villahushåll. Detta innebär 
att vissa hushåll får betala för insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper genom ett påslag på hyran eller föreningsavgiften eller genom 
högre renhållningstaxa. Andra hushåll bidrar endast genom att betala den 
osynliga förpackningsavgift som är integrerad i varans pris. I många fall 
väljer hushållen inte själva om de ska finansiera insamlingen på två sätt. 
Genom att systemet hade utvecklats på ett sådant sätt att fastighetsägare 
och hushåll måste bidra till finansieringen, blev de faktiska kostnaderna 
för insamling och övrig hantering av förpackningsavfallet inte fullt ut 
transparenta. Vidare innebar det att producenterna inte tar hela det finan-
siella ansvar som de har enligt producentansvaret. 

Det konstaterades också att det är oklart vilken servicenivå som krävs. 
Producenterna ska enligt nuvarande övergångsbestämmelser se till att det 
finns ett lämpligt insamlingssystem. Exakt vad som avses med ett lämpligt 
insamlingssystems servicegrad är inte helt tydligt. Producenterna till-
handahåller ett insamlingssystem vars servicegrad skiljer sig väsentligt 
från den servicegrad kommunerna ger vid insamlingen av restavfall från 
hushållen. Restavfall är det avfall som är kvar när hushållen sorterat ut det 
avfall som samlas in. Det finns ingen bestämmelse som exakt anger hur 
långt ett hushåll ska ha till närmaste återvinningsstation. Detta bedömdes 
vara en av anledningarna till att stora delar av förpackningsavfallet inte 
sorteras ut från restavfallet. Det konstaterades i sammanhanget att plock-
analyser visar att mer än 60 procent av avfallet från hushållen som i dag 
går till avfallsförbränning skulle kunna materialåtervinnas. Drygt 
30 procent av innehållet i restavfallet består i dag av förpackningsavfall 
och returpapper, något mer utgörs av matavfall och cirka tre procent är 
textilavfall. Bedömningen var att hushållen har stor potential att sortera ut 
mer förpackningsavfall från restavfallet. 

Slutligen uppmärksammades också nedskräpningen vid återvinnings-
stationer. Nedskräpningen består i stor utsträckning av förpackningsavfall 
och returpapper som inte får plats i behållaren och även av grovavfall och 
annat avfall som lämnas i anslutning till återvinningsstationerna trots att 
dessa inte är avsedda för sådant avfall. Problemet beror på att avfalls-
lämnarna upplever dessa platser som ”sopstationer”. De uppfattar inte att 
det enbart är förpackningsavfall och returpapper som ska lämnas vid 
återvinningsstationerna. Problemen med grovavfall på återvinningssta-
tioner kan bero på bristande information om insamlingen av grovavfall, 
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eller brister i service för denna insamling, men det kan också bero på att 
återvinningsstationerna är tillgängliga dygnet runt, obemannade och att de 
ofta ligger på platser som möjliggör dumpning av avfall utan att bli 
iakttagen.  

Som framgår i avsnitt 6.5 är det krav som gäller i dag, i och med att 
tillämpningen av 2018 års förpackningsförordning i denna del har skjutits 
upp, att producenterna ska tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Att 
systemen ska vara ”lämpliga” innebär att systemen ska vara lättillgängliga 
och ge en god service åt dem som vill lämna förpackningsavfall till 
systemet. Kraven enligt förordningen gäller för alla producenter och är inte 
riktade mot den som driver ett insamlingssystem. Även kommunerna kan 
tillhandahålla insamlingssystem för förpackningsavfall. 

7.3 Två tredjedelar av hushållen lämnar 
förpackningsavfall vid 5 000 
återvinningsstationer 

Det svenska systemet för producentansvar för förpackningar riktad mot 
hushållen består dels av ett retursystem för plastflaskor och metallburkar 
för dryck (se avsnitt 7.10 nedan), dels av ett generellt system för (övriga) 
förpackningar.  

Producenterna har valt att gå samman i materialbolag för att gemensamt 
tillhandahålla insamlingssystem för förpackningsavfall. Det finns två 
producentansvarsorganisationer på den svenska marknaden, Förpack-
nings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI) och Tailor-Made 
Responsibility AB (TMR). FTI representerar cirka 90 procent av 
producenterna och TMR cirka 10 procent.  

FTI bildades på 1990-talet och ägs av fyra materialbolag: Svenska 
Metallkretsen AB, Svensk Plaståtervinning i Motala AB, Svensk 
Glasåtervinning AB och Returkartong AB.  

Metallkretsen är materialbolaget för de metallförpackningar som 
omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Metallkretsen 
ägs gemensamt av fyllare (de som fyller förpackningarna), importörer och 
handeln. 

Svensk Plaståtervinning är materialbolaget för de plastförpackningar 
som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Svensk 
Plaståtervinning ägs gemensamt av fyllare, importörer, handel och 
emballagetillverkare. Dessa är Plastbranschens Informationsråd, Daglig-
leverantörernas Förbund, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel. 

Svensk Glasåtervinning ansvarar för insamling och återvinning av 
glasförpackningar i Sverige. På deras anläggning i Hammar tas alla 
insamlade glasförpackningar i Sverige om hand och blir till ny glasråvara. 
De uppdrar åt FTI att utföra planering och utveckling av de gemensamma 
återvinningsstationerna. Svensk Glasåtervinning organiserar sin egen 
insamling, men har ett nära samarbete med FTI. Till exempel har FTI 
mandat att kontrollera att deras entreprenörer fullföljer sina åtaganden. 

Returkartong är materialbolaget för de pappersförpackningar som 
omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Returkartong 
ägs av 15 företag och organisationer. Ägarna representerar hela förpack-
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 ningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konver-
terare), fyllare (de som fyller förpackningarna till importörer, handel och 
distributör. 

FTI:s verksamhet bedrivs utan vinstintresse och enligt företagets 
bolagsordning får ingen ekonomisk utdelning till ägarna förekomma. 
Nettoomsättningen var år 2018 cirka 851 miljoner kronor. Bolagets 
befintliga insamlingssystem består av dels ca 5 000 återvinningsstationer 
i landet samt 200 platser där glas (och returpapper) samlas in, dels en 
fastighetsnära insamling hos cirka 1,9 miljoner hushåll, motsvarande 
närmare 40 procent av hushållen i landet. Insamlingssystemet finansieras 
huvudsakligen av förpackningsavgifter som erläggs av de drygt 
10 000 producenter som är anslutna till FTI:s insamlingssystem. FTI har 
avtal med entreprenörer för transport av insamlat förpackningsavfall från 
återvinningsstationer till en anläggning där förpackningsavfallet sätts ihop 
i balar (balningsanläggning) samt för drift av ett trettiotal återvinnings-
anläggningar.  

Materialbolagen bildade i augusti 2021 ett nytt samägt bolag, Svenskt 
Producentansvar AB. Svenskt Producentansvar har till uppdrag att verka 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett kostnadseffektivt och 
långsiktigt hållbart producentansvar för förpackningar. Denna uppgift 
ingick tidigare i FTI:s uppdrag. Svenskt Producentansvar driver frågor 
som rör förutsättningar och ramvillkor för producentansvaret för 
förpackningar. Fokus ligger på relationer med myndigheter och andra 
beslutsfattare för att bistå dessa i arbetet med lagstiftning för en långsiktigt 
hållbar utveckling av producentansvaret och uppföljning av detsamma. 
FTI fortsätter att driva den operativa verksamheten. FTI har också fortsatt 
relationerna med de företag med producentansvar som finansierar 
verksamheten. 

TMR är ett privatägt företag och obundet från bransch- och råvaru-
intressen. TMR:s årliga omsättning är cirka 120 miljoner kronor.  Bolaget 
erbjuder flera olika lösningar för fastighetsnära insamling (fyrfackskärl, 
separata kärl, optisk sortering) samt insamling via återvinningsstationer, 
återvinningscentraler och fria mottagningspunkter, inklusive ”pick-up 
service” − en hushållsnära hämtning som sker vid bostadens dörr och 
inkluderar pappers-, plast- och metallförpackningar. Anledningen till att 
flera olika lösningar erbjuds är enligt TMR att vissa lösningar förutsätter 
en samordning med den kommunala insamlingen av mat- och restavfall. 
Det insamlingssystem som TMR erbjuder i de fall kommunen vill 
samordna den fastighetsnära kommunala insamlingen är i första hand 
fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus och separata kärl för flerbostadshus.  

7.4 Många förpackningar hamnar i restavfallet  
Även om mängden restavfall minskar i Sverige som helhet, förblir 
utsorteringen och insamlingen av förpackningar fortfarande ett stort 
problem eftersom Sverige inte uppnår EU:s återvinningsmål. Enligt 
Naturvårdsverkets uppföljning av producentansvar för förpackningar och 
tidningar 2019 (Naturvårdsverket, ”Sveriges återvinning av förpackningar 
och tidningar. Uppföljning av producentansvar för förpackningar och 
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tidningar 2019”) är det okänt exakt hur mycket förpackningar som samlas 
in via den kommunala restavfallshämtningen. Genom att gå igenom 
resultat från plockanalyser som genomförts på kommunalt avfall går det 
att sammanställa information om ungefär hur mycket förpackningsavfall 
som slängs som restavfall. Genom att applicera andelen förpacknings-
avfall i restavfallet på den totala insamlade mängden restavfall, samt 
korrigera för fukt och smuts, går det att uppskatta mängden förpackningar 
i det kommunala restavfallet 2019 till ungefär: 
• plastförpackningar 182 000 ton 
• pappersförpackningar 121 000 ton 
• glasförpackningar 45 000 ton 
• metallförpackningar 19 000 ton 

Sammantaget framgår det att det är betydande mängder 
förpackningsavfall som slängs i det kommunala restavfallet. När dessa 
mängder jämförs med skillnaden mellan mängden förpackningar som sätts 
på den svenska marknaden och materialåtervunnen mängd som 
materialbolagen rapporterar in, framgår det att den redovisade mängden 
förpackningar som sätts på den svenska marknaden kan vara underskattad 
för åtminstone plast-, glas- och metallförpackningar. Detta leder i sin tur 
till att materialåtervinningsgraden är överskattad för dessa förpacknings-
slag.  

7.5 Insamling och återvinning av 
plastförpackningar är särskilt problematisk 

Enligt Naturvårdsverkets statistik för 2019 ökade materialåtervinningen av 
plastförpackningar jämfört med 2018 med tre procentenheter till 
49 procent 2019. Därmed nåddes det nationella målet på 30 procents 
materialåtervinning. Verkets beräkningar följde den då gällande beräk-
ningsmetoden för förpackningsdirektivet enligt vilken den mängd förpack-
ningar som materialåtervunnits (i vilket även ingår energiutvinning) − 106 
700 ton − dividerats med den mängd som registrerats som satt på 
marknaden och rapporterats av producentansvarsorganisationerna − 
217 000 ton.    

Som framgår i avsnitt 7.4 beräknade Naturvårdsverket i sin statistik för 
2019 samtidigt att en stor mängd förpackningar som tillförs marknaden 
inte källsorteras utan slängts i en blandad avfallsfraktion, exempelvis i det 
kommunala restavfallet (Naturvårdsverket, ”Sveriges återvinning av 
förpackningar och tidningar. Uppföljning av producentansvar för 
förpackningar och tidningar”. 2019). Enligt plocksanalyser i Sverige 
slängs cirka 55 procent av alla plastförpackningar i restavfallet 
(Naturvårdsverket, ”Ökad plaståtervinning − potential för utvalda 
produktgrupper”. 2018). 

Sveriges Radios (SR) nyhetsredaktion gjorde i oktober 2019, med 
utgångspunkt från Naturvårdsverkets respektive FTI:s statistik, egna 
beräkningar av återvinningsgraden. I beräkningarna tog de hänsyn till den 
mängd förpackningar som aldrig registrerats och som hamnat i restavfall 
som sedan bränts upp. SR uppskattade att ytterligare 150 000 ton borde 
läggas till vad som totalt satts på marknaden, som därmed skulle uppgå till 
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 367 000 ton. SR beaktade också att bland de förpackningar som lämnats 
till återvinning skickades mer än hälften till förbränning. Orsaken till det 
var enligt SR att de är tillverkade av plaster som anses vara svåra eller dyra 
att återvinna. Sammantaget betydde det att enbart 20 procent av 
plastförpackningarna återvanns till ny plast. I den siffran ingick också 
förpackningar som verksamheter lämnat. Om man enbart räknade på de 
plastförpackningar som hushållen slänger blev återvinningsgraden ännu 
lägre – runt 10 procent. (Sveriges Radio, inslag i Dagens Eko, ”Prylarnas 
pris. 80 procent av förpackningarna eldas upp,” 2019)  

 Enligt Naturvårdsverkets statistik för 2020 var materialåtervinningen 
för plastförpackningar 34 procent och därmed nåddes inte målet på 
50 procent. Målet höjdes 2020 till 50 procent från tidigare 30 procent. 
Jämfört med 2019 har materialåtervinningsgraden för plastförpackningar 
markant gått ner, vilket främst beror på att beräkningspunkten för 
materialåtervinning har flyttats framåt i värdekedjan.  

Plastförpackningar tillverkas av många olika plasttyper och kan 
dessutom bestå av kombinationer av plast och annat material, vilket 
försvårar sortering och materialåtervinning. 

Merparten av plastförpackningarna som samlas in från hushåll sorteras 
och upparbetas på Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala som stod 
klar 2019. Där separeras materialet efter storlek och mjukplast avskiljs 
från hårdplast med hjälp av tryckluft, vilket gör att mjuka och hårda 
plastförpackningar kan samlas in tillsammans. Därefter används near 
infrared (NIR)-teknik i kombination med tryckluft för att identifiera och 
separera plasttyper från varandra. Tekniken bygger på att olika plasttyper 
absorberar olika våglängder i infrarött ljus. De förpackningar som 
sorteringstekniken inte kan identifiera blir s.k. rejekt som går till 
förbränning med energiutvinning eller används som bränsle i cement-
industrin. 

De största utgående fraktionerna som säljs vidare till tvätt- och 
granuleringsföretag i Europa är lågdensitetspolyeten (LDPE), högden-
sitetspolyeten (HDPE) och polypropen (PP).14 

Efter tvättning och annan upparbetning kan plasten smältas ner till ett 
granulat som används vid tillverkning av nya plastprodukter. Granulat av 
mjuka plastförpackningar, som påsar, används framför allt till bärkassar 
och sopsäckar, medan granulat från hårda plastförpackningar kan 
användas till allt från pallklossar till blomkrukor, plastmöbler och hinkar. 

Svensk Plaståtervinning bygger just nu en ny sorterings- och upparbet-
ningsanläggning för plastförpackningsavfall i Motala som kommer stå 
färdig 2023. Med den nya anläggningen kommer Svensk Plaståtervinning 
att fördubbla sin kapacitet och tredubbla antalet plastsorter som kan 
sorteras ut för att materialåtervinnas. Tvätt och granulering kommer att 
finnas på anläggningen från och med 2025. 

Det planeras även för en ny sorterings- och upparbetningsanläggning för 
plastförpackningsavfall i Ängelholm. Anläggningen, som ägs av TMR, 
testas under 2021 för att stå klar under 2022. Enligt TMR ska anläggningen 
använda ny teknik för att möjliggöra materialåtervinning av komplexa 
flexibla plastfilmer som i dagsläget inte kan materialåtervinnas 
(Naturvårdsverket, ”Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar. 
Uppföljning av producentansvar för förpackningar och tidningar 2020”. 
Oktober 2021).  
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7.6 En tredjedel av hushållen erbjuds i dag 
fastighetsnära insamling  

I 2018 år promemoria skattades, baserat på uppgifter från FTI, att ungefär 
35 procent av hushållen hade fastighetsnära insamling. För flerbostads-
husen rörde det sig om ungefär 50 procent av hushållen och för 
villafastigheter om ungefär fem procent.  

Naturvårdsverket fick i augusti 2018 i uppdrag av regeringen att följa 
upp hur utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen av förpacknings-
avfall och returpapper fortgår och vilka effekter som utbyggnaden medför. 
I en konsultstudie från juni 2020 som utfördes som en del i uppdraget, 
angavs med hänvisning till uppgifter från FTI att drygt 35 procent av 
Sveriges hushåll har fastighetsnära insamling. Vidare angavs att mer än 
hälften av hushållen i flerfamiljshus har fastighetsnära insamling av 
förpackningar och tidningar enligt Återvinningsindustrierna medan FTI 
angav att det rör sig om 55 procent, motsvarande cirka 1,4 miljoner 
hushåll. Oftast samlas samtliga fraktioner in. Andelen hushåll i småhus 
med fastighetsnära insamling var 15 procent.  

Insamlingen vid småhus sker vanligen med s.k. fyrfackskärl. Flertalet 
kommuner har en fördelning enligt följande: kärl 1 − restavfall, matavfall, 
färgat glas, tidningar; kärl 2 – plast, papper, ofärgat glas, metall. Det är 
vanligt med cirka 39 tömningar under ett år, 26 av kärl 1 och 13 av kärl 2 
(WSP Sverige AB, ”Kostnader för insamling av hushållens förpackningar 
och returpapper med utbyggd fastighetsnära insamling, Underlagsmaterial 
del 1: Kostnader för dagens insamlingssystem”.2020).  

FTI bedömer att de tekniska lösningar som finns tillhanda för 
fastighetsnära insamling från småhus är mycket starkt begränsade. Det 
riskerar enligt FTI att uppstå en situation där en teknisk lösning som idag 
omfattas av patent är den enda praktiskt genomförbara. 

Enligt uppgifter som kommunerna lämnat till Avfall Sverige via ett 
frivilligt informationssystem, finns det för närvarande 67 kommuner med 
fastighetsnära insamling med fyrfackssystem. I fyra av dessa är systemet 
en tilläggstjänst som läggs på den vanliga taxan. Ytterligare två kommuner 
har beslutat att införa fyrfackskärl. Tre kommuner har fastighetsnära 
insamling med olikfärgade påsar för optisk sortering (s.k. optibag). 
Glasförpackningar ingår inte i det optiska systemet. Fyra kommuner 
tillämpar två-facksystem. I en av dessa kommuner, Höganäs, innebär det 
att hushållen (utöver ett tvåfackskärl för mat- och restavfall) erbjuds ett 
kärl 2 för pappersförpackningar och ett kärl 3 med ett fack för tidningar 
och ett fack för förpackningar av metall och glas. Plastförpackningar 
samlas in i en plastsäck (https://nsr.se/privat/allt-om-din-
sophamtning/vad-kostar-det-abonnemang-vara-alternativ/hoganas/, häm-
tad 2021-06-29).  

I Lidköpings kommun erbjuds en- och tvåbostadshus extra abonnemang 
för hämtning av plast- och pappersförpackningar 
(https://lidkoping.se/bygga-bo-och-miljo/avfall--atervinning/tjanster-och-
abonnemang-for-avfallshantering, hämtad 2021-06-29). Enligt Avfall 
Sveriges uppgifter till Miljödepartementet i juni 2021 erbjuds i två 
kommuner en extra tjänst (ReturMera) från Ragn-Sells.  
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 På uppdrag av företaget San Sac tog IVL Svenska Miljöinstitutet 2021 
fram en jämförande kalkyl för fastighetsnära insamling i tre olika system: 
optibag, fyrfackssystem och DECEM-systemet. Det sistnämnda bygger på 
tvåfackskärl, där varje hushåll får tre eller fyra tvåfackskärl för av 
matavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, restavfall 
samt en blandad fraktion med metall samt färgat/ofärgat glasavfall. I 
kalkylen ingick att eftersorteringen av blandfraktionen metall görs på en 
anläggning i Danmark. Enligt kalkylen blir investeringskostnaden för 
DECEM med fullständig fastighetsnära insamling lägre än för optibag och 
fyrfackssystemet.  

7.7 Hushållens kostnader för dagens fastighetsnära 
insamling har beräknats  

Naturvårdsverket lät 2020 ett konsultföretag beräkna kostnaderna med 
dagens insamlingssystem (se avsnitt 7.6). Sammanfattningsvis upp-
skattades kostnaderna för återvinningsstationerna till 820 miljoner kronor, 
fastighetsnära insamling i flerfamiljshus till 1 282 miljoner kronor och 
fastighetsnära insamling i villor till 257–305 miljoner kronor. Vidare 
beräknades hanteringen av felsorterade förpackningar i restavfallet kosta 
373−1 007 miljoner kronor. Den totala kostnaden blev därmed 2 732–
3 414 miljoner kronor per år. Konsulterna värderade inte hushållens 
kostnader för att nyttja återvinningsstationer eller de motsvarande vinster 
som uppstår när de får tillgång till FNI.  

Den totala kostnaden för fastighetsnära insamling i flerfamiljshus 
skattades till 929 kronor per lägenhet och år och entreprenörskostnaden för 
insamling till 187 kronor. Övriga kostnadsposter utgjordes av städning, 
eftersortering och snöröjning, insamling och bortforsling med egna 
fordon, investeringar i utrymmen och utrustning, kostnaden för själva 
utrymmet samt information till boende.  

Konsulterna beräknade kostnaden per materialslag vid insamling i 
flerbostadshus. Det är inte vikten på materialet utan antalet hämtningar 
som krävs vid insamlingen som är kostnadsdrivande. Glas är tungt men 
kräver färre hämtningar än de skrymmande pappers- och plastförpack-
ningarna. Antalet kärl som krävs för hämtning låg därför till grund för 
fördelning av totalkostnaden. Resultatet visade att förpackningar i papper, 
plast och metall är dyrast att samla in mätt per ton medan insamlingen av 
glasförpackningar är betydligt billigare, vilket överensstämmer med 
tidigare beräkningar av Avfall Sverige.  

Den genomsnittliga årliga insamlingskostnaden för fastighetsnära 
insamling i ett småhus med fyrfackskärl som modell skattades till 820–
980 kronor per hushåll. I det beloppet ingick kostnader för tömning och 
för kärl men inte för omlastning, transport till mottagningspunkt eller 
administrativa kostnader på kommunen.  

Konsulterna beräknande också kostnaderna per materialslag vid 
insamling vid småhus. Utgångspunkten för beräkningarna var de vanligen 
förekommande hämtningsintervallen för fyrfackskärl. Resultatet visade att 
metallförpackningar är 4−9 gånger dyrare att samla in än pappers-, plast- 
och glasförpackningar mätt per ton. Mätte man i stället per kubikmeter 
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blev insamlingen av både metall- och glasförpackningar närmare tio 
gånger dyrare än insamlingen av pappers- och plastförpackningar.  

Slutligen beräknande konsulterna hushållens kostnad för förpackningar 
i restavfallet till 81–219 kronor per hushåll och år. Beräkningarna gjordes 
genom att multiplicera andelen förpackningar i restavfallet (enligt 
plockanalyser) med hushållens årliga kostnad för insamling av mat- och 
restavfall.  

FTI lät 2019 en konsult beräkna kostnaderna för genomförandet av 
2018 års bestämmelser om fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Beräkningarna gjordes med antagandet att småhus med redan 
kommuninförd borttransport från fastighetsgränsen inte skulle påverkas av 
den systemutbyggnad som följde av de nya förordningskraven. Konsulten 
kom fram till att den totala årliga kostnaden för insamlingssystemet uppgår 
till cirka 3,4 miljarder kronor när hushållens returpapper och förpack-
ningsavfall av de vanligast förekommande materialen samlas in vid 
fastighetsgränsen. Investeringskostnader uppskattades till cirka 
13,5 miljarder kronor. I studien ingick också ett scenario där plast, papper- 
och metallförpackningar samlas in vid fastighetsgränsen medan glasför-
packningar och returpapper samlas in via återvinningsstationer och 
2 200 singelstationer. I detta scenario blev motsvarande kostnadsposter 
2,7 respektive 9,2 miljarder kronor (Roland Berger, ”Beräkning av 
kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamling. Jämförelse mellan 
två scenarier”, rapport. 2019).  

7.8 En majoritet av kommunerna upphandlar sin 
insamling av hushållsavfall 

Mindre än hälften av kommunerna verkställer sitt nuvarande ansvar för 
avfallshanteringen genom kommunala bolag, eget eller samägt med andra 
kommuner. Det finns 56 helägda kommunala bolag och 21 regionbolag 
inom avfallsområdet. Det är endast vissa kommunala bolag som sköter 
insamling av förpackningar och returpapper. De kommunala bolagen 
företräds i allmänhet av Avfall Sverige (Miljödepartementets utredning 
M2105:A).  

En majoritet av de svenska kommunerna anlitar efter upphandling 
privata entreprenörer för insamling av hushållsavfallet. Totalt samlades 
60 procent av mat- och restavfallet in av privata entreprenörer 2019. 
Övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. Det är företrädesvis större 
kommuner som har insamling i egen regi. Som egen regi räknas insamling 
genom egen kommunal förvaltning, kommunalförbund, gemensam nämnd 
eller ägt kommunalt bolag. Några kommuner har en kombination av egen 
regi och anlitande av entreprenörer. De har delat upp kommunen i olika 
områden och har lagt ut en eller flera av dessa områden på entreprenad. 
Den större andelen ligger vanligtvis inom egen regi för dessa kommuner. 
Under 2019 var cirka 60 privata entreprenörer verksamma på avfalls-
marknaden för insamling av mat- och restavfall i svenska kommuner (SOU 
2021:24, s. 62). 
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 7.9 Verksamheter lämnar sitt avfall vid 
mottagningspunkter 

Insamlingssystemen skiljer sig mellan hushållen och verksamheterna. Det 
är bara hushåll som får lämna sitt förpackningsavfall vid de cirka 
5 000 återvinningsstationerna. Verksamheterna erbjuds i stället att lämna 
avfallet vid särskilda mottagningsplatser. Små verksamheter som är 
inhysta i flerbostadshus tillåts dock dela källsorteringsutrymme eller kärl 
med de boende i fastigheten.  

I en rapport från Naturvårdsverket om insamling av plastförpackningar 
vid verksamheter (”Förbättrad styrning av plastförpackningar från 
verksamheter”. 2021) förklaras att verksamheternas avfall kan bestå både 
av så kallade verksamhetsförpackningar och av konsumentförpackningar. 
Typiska verksamhetsförpackningar är sådana som slutligen når eller 
hamnar hos företag, industri eller annan verksamhet och där omhändertas. 
Exempel är transportförpackningar som wellpapplådor, lastpallar, sträck- 
och krympfilm, pallmellanlägg, pallhuvar, plast- och metallband, kant-
skydd m.m. samt fat, säckar, bigbags, dunkar, vissa hylsor, refill-
förpackningar till tvåldispenser, displayer av wellpapp m.m. Flera av verk-
samhetsförpackningarna – wellpapp, lantbruksplast, krymp- och sträck-
film, mjuka bulkbehållare lådor och lastpallar – kan antingen återanvändas 
eller återvinnas på ett lönsamt sätt och ingår därför ofta i marknads-
baserade system. Engångsförpackningar som styva plastband, frigolit och 
emballageplast hittas i skräpmätningar. Jämfört med hushållen finns också 
stora skillnader mellan olika verksamheters volym av och karaktär på 
förpackningsavfallet, exempelvis mellan en stor industri och ett litet 
handelsföretag.  

FTI:s förpackningsavgifter skiljer sig markant mellan verksamhets-
förpackningar och service- respektive konsumentförpackningar, då den 
förstnämnda inte inkluderar någon avgift för behandling av avfallet. För 
verksamhetsförpackningar av plast är avgiften 3 öre per kg medan den för 
service- respektive hushållsförpackningar varierar mellan 5,52 och 
8,56 kronor per kg. Avgifterna för serviceförpackningar (t.ex. matlådor 
som fylls på en lunchrestaurang, pizzakartonger) är beräknade utifrån ett 
antagande att 90 procent av förpackningarna hamnar i insamlingssystemet 
för hushåll medan resterande del hamnar i systemet för verksamheter.  

Om en verksamhet innehar en mindre mängd förpackningsavfall kan den 
lämna det kostnadsfritt på någon av FTI:s mottagningsplatser (cirka 90 st. 
runt om i landet). Dessa mottagningsplatser kan sammanfalla med 
återvinningscentraler (antingen en kommunal eller en återvinnings-
entreprenörs). I vissa kommuner kan det dock tas ut en avgift (i Göteborg 
är avgiften exempelvis 300 kr/gång). Med ”mindre mängd” avses upp till 
en kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle. Att transportera 
avfallet till en mottagningsstation beräknas vara dyrare att göra själv 
jämfört med att anlita en återvinningsentreprenör som nyttjar sina fordon 
och kan samla fler enheter i ett fordon. Det finns dock enligt FTI ingen 
statistik över hur många verksamheter som nyttjar denna möjlighet. FTI 
erbjuder också kostnadsfri mottagning av större mängder avfall vid 
balningsanläggningar. Enligt uppgifter i FTI:s ansökan om tillstånd enligt 
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2018 års förordning måste den som lämnar avfallet visa att avfallet 
uppfyller angivna kvalitetskrav.    

I huvudsak sköts insamlingen av verksamhetsavfall genom privata 
återvinningsentreprenörer. Vid insamling av verksamhetsavfall kon-
kurrensutsätts behandlingsledet eftersom entreprenörerna normalt styr det 
insamlade avfallet till den anläggning som erbjuder lägst pris vilket ofta 
leder till att det hamnar i en energiåtervinningsanläggning. För verk-
samheter som producerar stora mängder avfall av ett enhetligt och rent 
material, kan avfallet användas som råvara vid produktion av nya 
produkter. Detta innebär i normalfallet att verksamhetsutövaren får betalt 
för hämtning av dessa fraktioner. Verksamheter som i stället producerar 
mindre volymer avfall kan ha svårare att få lönsamhet i utsortering av 
plastförpackningsavfall. Det kan också vara fråga om plats för att förvara 
förpackningsavfallet samt en hygienfaktor om förpackningen innehållit 
mat. 

I Naturvårdsverkets rapport om insamling av plastförpackningar vid 
verksamheter konstaterades att insamlingen i dag har flera brister då 
insamlingssystemen ofta är mindre tillgängliga, det saknas drivkrafter för 
separat insamling, materialåtervinning och återanvändning samt att det 
ofta är svårt för mindre verksamheter att hantera en separat fraktion, t.ex. 
på grund av utrymmesbrist. Verksamheter beskrivs också ha begränsad 
kunskap om möjligheten att lämna förpackningsavfallet på mottagnings-
punkter samt om nyttan med återanvändning, insamling och material-
återvinning.  

Det finns stor osäkerhet kring plastförpackningar vad gäller hur många 
ton som sätts på den svenska marknaden och som sluthanteras. Så mycket 
som 70 procent av alla plastförpackningar uppskattas gå till energi-
återvinning trots krav på utsortering. En del av dessa plastförpackningar 
härrör från utebliven sortering av hushållsavfall men även från osorterade 
förpackningar från verksamheter. Det är dock osäkert hur stor andel av de 
plastförpackningar som förbränns som kommer från just verksamheter. 
Hushållens restavfall uppskattas innehålla ca 15−30 viktprocent plast-
förpackningar och andelen plastförpackningar i verksamheters restavfall 
(brännbart fraktionen) uppskattas till cirka 25 viktprocent. Enligt Avfall 
Sverige behandlas 3,7 miljoner ton verksamhetsavfall i de svenska 
energianläggningarna.  

Det är generellt svårt att få fram information och data om plastför-
packningar i verksamhetsavfallet. En del av problemet beskrivs vara att en 
del producenter av plastförpackningar som återfinns i verksamheter (från 
exempelvis importörer eller varumärkesägare/fyllare av förpackningar) 
inte har anslutit sig till ett insamlingssystem. Orsaker till detta är att vissa 
producenter tar hand om plastförpackningarna själva genom marknads-
drivna system medan andra inte ansluter sig på grund av okunskap eller 
andra skäl. Oavsett orsak så medför detta svårigheter för uppföljning och 
spårning av förpackningsavfallet. Återvinningsentreprenören samlar 
statistik från sina kunder gällande avfallets karaktär och mängder men av 
konkurrensskäl och därmed sekretess lämnas detta sällan ut. Vid intervjuer 
med branschorganisationerna Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige 
bekräftas att statistik över verksamhetsavfall och därmed mängden 
plastförpackningar är svåråtkomlig och ingen samlad statistik finns. De 
sektorer som uppskattas ge stora strömmar av plastförpackningsavfall är 

253



  

  

99 

 snabbmat, kontorsavfall, livsmedel, vården (där det mesta går till 
förbränning), samt från byggsektorn. Exempel på företag som samlar in 
förpackningar i verksamhetsavfall är de privata återvinningsentrepre-
nörerna Ragnsells, Veolia, Stena Recycling och Suez. Dessa bolag ingår i 
branschorganisationen Återvinningsindustrierna (Naturvårdsverket, 
”Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter”. 2021).  

7.10 Plastflaskor och metallburkar med 
konsumtionsfärdig dryck hanteras i ett 
retursystem 

Frågor om godkännande av retursystem prövas av Jordbruksverket. Det 
finns för närvarande ett godkänt retursystem i Sverige − Returpack. 
Bolaget ägs gemensamt av Sveriges Bryggerier (50 procent, Livsmedels-
handlarna (25 procent) och Svensk Dagligvaruhandel (25 procent). 
Bolaget är moderbolag till två helägda dotterbolag – Returpack-Pet 
Svenska AB och Returpack-Burk Svenska AB. År 2019 hade Returpack 
69 anställda och en omsättning på 3,1 miljarder kronor.  

Enligt uppgifter från Returpack så ingår Returpack avtal med butiks-
kedjor eller butiker som mot erhållande av pant och hanteringsersättning 
åtar sig att hantera och överlämna återtagna förpackningar till Returpack. 
För närvarande finns cirka 4 500 komprimerande pantautomater ut-
placerade i cirka 3 100 butiker. I och med att dagligvaruhandelns butiks-
kedjor samtliga är anslutna och är rikstäckande, blir Returpacks system 
också rikstäckande. Servicehandeln (t.ex. Pressbyrån och 7Eleven) har 
valt att inte ansluta sig på grund av problem med utrymme i kombination 
med att köparna är ”on-the-go”  

Butikerna köper in och äger automaten. Kostnaden för en automat kan 
variera mellan ca 80 000 kronor för en mindre automat upp till cirka 
1 500 000 kronor för de största automaterna. Det förekommer också att 
större butiker investerar i flera automater för att underlätta pantningen och 
minska eventuell köbildning. Avskrivningstiden är på cirka sju år. 
Automaten är vanligen uppkopplad både mot Returpack och affärens 
kassasystem. Principen för Returpacks hanteringsersättning är att den ska 
täcka handelns kostnader för panthanteringen (pantautomat, service, 
arbete, lokalutrymme, material) och spegla kostnaden i en genomsnittlig 
butik. Grundersättningen ligger på 20 000 kronor per år vilket ska täcka 
avskrivning och service för en mindre maskin. Därutöver får butiken en 
ersättning på cirka 20 öre per förpackning. Mindre butiker ser anslut-
ningen till Returpack främst som en service till sina kunder medan större 
butiker även kan se fördelar ur konkurrenssynpunkt och vinstmöjligheter. 
På försök har Returpack i ett köpcenter i Norrköping två maskiner med 
kontantutbetalning som inte har anknytning till butik. Faller försöket väl 
ut kan detta koncept komma att utvecklas, som ett komplement till den 
existerande butiksinsamlingen.  

Butiksautomaterna står för 93 procent av alla burkar och petflaskor som 
kommer till Returpacks anläggning. Returpack erbjuder även butiker, 
restauranger, pizzerior, caféer, kiosker eller liknande att bli så kallade 
manuella kunder. En manuell kund samlar sina förpackningar i säckar. 
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Kundens grossist eller dryckesleverantör tar med sig förpackningarna vid 
varuleveranser.  

Vid återvinningscentraler i landet finns för närvarande totalt 
54 st. Pantamera Express-automater som Returpack äger själva. I dessa 
automater kan man tömma säckar med burkar. Kunden kan välja att få sina 
pengar utbetalda till konto, via betalcheckar för mataffär eller att skänka 
panten till välgörande ändamål.  

Stora campingar eller turistanläggningar i vissa områden kan få låna s.k. 
pantigloos. Pantamera ombesörjer hämtning och transport av returförpack-
ningarna. Tjänsten är kostnadsfri. Det enda kravet är att kunden skänker 
pengarna till satsningar inom miljö och hållbarhet. Returpack samarbetar 
också med i princip alla större festivaler och evenemang i Sverige. 
Sammanlagt finns det cirka 12 500 ställen där det går att lämna 
returförpackningar.   

Enligt Returpacks villkor ska butiken ta emot alla burkar och flaskor 
som en konsument vill panta. Om en konsument vill ha kontantutbetalning 
för panten ska de erbjudas det eller en kontoinsättning, kortinsättning eller 
annan digital betalningslösning som butiken tillämpar och som konsumen-
ten kan ta emot. Ett mindre antal insamlare begränsar för närvarande 
möjligheten att få ut panten i pengar. Främst rör det sig om innerstads-
butiker i Stockholm med begränsade utrymmen och som tar emot en 
betydligt högre volym av förpackningar än vad de säljer. Dessa butiker 
hänvisar till att de har svårt att upprätthålla en tillgänglig och hygienisk 
pantmottagning för sina kunder utan begränsningar. Returpack arbetar 
med handeln för att undvika begränsningar. Under alla omständigheter ska 
det framgå vid pantautomaten vad som gäller för den som pantar.   

För att konsumenten ska få tillbaka panten på sin burk eller flaska krävs 
(förutom att behållaren ingår i det svenska systemet) att EAN-koden är 
oskadad och läsbar, att förpackningen är hel och att förpackningen är 
noterad som ”aktiv” i Returpacks system. En flaska eller burk ger pant i 
två år efter att försäljningen av produkten har upphört. 

Nivån på pant och modell för beräkning av nivån på hanteringsersättning 
fastställs av Returpacks styrelse. Panten på burkar och små petflaskor är 
1 krona och på stora petflaskor 2 kronor. Senast panten höjdes var 2010 
(på burkar). 

Returpack har som affärsidé att samla in så många returförpackningar 
som möjligt. För att ha en stabil ekonomi med utrymme för investeringar 
finns ett önskemål om att gå med en vinst över tid om cirka 1,5 procent. 
Det har förekommit att pengar delats ut från burkbolaget men aldrig från 
PET-bolaget.  

Typiskt tar Returpack in avgifter från anslutna företags petflaskor på 
250–300 miljoner kronor per år. Hanteringsersättningar till handeln upp-
går till cirka 500 miljoner kronor och kostnaderna för insamling och 
transport till återvinningsanläggningen i Norrköping cirka 200 miljoner 
kronor. Aluminiumburkar är mer värda än petflaskor och har periodvis 
genererat goda inkomster. Återvinning av petflaskor har alltid varit en 
förlustaffär, som måste finansieras via en administrativ avgift som tas ut 
av de producenter och importörer som är anslutna till pantsystemet. Även 
den pant som inte har betalats ut till kunder blir en intäkt, som hjälper till 
att finansiera verksamheten. Utan denna intäkt skulle avgifterna för de 
deltagande företagen vara större. Cirka 50 miljoner kronor satsas årligen 
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 på marknadsföring i både traditionella och sociala medier för att förmå 
konsumenterna att panta.  

År 2020 pantades och materialåtervanns 86 procent av de petflaskor som 
satts på marknaden, vilket var två procentenheter högre än året innan. 
Materialåtervinningsgraden innebar att målet om att 90 procent av PET-
flaskorna ska materialåtervinnas inte uppfylldes.  

I princip kan allt material som återvinns från de pantade flaskorna 
användas till tillverkning av så kallade formflaskor som kan blåsas upp till 
nya PET-flaskor för dryck. I vilken utsträckning det sker beror av 
förekomsten av färgade pantflaskor vilka negativt påverkar möjligheten att 
få önskad genomskinlighet i de nya flaskorna. På den svenska marknaden 
är inblandningen av återvunnet material i nya flaskor i genomsnitt cirka 
50 procent. Allt insamlat plastmaterial materialåtervinns, även om det 
ibland går till andra ändamål än nya flaskor, t.ex. plasttråg för livsmedels-
industrin eller plastband i förpackningsindustrin.  Korkarna till flaskorna 
kan materialåtervinnas till andra ändamål. Pantburkar materialåtervinns 
och blir till nya burkar.  

Enligt Returpack pantas stora petflaskor i större utsträckning än små. 
Orsakerna till detta kan vara flera men beror främst på var man konsumerar 
drycken och därmed hur man pantar. Stora förpackningar konsumeras 
främst i hemmen. En annan förklaring är att små petflaskor ofta 
återanvänds flera gånger som exempelvis vattenflaska och då inte pantas. 
Om etiketten med tiden försvinner kan flaskan slutligen inte pantas och 
risken finns då att flaskan slängs i plastinsamlingen eller bland hushållens 
restavfall.  

År 2020 pantades och materialåtervanns 87 procent av aluminium-
burkarna, vilket innebar en ökning med tre procentenheter jämfört med 
2019. Det innebar samtidigt att målet om att 90 procent ska material-
återvinnas inte uppnåddes.    

Enligt Returpack ökade pantningen av flaskor och burkar på de flesta 
håll i landet under 2020 med undantag för delar där gränshandeln 
vanligtvis är stor, som Värmland, Jämtland, Västra Götaland och 
Norrbotten. Norrmän har varken kunnat handla eller panta i Sverige under 
2020, förutom under några få veckor. Även om alla flaskor som förs över 
den norska gränsen inte pantas i Sverige är coronapandemin sannolikt 
anledningen till att pantningen i gränshandelsområden har minskat. I andra 
delar av Sverige har pantningen i stället ökat, i vissa län upp till 12 procent 
jämfört med föregående år. Även här är den troliga anledningen pandemin 
som gjort att vi har stannat hemma mer. Från undersökningar är det känt 
att vi är generellt bättre på att panta flaskor och burkar som vi konsumerar 
hemma jämfört med ”on the go”. Även pantning från restauranger 
minskade under 2020 (Naturvårdsverket, ”Sveriges återvinning av 
förpackningar och tidningar. Uppföljning av producentansvar för förpack-
ningar och tidningar 2020”. Oktober 2021). 

Enligt Returpacks årsredovisning för räkenskapsåret 2020 gjorde 
bolaget ett negativt resultat. Försäljningen av burkar och flaskor minskade. 
Den främsta orsaken till det var att gränshandeln mot Norge låg nere under 
stora delar av året på grund av pandemin. Detta förde i sin tur med sig att 
den sammanlagda återvinningsgraden ökade till 88,1 procent (Returpack 
Svenska AB organisationsnummer 556753-4259. Årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01−2020-12-31).    
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Enligt den i december 2020 från Miljödepartementet remitterade prome-
morian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder 
för en hållbar plastanvändning (M2020/02035), visar undersökningar av 
nedskräpningen i Sverige att endast en liten del, cirka 0,1 procent, härrör 
från mindre pantförpackningar av plast. Andelen burkar och större 
pantförpackningar är ännu mindre. För att ta större ansvar för minskad 
nedskräpning och ökad återvinning tillhandahåller Returpack insamlings-
kärl, i form av s.k. pantrör, vilka kan monteras bredvid papperskorgar i 
park- och stadsmiljö. Returpacks undersökningar visar att en pantförpack-
ning som lagts i ett pantrör sällan blir liggande längre än några minuter 
innan någon kommer förbi och plockar upp den. Ett hundratal av Sveriges 
kommuner har monterat pantrör. Returpack har antingen skänkt pantrören 
eller sålt dem till självkostnadspris. Därutöver arbetar även Returpack med 
nedskräpningsfrågan i Sverige på en övergripande nivå. Returpack är 
tillsammans med Naturvårdsverket instiftare av Stiftelsen Håll Sverige 
Rent och ger årligen bidrag till stiftelsens verksamhet. Returpack stöttar 
även andra organisationer som bedriver insamling av skräp, t.ex. Städa 
Sverige genom kampanjen #städamera. 

Jordbruksverket utövar tillsyn över att bestämmelserna i retursystems-
förordningen följs och tar i det syftet ut en anslutningsavgift av varje 
producent på 10 000 kronor. Avgiften upplevs som orättvis av de mindre 
producenterna. Jordbruksverket har därför föreslagit att anslutnings-
avgifterna i stället ska differentieras till mellan 2 000 och 40 000 kronor 
beroende på antalet anslutna flaskor och burkar (Jordbruksverkets 
skrivelse med ändringsförslag avseende retursystemet för flaskor och 
burkar, M2015/03109). Anslutna företag är också enligt Returpacks 
anslutningsvillkor skyldiga att erlägga ett säkerhetsbelopp till Returpack 
motsvarande tre månaders försäljning.  

Enligt Jordbruksverket hanterar de årligen ett fåtal ansökningar om 
dispens från kravet på att ingå i retursystemet. De som ansöker är 
vanligtvis utländska företag och dispenser handlar om mycket stora eller 
små förpackningar, sällan om materialet (Uppgift från Heléne Ström, 
Jordbruksverket, 2021-02-18).   

7.11 Bonus kan erbjudas via app  
Företaget Bower erbjuder en tjänst, baserad på en app till mobiltelefoner, 
genom vilka företag kan ansluta alla förpackningar som har en streckkod. 
Konsumenten skannar streckkoden på förpackningen och får ett s.k. 
pantvärde – poäng eller pengar – direkt i mobilen när hen tar med sina 
förpackningar till en återvinningsstation (https://www.getbower.com, 
hämtad 2021-08-19).  

Företag som redan anslutit sig till Bowers tjänst är bl.a. Apoteket, Fazer 
och Procter & Gamble. Exempel på förpackningar som gjorts pantbara är 
påsar från Apoteket AB, Yesflaskor och Skogaholms brödpåsar. Det finns 
enligt Bower över 250 000 användare av appen, alltså motsvarande 
2,5 procent av den svenska befolkningen.  
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 7.12 Tre av nio materialåtervinningsmål uppnåddes 
2020 

Enligt Naturvårdsverkets förpackningsstatistik för 2020 uppnådde Sverige 
materialåtervinningsmålen för glasförpackningar och metallförpackningar 
av järnbaserad metall (stål) respektive aluminium. Glasförpackningar 
materialåtervanns i högst utsträckning, följt av pantburkar av aluminium. 
94 procent av glasförpackningarna som sattes på den svenska marknaden 
2020 gick till materialåtervinning. 

Materialåtervinningsmålen för träförpackningar, petflaskor med pant, 
pantburkar av aluminium, plastförpackningar, pappersförpackningar och 
totalt förpackningsavfall uppnåddes inte. 

Från och med januari 2020 höjdes materialåtervinningsmålen med upp 
till 20 procentenheter beroende på typ av förpackningsslag, förutom för 
pantburkar, Petflaskor med pant och träförpackningar. Det gör att 
materialåtervinningsmålen är svårare att nå jämfört med 2019. Beräk-
ningspunkten för när en förpackning anses vara materialåtervunnen har 
förtydligats och flyttats närmre faktiskt materialåtervinning till nya 
produkter, vilket gör det ännu svårare att nå uppsatta mål. Förtydligandet 
kring hur materialåtervunna mängder ska tas fram gör att materialåter-
vinningsresultaten för 2020 inte är helt jämförbara med tidigare år.  

Materialåtervinningsgraden för glasförpackningar har legat över 
90 procent de senaste åren. För 2020 materialåtervanns 94 procent av 
glasförpackningarna som sattes på marknaden. Materialåtervinningsmålet 
för glasförpackningar höjdes från och med 2020 till 90 från att ha varit 70 
procent.  

Materialåtervinningen för plastförpackningar var 34 procent och därmed 
nåddes inte målet på 50 procent. Målet höjdes 2020 till 50 procent från 
tidigare 30 procent. Jämfört med 2019 har materialåtervinningsgraden för 
plastförpackningar markant gått ner, vilket främst beror på att 
beräkningspunkten för materialåtervinning har flyttats framåt i värde-
kedjan.  

I Sverige gick 78 procent av förpackningarna av papper och kartong till 
materialåtervinning 2020, vilket är en ökning med tre procentenheter 
jämfört med 2019. En trolig orsak till den höjda materialåtervinnings-
graden är förändrade beteendemönster under pandemin och ökad e-handel, 
vilket har resulterat i högre insamling och materialåtervinning av 
pappersförpackningar. För 2020 års siffror har beräkningspunkten för 
materialåtervinning flyttats framåt i värdekedjan varför materialåter-
vinningsgraderna för 2019 och 2020 inte är jämförbara. Målet på 85 
procents materialåtervinning uppfylldes inte. 

Både materialåtervinningsmålet för metallförpackningar av järnbaserad 
metall och metallförpackningar av aluminium inklusive pantburkar upp-
fylldes för 2020. För merparten av de materialåtervunna metallförpack-
ningarna var beräkningspunkten för materialåtervinning densamma för 
2019 som för 2020. 

PET-flaskor med pant materialåtervanns till 86 procent år 2020, vilket 
är två procent högre än året innan. Trots ökningen innebär det att 
materialåtervinningsmålet på 90 procent inte uppfylldes. Inte heller 
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materialåtervinningsmålet för pantburkar av aluminium uppfylldes. 
Pantburkar materialåtervanns till 87 procent år 2020. 

Materialåtervinningsmålet för träförpackningar på 15 procent 
uppfylldes inte för 2020. Från och med 2020 års data redovisas reparation 
av träförpackningar för återanvändning separat. Materialåtervinnings-
graden för 2020 beräknas, i enlighet med EU:s regler22, genom: 
(materialåtervinning + reparation) / (tillförd mängd + reparation). Det går 
inte att jämföra materialåtervinningsgraderna mellan 2019 och 2020 på 
grund av det nya beräkningssättet och det faktum att återanvändning och 
förberedelse för återanvändning ingick i beräkningen för 2019. Natur-
vårdsverket och uppgiftslämnarna har under de senaste åren arbetat med 
att tydliggöra hur materialåtervinning av träförpackningar bör rapporteras 
(Naturvårdsverket. ”Sveriges återvinning av förpackningar och tidningar. 
Uppföljning av producentansvar för förpackningar och tidningar 2020”. 
Oktober 2021). 

7.13 Metoder för insamling av glasförpackningar 
kan påverka kvaliteten 

Inom ramen för den aktörsdialog som genomförts för framtagande av 
denna promemoria, har frågan om olika insamlingsmetoders inverkan på 
glasavfallets kvalitet varit uppe för diskussion. Den största utmaningen 
består i att glaset oundvikligen kommer att krossas i mindre bitar när 
hushållen slänger de tomma förpackningarna i insamlingskärlen och när 
glaset hämtas och transporteras vidare till återvinning.  

Miljödepartementet har fått in underlag från dels FTI och Svensk 
Glasåtervinning, dels Avfall Sverige. Departementet har också bett 
Naturvårdsverket om stöd i att få vissa frågor besvarade. Aktörerna ger 
delvis olika bild om hur insamlingen bedrivs, om problemens ursprung 
samt om i vilken utsträckning problemen kan förebyggas. Nedan återges 
vad som framkommit genom framför allt aktörernas skriftliga underlag. 

Optimal fraktionsstorlek för återvunnen glaskross för tillverkning av nya 
glasförpackningar är cirka 20−60 mm. Glaskrosset blandas med jung-
fruliga råmaterial (bl.a. sand, soda och kalk) och med lite grövre glasbitar 
(>20 mm) luckras råmaterialen upp, energin tränger in och råmaterialen 
löses enklare upp vilket ger en bra energieffektivitet. Glaskross som är 
mindre än 1 mm kan degenerera ugnarna som förlorar energieffektivitet 
(dvs. ger högre utsläpp av koldioxid och kväveoxider) och måste bytas i 
förtid.  

Glas mindre än 10 mm kan vara användbart som råvara för tillverkning 
av förpackningsglas under vissa förutsättningar (t.ex. om det inte 
innehåller föroreningar så som smuts, damm, metall, etiketter eller 
matrester). Det är dock inte en optimal fraktion för tillverkning av 
förpackningsglas.  Fraktionen används därför vanligen för tillverkning av 
s.k. skumglas, vilken används som lättbyggnadsmaterial vid grund-
anläggning av byggnader och vägar.  

Fraktionen med en kvalitet mellan den för förpackningsglas och 
skumglas används för tillverkning av glasull. De två kvalitetsnivåerna för 
glasbruk och glasull har likvärdig kvalitetsspecifikation med högsta 
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 kvalitetskrav. För dessa kvaliteter gäller dessutom kraven i Kommis-
sionens förordning (EU) nr 1179/2012 av den 10 december 2012 om 
kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara 
avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Svensk 
Glasåtervinnings (SGÅ) anläggning i Hammar i södra Närke arbetar med 
dessa tre kvalitetsnivåer till sina kunder. En av de största kunderna till 
SGÅ är Ardagh Glass i Limmared som bl.a. tillverkar flaskor av 
återvunnet glas åt Absolut Vodka. 

Naturvårdsverket har sökt svar på frågan om det finns teknik, i eller 
utanför Sverige, som innebär att återvinning till förpackningsglas av den 
minsta fraktionen (0–10 mm) kan ske någon annanstans än i Sverige. 
Enligt branschföreningen för glasåtervinnare i Europa, FERVER, så 
fungerar den teknik som används för att sortera glas bäst på glasbitar över 
8 mm. Teknikens effektivitet reduceras avsevärt för glasbitar under 5 mm, 
med den absolut nedre gräns för den senaste tekniken som motsvarar 
2−3 mm. En av de stora leverantörerna av sorteringsutrustning, Binder+Co 
AG, uppger att de har ett optiskt sorteringssystem som klarar av att sortera 
glasbitar från 1 mm och uppåt. Naturvårdsverket noterar samtidigt att 
Svensk Glasåtervinning och Ardagh Group Limmared bedömer att 
tekniken som säger sig kunna sortera glaskross under 10 mm inte visar på 
en bra sortering och därmed inte genererar en tillfredsställande kvalitet. 
Enligt den information Naturvårdsverket fått så finns det anläggningar i 
Europa som klarar av att sortera glasbitar under 10 mm. Det har inte varit 
möjligt för Naturvårdsverket att verifiera vilken teknik som används och 
vilken avsättning som finns för det utsorterade glaskrosset som är under 
10 mm. 

Vid insamling är det också viktigt att mängden föroreningar hålls så låg 
som möjligt för att undvika kontaminering av glaset. De mest 
problematiska föroreningarna är keramik, sten och porslin (s.k. KSP) vilka 
kan ge olika ingjutningar som skadar glasets hållfasthet. Kravet från 
glasbruken är att summan av de tre föroreningar högst ska vara 20 gram 
per ton.  

FTI:s och SGÅ:s erfarenhet är att inleveranser från fastighetsnära 
insamling (FNI) inte håller samma höga kvalitet som glas som samlats in 
vid återvinningsstationer (ÅVS) eller singelstationer. SGÅ lät med start 
våren 2019 ett konsultföretag, Miljöbyrån i Örebro AB, ta prover på 
slumpmässigt utvalda inkommande leveranser till anläggningen i 
Hammar. Proverna analyserades med avseende på dels andel glas  
0–10 mm, dels KSP. Resultaten visade att kvaliteten i genomsnitt var 
sämre vid FNI än vid ÅVS. Glaset från FNI i flerfamiljsfastigheter 
innehöll cirka 3,4 ggr mer glas i fraktionen 0−10 mm än glas insamlat via 
ÅVS. För glas från FNI vid villor var motsvarande förhållande 2,1 ggr. 
Glas insamlat genom FNI hade också mer än dubbelt (flerfamiljshus 
2,8 ggr; villor 2,1 ggr) så mycket föroreningar som glas insamlat via ÅVS. 
SGÅ förklarar dessa skillnader med att FNI-materialet hanteras 
annorlunda, vilket innebär att en större andel glas går sönder och krossas. 
SGÅ pekar också på att den fastighetsnära insamlingen sker i öppna kärl 
som kan inbjuda till att annat material kastas ned, medan ÅVS-behållarna 
har ett inkasthål som är begränsat i storlek och utformade specifikt för 
glasförpackningar (Svensk Glasåtervinning, ”Faktablad glasåtervinning”, 
maj 2021).  
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Svensk Glasåtervinning tar i nuläget emot och processar cirka 240 000 
ton glas per år. För närvarande kommer 70 procent av glaset från ÅVS, 
24 procent från FNI vid flerfamiljshus och 6 procent från FNI vid småhus. 
Konsekvenserna av en fortsatt utbyggnad av glasinsamling via FNI skulle 
enligt SGÅ:s beräkningar, allt annat lika, innebära att volymen glas som 
inte uppfyller kvalitetskraven för förpackningsglas ökar med närmare 
20 000 ton per år. Denna mängd måste då ersättas med importerade 
jungfruliga råvaror såsom sand, fältspat och dolomit. I sin tur leder det till 
utsläpp av stora mängder koldioxid vid brytning och transport och vid 
smältning av glasråvaror, som användning av återvunnet glas inte ger 
upphov till. Detta bedöms kunna påverka SGÅ:s glasbrukskunder negativt 
även från andra synpunkter än råvaruförsörjning. Vidare uttrycker SGÅ en 
oro för att i framtiden inte få avsättning för fraktionen 0-10 mm som råvara 
för skumglas. Enligt SGÅ skulle den då sannolikt behöva deponeras 
eftersom marknaden för denna fraktion är mycket begränsad. SGÅ 
uttrycker också en oro för att utbyggd FNI starkt ökar mängden 
problematiska föroreningar och därmed mängden glas som inte kan 
återanvändas utan behöver deponeras (Miljöbyrån i Örebro AB, ”Rapport 
från jämförande provtagning på glas från återvinningscentraler och från 
fastighetsnära insamling”, april 2021).  

Svensk Glasåtervinning beskriver också i sitt underlag (”Faktablad 
glasåtervinning”, maj 2021) att det dominerande insamlingssystemet i 
övriga Europa är s.k. ”bottle banks”, motsvarande de glasbehållare som 
finns vid ÅVS eller singelstationer, dvs. vid stationer där det enbart finns 
behållare för glas och inga andra förpackningsmaterial. Enligt en studie 
som togs fram av en sammanslutning av regioner och städer konstaterades 
att kvaliteten på insamlat glas från ”bottle banks” är högre än i ”door-to-
door” (motsvarande fastighetsnära insamling). Exempelvis hade man i 
Berlin förluster på 15,5 procent vid ”door-to-door” att jämföra med 9,5 
procent för ”bottle banks”. 

Avfall Sverige har med stöd av ett konsultföretag, Miljö- och 
Avfallsbyrån i Mälardalen AB, lämnat kommentarer på SGÅ:s underlag. 
Avfall Sveriges erfarenhet är att ett lättillgängligt finmaskigt insamlings-
system som FNI kan bidra till både större insamlingsvolymer och en god 
kvalitet på insamlat glas. Plockanalyser som genomförts av insamlade 
fraktioner visar att FNI ger hög kvalitet generellt. Erfarenheter visar också 
att kvaliteten på insamlade fraktioner är högst hos villor, där FNI med 
fyrfackskärl ger den allra bästa och jämnaste kvaliteten. Erfarenheter visar 
även att det finns goda förutsättningar att uppnå en hög kvalitet på 
insamlade fraktioner vid FNI från flerbostadshus. Kvaliteten på insamlade 
fraktioner vid FNI från både villor och flerbostadshus har undersökts av 
bl.a. Samverkan Sydsvenskt Avfall i samarbete med Avfall Sverige. 
Erfarenheter visar också, enligt Avfall Sverige, att mer anonyma 
insamlingssystem, som exempelvis insamling vid ÅVS, inte har samma 
goda förutsättningar att ge hög kvalitet på insamlade fraktioner 

Enligt Avfall Sverige har anläggningen i Hammar för upparbetning av 
glasråvara till industrin goda erfarenheter av så kallade direktleveranser 
där insamlingsentreprenören samlar in glaset via FNI-systemet och 
levererar direkt till anläggningen i Hammar utan omlastning. Detta har 
skett med stora volymer under relativt lång tid. Glaset har visat sig hålla 
den bästa kvaliteten med lågt innehåll av föroreningar av keramik, sten 
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 och porslin och med ett minimum av nedkrossning och risk för 
kontaminering. Enligt Avfall Sverige gav direktleveranser av glas från FNI 
bättre kvalitet än ÅVS-insamlat glas (Miljö och Avfallsbyrån, ”Kvaliteten 
på glasförpackningar vid FNI”, maj 2021).  

Enligt Svensk Glasåtervinnings kommentarer på Avfall Sveriges 
underlag rör det sig inte om direktleveranser. Det sker inga direkt-
leveranser utan omlastning av fastighetsnära insamlat glas till Hammar. 
Det som finns är direktleverans från insamlat ÅVS-glas från närområdet 
(20–25 mil) där ÅVS behållarna töms direkt i bil som körs till Hammar 
när den är full. SGÅ har ett nät med områdesentreprenörer för tömning av 
ÅVS behållarna, ta emot fastighetsnära insamlat glas, mellanlagring och 
lasta glaset på fordon som hämtar glaset för transport till Hammar. Privata 
avfallsentreprenörer och kommunala avfallsbolag lämnar insamlat FNI-
glas inom det geografiska området till områdesentreprenören. I ett antal 
kommuner har det gjorts avtal att SGÅ hämtar glaset på kommunalt 
upplag. Det är såvitt SGÅ känner till ingen skillnad på hur områdes-
entreprenör eller kommun hanterar glaset på upplagen. I redovisade data 
från Miljöbyrån i Örebro AB ingår även FNI-glas från kommunala upplag 
(Svensk Glasåtervinning, ”Kommentarer till PM Miljö & Avfallsbyrån”, 
augusti 2021).  

Enligt Avfall Sveriges underlag kan en risk vid fastighetsnära insamling 
av glasförpackningar vara att lossningen vid mottagande anläggning för 
omlastning orsakar nedkrossning av glas. Fallhöjden vid lossning kan 
variera beroende på typ av insamlingsfordon liksom hur mottagningen är 
utformad. Vid insamling med fyrfacksbilar samlas glaset in i bilens övre 
fack, vilket skulle kunna innebära en särskild risk för nedkrossning. Det 
finns dock, enligt Avfall Sverige, inga uppgifter om att glas som samlats 
in med fyrfacksbilar skulle orsaka nedkrossning i högre utsträckning än 
glas från andra typer av insamlingssystem. Däremot innebär omlastning 
generellt en kvalitetsrisk, varför det bör ske på ett sätt som minimerar 
risken för såväl nedkrossning som tillförsel av föroreningar. Avfall 
Sverige drar slutsatsen att eventuell kvalitetsförsämring sker efter FNI och 
beror på logistiken fram till anläggningen i Hammar (Miljö & 
Avfallsbyrån, ”Kvalitet på glasförpackningar vid FNI”, maj 2021).  

Svensk Glasåtervinning menar att nedkrossning startar redan under den 
fastighetsnära insamlingen. Intervjuer har enligt SGÅ gjorts med entre-
prenör som menar att det alltid blir mer nedkrossning med baktömmande 
fordon (FNI) än med krantömmande fordon (ÅVS). För krantömmande 
fordon sänks ÅVS-behållaren ned till glasnivån och där öppnar man 
bottenluckorna. Glaset glider ut med minimal fallhöjd. När tömning är 
gjord ligger glaset kvar med hjälp av gravitation (inget annat tryck). När 
man lossar fordonet är tippningshöjden cirka 1 m från mark. Vid tippning 
kommer de första flaskorna att träffa mark, resterande kommer att ramla 
”mjukt” på föregående flaska. Vid FNI-tömning hissas kärlen upp bakifrån 
och töms horisontellt med ett ryck på slutet så att allt innehåll tippas av i 
fordonet. Inne i fordonet skjuts glaset in med en hydraulisk stålplatta. I en 
fyrfacksbil tömmer man oftast glaset högst upp eftersom dessa fack är 
minst i volym. Efter var tredje tömning måste man skjuta in glaset med 
bottenplattan. När facket blir mer och mer fullt måste man hålla emot med 
bottenplattan så att glaset trycks upp i facket. Vid lossning sitter det en 
bottenplatta längst in i facket som skjuter ut glaset. Fallhöjden på 
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fyrfacksbilen är cirka 3 m från mark och för en tvåfacksbil cirka 1 m. 
Insamling via FNI bygger på att man samlastar flera material och de mest 
förekommande förpackningarna (plast och kartong) behöver fordon som 
trycker in och komprimerar materialet, medan vid ÅVS-tömning varje 
materialslag hanteras för sig och fordonen kan anpassas för det enskilda 
materialet förutsättningar. Efter att ÅVS- respektive FNI-glas lämnats på 
lokalt upplag för hämtning och transport till Hammar hanteras glaset på 
samma sätt (Svensk Glasåtervinning, ”Kommentarer till PM Miljö & 
Avfallsbyrån”, augusti 2021).  

Avfall Sverige kommenterar även riskerna för ökad deponering och 
sänkt återvinningsgrad. I Sverige har marknaden ett underskott av 
råmaterial i form av återvunnet glas till skumglas och blästerglas. Idag 
importeras stora volymer till Sverige för detta ändamål, enligt Avfall 
Sverige. Det är därmed, enligt Avfall Sverige, ingen risk för deponering 
av fraktionen 0–10 mm. Om inte kvaliteten är tillräcklig för leverans till 
glasbruk kan stora volymer skickas till glasullsindustrin eller till 
skumglastillverkning (Miljö & Avfallsbyrån, ”Kvalitet på glasförpack-
ningar vid FNI”, maj 2021). Svensk Glasåtervinning kommenterar att de 
exporterat den nämnda 0–10 mm fraktionen för skumglas (med förlust) 
under ett antal år då det till dags dato inte funnits tillräcklig avsättning i 
Sverige. SGÅ känner inte till att det i nuläget finns ett underskott på 
marknaden (Svensk Glasåtervinning, ”Kommentarer till PM Miljö & 
Avfallsbyrån”, augusti 2021). 

Avfall Sverige för slutligen fram ett antal förslag på åtgärder för bättre 
kvalitet och mindre nedkrossning. Generellt bedömer Avfall Sverige att 
hela systemet från FNI till upparbetning i anläggningen i Hammar bör 
styras upp logistiskt och kvalitetssäkras för att bästa möjliga resultat ska 
uppnås. Behållarna vid FNI från flerbostadshus där flera hushåll nyttjar 
samma behållare bör helst vara slutna och låsbara med runda inkasthål vid 
insamling, motsvarande som vid ÅVS. (Vid FNI från villor föreligger inte 
behov av motsvarande åtgärder). Behållarna ska vara tydligt uppmärkta 
med vilken glasfraktion som samlas in och övriga anvisningar (mot-
svarande som vid ÅVS). Glaset bör lossas i ett tidigt skede i en container 
som följer flödet och som skickas till anläggningen i Hammar utan 
omlastning (jämför direktleveranser). Vid glasupplagen bör hårdgjorda 
ytor vara asfalterade och säkrade från sten och grus. En första kvalitets-
granskning bör göras vid upplag av mottagande chaufför från anlitat åkeri. 
Ankomstkontroll med leverantörsuppföljning med återkoppling till 
insamlingsentreprenör bör göras vid anläggning i Hammar. Genom att på 
detta sätt arbeta strukturerat och målinriktad kan, enligt Avfall Sverige, 
både nedkrossningen minimeras, kontamineringen minska och kvaliteten 
kraftigt förbättras. Anläggningen för upparbetning i Hammar bedöms 
enligt Avfall Sverige kunna erhålla högre kvalitet än idag på sin glasråvara 
till sina kunder med ett fastighetsnära insamlingssystem och dessutom 
leverera mer råvara till glasbruken.  

Svensk Glasåtervinning instämmer med Avfall Sverige i att slutna och 
låsbara behållare med runda inkasthål bör ge högre insamlingskvalitet i 
flerbostadshus och att tydlig uppmärkning är viktig (men redan existerar). 
Enligt SGÅ förekommer det leverans av glas i containrar men hur dessa 
hanterats före leverans och vilken typ av glas de innehåller (ÅVS/FNI) är 
osäkert. Det finns inga studier som visar på praktiskt genomförande i stor 
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 skala och eventuella kvalitetsskillnader. Övriga förslag är enligt SGÅ 
redan uppfyllda (Svensk Glasåtervinning, ”Kommentarer till PM Miljö & 
Avfallsbyrån”, augusti 2021).  

7.14 Marknaden för metallförpackningar är vikande 
FTI och Svenska Metallkretsen har uppmärksammat Miljödepartementet 
på hur metallförpackningarnas förpackningsavgifter kan påverkas av en 
utbyggd fastighetsnära insamling i allmänhet och av insamling via  
4-fackssystem vid småhus i synnerhet. Den modell för fördelning av 
kostnaden för insamling som är framförhandlad mellan de fyra material-
bolagen bygger på principen att kostnaden bör fördelas lika mellan de fyra 
materialslagen. (Insamlingskostnaden drivs av att ett fack blir fullt och att 
ett fack blir fullt beror enbart på tilldelad volym). Samtidigt är det stor 
skillnad mellan olika materialslag gällande hur stora volymer som sätts på 
marknaden i produkter riktade till hushållen. År 2020 rörde det sig om 
närmare 200 000 ton pappersförpackningar och 115 000 ton plastförpack-
ningar, att jämföra med 17 000 ton metallförpackningar. Således blir 4-
fackssystemets påverkan på respektive materialslags förpackningsavgifter 
högst varierande (FTI, ”Metallförpackningar”, presentation, maj 2021).  

De ökande kostnaderna som en utbyggnad av den fastighetsnära insam-
lingen medför kommer att behöva finansieras av höjda förpacknings-
avgifter. Metallförpackningar används i stor utsträckning till varor med låg 
enhetskostnad, vilket gör att förpackningsavgiften utgör en inte oväsentlig 
del av varans pris. Ett exempel på en sådan vara är krossade tomater, som 
kan kosta cirka 5 kronor och där förpackningsavgiften blir 21 öre, 
motsvarande cirka 4 procent. (Förpackningsavgift stålplåt - hushåll 4,20 
kronor per kilogram; konservburk 50 gram). FTI:s förpackningsavgift för 
metall har ökat de senaste åren, bl.a. på grund av minskade volymer satt 
på marknaden med bibehållna eller ökade kostnader samt fluktuerande 
materialvärden. Enligt FTI:s beräkningar skulle förpackningsavgiften vid 
fullt utbyggd fastighetsnära insamling, givet viss kostnadsfördelning för 
4-fack för småhus, behöva höjas till 13,48 kronor per kilogram. En 
konservburk skulle då belastas med en förpackningsavgift på 68 öre. En 
sådan prishöjning torde enligt FTI leda till att producenter väljer andra 
förpackningsmaterial. Det blir då en minskad volym metallförpackningar 
att fördela de fasta insamlingskostnaderna på, vilket leder till behov av 
ytterligare höjda förpackningsavgifter. FTI understryker att metall är ett i 
stort helt cirkulärt material, samtidigt som de befarar att de ökande 
avgifterna i förlängningen skulle kunna leda till att det inte kommer att 
sättas några metallförpackningar alls på marknaden och att den 
fastighetsnära insamlingen i denna del (4-fack) inte skulle fylla någon 
funktion. 

I sammanhanget framhåller FTI också att både stål- och aluminium-
förpackningar för 2020 preliminärt kommer att nå de nya materialåter-
vinningsmålen med striktare mätpunkter: stål: 87 procent återvinningsgrad 
jämfört med mål 70 procent; aluminium 56 procent återvinningsgrad 
jämfört med mål 50 procent (FTI, ”Metallförpackningar”, presentation, 
maj 2021).  
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7.15 Återvinning av fiberbaserade förpackningar 
Utifrån Returkartong AB:s beräkningar så var återvinningsgraden för 
fiberbaserade förpackningar 2020 totalt 79 procent. Återvinningsgraden 
för avfall från hushållen var 66 procent och från övriga avfallsinnehavare 
84 procent. Vidare beräknar Returkartong att konsumtionen av kartong 
och wellpapp för förpackningstillverkning i Sverige var 691 kiloton år 
2020. Returkartong är skyldig att årligen rapportera en uppskattning av 
återvinningsgraden för den svenska fiberbaserade förpackningen till 
Naturvårdsverket. Graden beräknas för närvarande genom att ta den totala 
volymen fiberbaserad förpackning som samlats in av Returkartong samt 
den estimerade volymen förpackningar som samlats in av kommersiella 
aktörer i förhållande till volymen förpackningar som satts på marknaden 
inom producentansvaret (AFRY Management Consulting OY, ”Åter-
vinning av fiberbaserade förpackningar i Sverigeförpackningar i Sverige. 
Resultat för år 2020. Slutrapport”, 2021).  

7.16 Förpackningsavfall samlas sällan in i utemiljöer 
där många människor vistas 

I 2018 års promemoria uppmärksammade Miljö- och energidepartementet 
att problemen med nedskräpning i samhället har ökat under senare år och 
att förpackningsavfall är vanligt bland det skräp som bidrar till 
nedskräpningen enligt de skräpmätningar som bl.a. Håll Sverige Rent har 
genomfört.  

Den 3 november 2021 beslutades ändringar i retursystemsförordningen 
(SFS 2021:1005) utifrån förslag i engångsplastpromemorian. Bland annat 
infördes en skyldighet för ett retursystem för plastflaskor och metallburkar 
att kostnadsfritt tillhandahålla insamlingskärl för insamling av plastflaskor 
och metallburkar på platser utomhus där många människor normalt vistas 
och kommunen har renhållningsansvar. Insamlingskärlen ska tillhanda-
hållas i den omfattning som är skälig utifrån omständigheterna på platsen 
och behövs för att motverka nedskräpning och främja materialåtervinning. 
Insamlingskärlen ska även vara utformade så att de motverkar ned-
skräpning och främjar materialåtervinning. Retursystemet ska samråda 
med kommunerna om utformningen av insamlingskärlen, lämpliga platser 
för placering av insamlingskärl och hur många kärl som ska tillhanda-
hållas. En kommun ska underlätta för ett retursystem att placera ut 
insamlingskärl eller själv placera ut insamlingskärlen. Kraven ska börja 
gälla den 5 januari 2023. Bestämmelserna bygger på förslag som lämnats 
i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035). 

I promemorian om genomförande av engångsplastdirektivet konsta-
terades att det framgår av förpackningsförordningen att en producent ska 
tillhandahålla ett insamlingssystem som innebär att en förpackning tas om 
hand när den blir avfall eller se till att någon annan åtar sig att ta hand om 
förpackningen när den blir avfall (42 §). Bestämmelsen ska tillämpas 
första gången i fråga om förpackningar som släpps ut eller tillhandahålls 
på den svenska marknaden efter utgången av 2022. Liknande krav finns 
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 även för förpackningsavfall som släppts ut på den svenska marknaden 
innan utgången av 2022 (övergångsbestämmelserna till förordningen 
(2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 25 § förordningen 
(2006:1273) om producentansvar för förpackningar). Det finns inga 
undantag för vilket förpackningsavfall som ska tas om hand. Producen-
ternas skyldighet att tillhandahålla ett insamlingssystem gäller således allt 
förpackningsavfall oavsett om det uppstår i ett hushåll, i en utemiljö eller 
i yrkesmässig verksamhet. 

Vidare konstaterades att ansvaret för renhållningen inte är detsamma 
som skyldigheten att samla in förpackningsavfall. Syftet med renhåll-
ningen är framförallt att minska nedskräpningen och hålla rent och snyggt 
på gator, torg, parker och andra allmänna platser. Syftet med insamlingen 
av förpackningar är att producenterna ska ta ett finansiellt och operativt 
ansvar för att samla in och behandla förpackningsavfall, att förpacknings-
avfall ska tas om hand på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt och 
att målen för materialåtervinning ska nås. Syftet med ett insamlingssystem 
är således inte att upprätthålla renhållningen. Dessa två ansvar har således 
olika syften och bör tillämpas parallellt. Kommunerna bör därför sköta 
renhållningen samtidigt som insamlingssystemen för förpackningar 
samlar in förpackningsavfall som uppkommer på de plaster som kom-
munerna har renhållningsansvar för.  

Bedömningen var därför att en producent av förpackningar enligt 
gällande rätt har en skyldighet att tillhandahålla ett insamlingssystem som 
innebär att förpackningsavfall samlas in. Frågan om förtydligande av krav 
på insamling i utemiljöer borde övervägas i samband med en översyn av 
insamlingssystemet för förpackningar. 

Miljödepartementet har i dialogen med berörda aktörer för framtagandet 
av denna promemoria fått bekräftat att producenterna inte bedriver någon 
omfattande eller systematisk insamling i utemiljöer. Den insamling som 
existerar är ofta en försöksverksamhet och ett resultat av lokala initiativ. 
Vissa aktörer pekar på att det hittills visat sig mycket svårt att få 
medborgarna att sortera rätt och att kvaliteten på det sorterade materialet 
ofta blir så låg att materialåtervinning inte är möjlig. Andra aktörer 
bedömer att det bör vara möjligt att nå bättre utsorteringsresultat i takt med 
att alla hushåll får möjlighet till fastighetsnära insamling. Hittillsvarande 
skräpmätningar indikerar att det rör sig om mindre än 1 procent av det 
totala förpackningsavfallet som hamnar i miljön. Därutöver finns det också 
en potential i att börja sortera ut och samla in det förpackningsavfall som 
i dag slängs i papperskorgar i utemiljöer.  

7.17 Träförpackningar behöver samlas in och 
materialåtervinnas 

Enligt förpackningsdirektivets regler om återvinning och material-
utnyttjande (artikel 6) ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att uppnå en materialåtervinning för träförpackningar av 
minst 25 procent senast den 31 december 2025 och minst 30 procent 
senast den 31 december 2030. Naturvårdsverket lät därför Svenska 
Miljöemissionsdata SMED (ett samarbete mellan IVL Svenska 
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Miljöinstitutet, SCB, SLU och SMHI) göra en kartläggning av 
tillverkning, insamling, reparation och återanvändning av träförpack-
ningar. Kartläggningen visade att träförpackningar är ett förpacknings-
flöde som är svårt att följa, dels på grund av avsaknaden av ett 
materialbolag som samlar alla producenter, dels eftersom det saknas ett 
heltäckande insamlingssystem. Endast Svenskt Trä, en verksamhet under 
branschorganisationen Skogsindustrierna, uppfyller i dagsläget det 
rapporteringskrav som det för andra förpackningsslag finns producent-
ansvarsorganisationer som gör. Förpackningsstatistiken gällande 
träförpackningar är inte heltäckande då uppgifterna kommer uteslutande 
från Svenskt Träs 47 medlemsföretag. En underskattning vad gäller mäng-
den som sätts på marknaden riskerar att överskatta återvinningsgrad, 
medan en underskattning vad gäller mängden i insamlings- och återvin-
ningsledet riskerar att underskatta materialåtervinningsgrad.  

SMED försökte i sin rapport kartlägga antalet tillverkare av träförpack-
ningar genom att söka på SNI-koder av företag som registrerat sig som 
träförpackningstillverkare. SNI är en standard för svensk näringsgrens-
indelning som används för att hänföra ett företags verksamhet till en eller 
flera näringsgrenar. I och med att företag själva registrerar sina SNI-koder 
så finns viss osäkerhet i resultatet. I SCB:s företagsdatabas klassar 
324 företag sin huvudsakliga näringsgren som träförpackningstillverk-
ning. Det totala antalet företag som anser att verksamheten bedriver 
träförpackningstillverkning i någon annan omfattning är 438. Av dessa 
438 företag är 30 medlemmar i Svenskt Trä. SMED drog därmed 
slutsatsen att det verkar finnas många producenter av träförpackningar 
som i dagsläget inte rapporterar uppgifter till förpackningsstatistiken. 
Svenskt Trä uppskattar att deras medlemmars täckningsgrad står för cirka 
65–70 procent av mängden tillverkade träförpackningar i Sverige. Den 
andelen omfattar inte förpackningar som kommer med importerat gods 
och avser därmed den svenska produktionen och inte förbrukningen. 
Utöver detta finns det enligt Svenskt Trä stora volymer som direkt-
importeras av användarna. Flöden av träförpackningar som kommer in via 
importerat gods hanteras i viss mån i svenska återvinnings- och 
retursystem.  

Företag som tillverkar eller reparerar träemballage som ska användas i 
handel med länder utanför EU behöver söka tillstånd hos Jordbruksverket. 
Enligt Jordbruksverket finns det i dagsläget cirka 700 företag med tillstånd 
att märka träemballage med ISPM 15. Träemballage som omfattas av 
ISPM 15-standarden är till exempel lastpallar, lådor, boxar med mera. 
Träprodukter som inte behöver märkas enligt standarden är exempelvis 
tunna träförpackningar (trämaterial tunnare än 6 mm). Siffran visar dock 
endast på hur många företag som har tillstånd och inte hur många som 
faktiskt nyttjar det. Jordbruksverket uppskattar att det sannolikt finns en 
marknad med träförpackningar som inte ingår i deras register, t.ex. 
förpackningar som cirkulerar inom EU:s gränser samt träförpacknings-
typer som inte kräver markering. Jordbruksverkets lista över företag som 
tillverkar träemballage indikerar att antalet träförpackningstillverkare är 
ännu fler än vad som går att utläsa av SCB:s företagsregister.  

Träförpackningar är främst verksamhetsförpackningar och det finns 
inget insamlingssystem avsett för hushåll. Vissa träförpackningar åter-
används och repareras för återanvändning, något som gör träförpackningar 
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 unika sett till andra typer av förpackningar. Lastpallar är den vanligaste 
typen träförpackning, men det finns även andra typer så som pallkragar, 
lådor med mera. Den vanligaste standardiserade lastpallen är EUR-pallen 
vars tillverkning och reparation kräver licens. En EUR-pall i trä kan 
användas cirka 80 gånger och Svenskt Trä bedömer att upp till 10 miljoner 
EUR-lastpallar cirkulerar i Sverige under ett år.  

8 Insamlingssystem i andra länder 
I Sverige bär producenterna inte bara det finansiella ansvaret utan även det 
operationella ansvaret för både insamling och återvinning. I andra EU- 
länder är det inte ovanligt att det offentliga helt eller delvis har tagit ett 
operationellt ansvar, ibland även det finansiella ansvaret.  

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla medlemsländer senast 2025 ha infört 
producentansvar för förpackningar och förpackningsavfall. Danmark är ett 
av få EU-länder som inte har haft något producentansvar. I stället har 
kommunerna skött all insamling och återvinning av hushållsavfall.  

Danmark måste alltså införa ett annat system än dagens. Som ett 
underlag till sitt ställningstagande lät danska Miljöstyrelsen därför ta fram 
en jämförande analys mellan fyra till dem närliggande länder: Belgien, 
Nederländerna, Sverige och Tyskland. Resultat och slutsatser från 
analysen är intressanta även för svenska överväganden och redovisas 
nedan (Miljöstyrelsen, ”Nabotjek vedrørende udvidet producentansvar for 
emballage og emballageaffald, Orientering fra Miljøstyrelsen”, nr. 29. 
2019).  

Även vetenskapliga rön om funktionen av producentansvar kan vara av 
betydelse för övervägandena. Nedan sammanfattas resultatet i studier som 
initierats av OECD och Europeiska kommissionen.   

8.1 Belgien 
I Belgien styr regionerna och kommunerna insamlingen av hushållens 
förpackningar genom en interregional förpackningskommission, etablerad 
genom belgisk lag och ett samarbetsavtal från 1996. Lagen uppdaterades 
med mer ambitiösa målsättningar 2008. Producenterna är skyldiga att 
rapportera använda mängder och material. Förpackningskommissionen 
utövar tillsyn. 

Ansvaret för insamling och sortering av hushållens förpackningsavfall 
ligger på kommunerna medan producenterna är ansvariga för avsättningen 
av materialet. Hanteringen av verksamheternas avfall sköts av produ-
centerna i ett separat system.  

Genom samarbetsavtal görs producenterna ansvariga för att ta tillbaka 
förpackningarna från avfallsinnehavarna. I praktiken överförs dessa avtal 
till icke-vinstdrivande producentansvarsorganisationer för hushållsavfall 
(FostPlus) respektive verksamhetsavfall (Val-I-Pac) genom ackreditering 
från kommissionen med fem års varaktighet. Organisationerna har i 
praktiken monopolställning. I ackrediteringarna anges organisationernas 
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ansvar, förpliktelser samt rättigheter. Det framgår till exempel genom s.k. 
scenarier i vilken omfattning kommunernas insamling av respektive 
material från hushållen ska bedrivas beroende på befolkningsmängd eller 
befolkningstäthet (Decision of the Interregional Packaging Commission of 
20 December 2018 Concerning Accreditation of the Non-Profit 
Association Fost Plus As a Packaging Waste Compliance Organisation). 
Organisationerna är skyldiga att täcka hela Belgien med sina system, 
uppfylla de nationella målen för insamling och materialåtervinning, 
rapportera till myndigheterna samt utveckla planer för förebyggande av 
avfall.   

FostPlus tar in avgifter från producenterna baserat på materialslag och 
mängder förpackningar satta på marknaden. Producenter har en skyldighet 
att ansluta sig till en producentansvarsorganisation om de sätter ut mer än 
300 kg emballage årligen.  

Det finns totalt 539 kommuner i Belgien, av vilka de flesta samarbetar 
genom cirka 35 kommunalförbund. Dessa kan antingen utföra insamlingen 
själva eller överlåta den till privata aktörer. FostPlus uppfyller sina 
åtaganden om full kostnadstäckning genom åttaåriga avtal med kom-
munalförbunden.   

Det senaste ackrediteringsbeslutet för FostPlus från december 2018 är 
på 35 sidor och reglerar relationen till kommuner och kommunförbund 
(inkl. de insamlingsscenarier som ska ersättas), upphandling, medlemskap 
för producenter, försäkring och finansiella garantier, förebyggande av 
avfall samt insamling på andra platser än vid hushållen (Ackreditation 
FOST PLUS, Interregionale Verpakkingscommissie, 20 december 2018).   

För att åskådliggöra detaljeringsgraden i ackrediteringen ges här 
exempel på hur insamlingen av förpackningar av papper och kartong 
regleras. Som utgångspunkt gäller att FostPlus ska ersätta kommunerna för 
insamling på trottoaren (eng. curbside collection) var fjärde vecka. I städer 
med minst 150 000 invånare ska insamlingen, om det är motiverat, i stället 
ske varje vecka, och i städer med minst 10 000 invånare eller en 
befolkningstäthet på minst 1 000 personer per kvadratkilometer varannan 
vecka. Om befolkningstätheten är lägre än 100 personer per kvadrat-
kilometer sker insamlingen genom återvinningsstationer, kompletterad 
med insamling på trottoaren.    

Förpackningsavfallet från verksamheter samlas in av avfallsentre-
prenörer på uppdrag av Val-i-Pac. Deras verksamhet behöver inte helt 
finansieras genom producentavgifter i och med att det finns ett positivt 
värde i en stor del av de aktuella förpackningarna. Val-I-Pac samlar in data 
från producenterna om mängder satta på marknaden och från entre-
prenörerna om insamlade och återvunna mängder. Val-I-Pac ger också 
finansiella incitament till verksamheterna i syfte att öka utsorteringen. I 
ackrediteringsbeslutet från december 2016 specificeras fyra olika slags 
incitament – uthyrning av containrar, främjande av återvinning av 
specifika material, incitament för nya företag samt en plan för små- och 
medelstora företag – vilka Val-I-Pac ska tillhandahålla (Ackreditation 
FOST PLUS, Interregionale Verpakkingscommissie, 20 december 2018).   

Förpackningskommissionens roll består bland annat i att bevaka att 
industrin tar sitt ansvar och att bevaka medborgarnas intressen. Till 
exempel är det viktigt att inte bara godkänna insamlingssystemen utifrån 
de ackrediterade organisationernas förslag utan också att kräva 
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 förbättringar eller utvidgning när så är nödvändigt. Kommissionen 
bevakar också att alla avgifter är korrekta och rättvisa, särskilt för de 
mindre företagen. Vidare granskar kommissionen att de data som 
rapporteras in är korrekta samt utövar tillsyn för att identifiera och 
sanktionera friåkare.    

8.2 Nederländerna 
I Nederländerna förpliktas producenterna i lag att förebygga förpacknings-
avfall samt att samla in och återvinna avfallet. I praktiken är producent-
ansvaret implementerat som en renodlad finansiell modell där landets 380 
kommuner tar fullt ansvar för insamling och återvinning. Detta gäller för 
både hushålls- och verksamhetsavfall, med undantag för återvinningsbart 
verksamhetsavfall som kan levereras direkt till återvinning utan 
kommunal inblandning. De enskilda kommunerna har stor frihet i hur de 
vill organisera insamling och återvinning. Några kommuner utför 
uppgifterna själva medan andra går samman i kommunalförbund. Några 
gör det inom en egen organisation medan andra upphandlar tjänster.   

Organisationen Afvalfonds Verpakking (AV), som har monopol-
ställning, tillvaratar producenternas intressen och samlar in avgifter från 
producenterna. AV:s överordnade mål är att säkra uppfyllelsen av 
medlemmarnas producentansvar. Det sker primärt genom ekonomisk 
kompensation till kommunerna för deras insamlings-, sorterings- och 
återvinningsaktiviteter. Därutöver finansierar AV en rad aktiviteter när det 
gäller förebyggande av avfall, forskning, tvärgående samarbeten, kamp-
anjer etc.  

Enligt den danska analysen diskuteras kommunernas service frekvent i 
Nederländerna. Det råder inte sällan oenighet kring effektiviteten och 
kvaliteten i kommunernas utförande. AV noterar denna diskussion men 
poängterar att deras fokus övergripande ligger på att uppnå återvinnings-
målen.   

Enligt den danska analysen kännetecknas den nederländska avfalls-
sektorn av en omfattande tillsyn och kontroll. Både AV och den centrala 
statliga tillsynsmyndigheten (Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) 
utövar tillsyn över producenter och importörer. Till exempel utförs 
djupgående revisioner av de 150 största verksamheterna vart femte år.   

8.3 Tyskland 
Tyskland var 1991 bland de första länderna i Europa att införa ett utvidgat 
producentansvar med sin förpackningsförordning. Ansvaret är genomfört 
genom en fullständigt operationell modell, där producenterna har fullt 
ansvar för − och kontroll över – kostnaderna. För att säkerställa att 
systemet levererar den service som medborgarna förväntar, har det 
fastställts minimikrav på organisationernas täckningsgrad, kommuni-
kation, koordinering med lokala myndigheter, dokumentation och 
verifikation.  
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Under de tio första åren hade den icke-vinstdrivande organisationen Der 
Grüne Punkt – Duales System Deutschland (DSD) − ett monopol. Detta 
bröts 2001 och från och med 2005 har DSD varit vinstdrivande och 
konkurrerat med cirka tio andra aktörer.   

Som en reaktion på de stora problemen med friåkare och brister i 
tillsynen över producentansvarsorganisationer och producenter, antog 
Tyskland 2017 en förpackningslag som trädde i kraft den 1 januari 2019. 
Ett centralt element i den nya lagen är inrättandet av en ny myndighet, 
Zentrale Stelle Verpackungsregister (Zentrale Stelle), och ett online-
register med obligatorisk registrering för alla producenter och importörer 
(utan någon undre gräns för mängd marknadsförda förpackningar). De nya 
reglerna ställer också krav på att producenterna ska registrera mängd och 
material för alla förpackningar. Sammantaget kommer den nya tyska 
förpackningslagen leda till en mycket striktare tillsyn än tidigare, där den 
nya myndigheten skärper åtgärderna mot friåkare.  

De tyska producenterna betalar förpackningsavgift till en producent-
ansvarsorganisation. Organisationerna står tillsammans för infrastrukturen 
för insamling för att skydda hushållen mot förändringar när det sker ett 
byte av ansvar i insamling. Rätten till hantering av förpackningsavfallet 
och dess omkostnader tilldelas organisationerna utifrån kriterier från 
Zentrale Stelle och fastställs utifrån deras marknadsandelar. De största 
organisationerna får alltså fler insamlingsområden men får samtidigt ta på 
sig en större andel av de fasta utgifterna i systemet.  

Vart tredje år ska organisationerna genomföra en upphandling av 
insamlingen i de områden som de tilldelats. Både privata företag och 
kommunala bolag kan lägga anbud. Eftersom utgifterna för infrastrukturen 
är fixerade och fördelas mellan organisationerna utifrån fastställda 
kriterier, är det genom anbudsförfarandet som organisationerna kan 
påverka sina utgifter i denna del. Förutom kostnaderna för drift av 
infrastruktur delar organisationerna också på kostnader för upplysnings-
kampanjer.  

8.4 Finland 
Lag om ändring av avfallslagen (7014/2021) antogs av riksdagen den 
15 juli 2021. Enligt lagen ska kommuner och en producentansvars-
organisation komma överens om hur separat insamling av förpacknings-
avfall ska ordnas. Ramarna för avtalet är bl.a. att  
• fastighetsvis insamling ska ordnas i tätbefolkade områden av 

kommunerna och (kompletterande) områdesvis insamling av 
producentorganisationen, 

• förpackningsavfallet bör så långt det är möjligt samlas in tillsammans 
med annat avfall av samma material, och 

• insamling och transport bör ordnas kostnadseffektivt och så att 
utsläppen till miljön är så små som möjligt.  

(Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den [RP 40/2021 
rd]).  
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 Kommunerna och producentansvarsorganisationen ska dessutom 
gemensamt ordna tillräcklig rådgivning för att effektivisera sorteringen. 
De ska också gemensamt följa upp hur insamlingen fungerar och bedöma 
behovet av ytterligare åtgärder för att öka de insamlade mängderna eller 
förbättra avfallets kvalitet. Förpackningsproducenterna ska genom avtalet 
stå för minst 80 procent av de totala kostnaderna för hanteringen.  

Om ett avtal inte blir av kan producentorganisationen begära medling 
hos Miljöministeriet. Skulle medlingen inte lyckas övergår ansvaret för 
insamlingen till producentansvarsorganisationen. Om en enskild kommun 
inte ansluter sig till avtalet har den inte rätt till ersättning och ska själv 
ordna insamlingen.  

Genom den nya lagen kommer fler än 50 procent av Finlands hushåll att 
få fastighetsnära insamling. 

8.5 Danmark 
Danmark är ett av få EU-länder som inte har haft något producentansvar. 
I stället har kommunerna skött all insamling och återvinning av 
hushållsavfall.  

Genom ändringar i den danska avfallsförordningen från januari 2021 
införs nationellt ensade sorteringskriterier för hushållsavfall och hushålls-
liknande verksamhetsavfall. Avfallet ska framöver sorteras i 9 fraktioner: 
mat-, tidningspapper-, kartong-, glas-, metall-, plast, mat- och dryckes-
kartong samt farligt avfall och restavfall. För de allra flesta hushåll 
kommer insamlingen att ske på fastigheten eller i omedelbar anslutning till 
densamma. Under vissa förhållanden kan kommunerna för bestämda 
bostadsslag eller -områden avstå från fastighetsnära insamling och i stället 
låta hushållen lämna avfallet på centrala uppsamlingsplatser, som till 
exempel återvinningsstationer. Det kommer att kunna skilja mellan de 
olika kommunerna hur insamlingen av de 9 fraktionerna sker. Beroende 
på tillgång till plats ger avfallsförordningen t.ex. möjlighet att samla in 
flera fraktioner i samma kärl i syfte att senare sortera dem från varandra.  

Kommunerna ska som utgångspunkt sörja för att det etableras system 
för insamling av hushållsavfall som är i överensstämmelse med avfalls-
förordningen senast den 1 juli 2021. De har dock haft möjlighet att söka 
dispens från denna frist, exempelvis om det har funnits behov av att låta 
existerande avtal löpa ut eller funnits behov av ytterligare tid för att 
involvera medborgarna i utformningen av det nya systemet. Många 
kommuner har kommit långt med implementeringen men saknar enstaka 
fraktioner. Miljöstyrelsen har därför beviljat 74 dispenser. Som längst har 
dispenser kunnat beviljats till den 31 december 2022. Därför kan alla 
hushåll förvänta sig att det nya systemet också är utrullat till det datumet. 
Senast nämnda datum ska också alla avfallsbehållare vara uppmärkta med 
nya piktogram.  

Ett samarbetsforum bestående av kommunerna och olika danska 
branschorganisationer, vilket inrättats av regeringen, presenterade i juni 
2021 ett antal rekommendationer om hur producentansvaret bör införas. 
Aktörerna rekommenderar att insamlingen från hushåll sker i en hybrid 
modell där förpackningar insamlas tillsammans med annat avfall av 
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samma material. Förpackningarnas andel av kommunernas kostnader för 
insamling bör täckas av producenterna och regleras i ett avtal mellan de 
båda parterna. Verksamheternas förpackningsavfall bör samlas in under 
producenternas ansvar. Aktörerna rekommenderar vidare en reglering av 
producentansvarsorganisationer genom godkännande/ackreditering. Det 
bör enligt aktörerna bara kunna ackrediteras en producentansvars-
organisation i taget. Denna bör drivas utan vinstsyfte 
(https://mst.dk/media/222325/samarbejdsforums-anbefalinger-til-
producentansvar_18-juni-2021.pdf).   

8.6 Utvärderingar av konkurrens mellan 
producentansvarsorganisationer 

Den övergripande frågan om för- och nackdelar med att låta en 
producentansvarsorganisation bedriva sin verksamhet med vinst eller inte 
analyserades och diskuterades i en rapport från OECD 2016 (Extended 
Producer Responsibility. Updated Guidance for Efficient Waste 
Management). OECD fann att möjligheten att göra en bedömning 
påverkas av bristen på detaljerade data från system med vinstdrivande 
producentansvarsorganisationer som ett resultat av att organisationerna av 
konkurrensskäl önskar skydda vissa data. OECD fann endast en studie – 
en konsultstudie på uppdrag av kommissionen (Bio by Deloitte, 
”Development of Guidance on Extended Producer Responsibility”, 2014) 

− i vilken man utvärderar frågan om effekten av den legala statusen på 
producentansvarsorganisationerna i flera jurisdiktioner. I denna studie 
identifierades att det enbart i 13 av 36 studerade producentansvarssystem 
inom EU förekom vinstdrivande organisationer. 

Huvudargumenten till förmån för att tillåta vinstdrivande producent-
ansvarsorganisationerna är att vinstincitamentet förväntas driva organisa-
tionerna att vara effektiva. Om systemet för utökat producentansvar är 
ordentligt strukturerat kommer samhällsmål att uppnås på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. Således är argumenten för vinstdrivande organisa-
tioner sammanflätade med de argument som allmänt gäller till stöd för 
konkurrens. Till exempel kan icke-vinstdrivande organisationer tillåta 
höga administrativa kostnader eller höga löner, en företeelse som är i vart 
fall är mer ovanlig hos vinstdrivande organisationer på grund av press från 
aktieägarna. Andra argumenterar emellertid att producenternas ägande av 
organisationerna eller en noggrann övervakning av producentansvars-
organisationernas finanser och agerande kan åstadkomma effektivitet. 
Konkurrens mellan organisationerna oberoende av deras legala status, kan 
också reducera oönskade effekter (OECD, ”Extended Producer 
Responsibility. Updated Guidance for Efficient Waste Management”, 
2016).  

En särskild drivkraft för framväxten av konkurrerande producent-
ansvarsorganisationer, som ofta är vinstdrivande, har varit producenternas 
oro över vad som uppfattas som alltför stora finansiella överskott hos 
producentansvarsorganisationerna. Uppgifter från t.ex. European Portable 
Battery Association visade att i slutet av 1990-talet ackumulerade vissa 
organisationer finansiella överskott med 15–65 procent av intäkterna. I ett 
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 annat fall erhöll vissa producentansvarsorganisationer som ansvarar för 
elektrisk och elektronisk utrustning i EU avgifter baserade på mängden 
försäljning av ny utrustning, medan de inte spenderade motsvarande 
belopp på hanteringen av de mindre kvantiteter utrustning som lämnades 
som avfall, vilket ledde till stora reserver. Vissa producenter såg storleken 
på överskotten som obefogade och arbetade för att införa konkurrerande 
producentansvarsorganisationer som ett sätt att utöva prispress på de 
avgifter som producenterna betala till organisationerna. 

I januari 2013 publicerade en grupp producentansvarsorganisationer för 
förpackningar ett ”manifest” som skisserade fyra huvudargument mot att 
tillåta vinstdrivande producentansvarsorganisationer: 

 
• Möjligheten att fördela vinster gör det möjligt att diskriminera 

producenter som inte är aktieägare, 
• Vinster i en producentansvarsorganisation riskerar att skapa incitament 

för producentansvarsorganisationer att erbjuda stora producenter 
rabatter och annan förmånsbehandling, 

• Vinster kan skapa inträdesbarriärer i producentansvarsorganisationer 
för små producenter eller producenter som inte kommer att öka vinsten 
för organisationen. 

• Icke-vinstdrivande arbete i en producentansvarsorganisations 
verksamhet (som utbildning, förebyggande arbete, investeringar) är 
enklare att driva igenom i avsaknad av vinstintresse eftersom dessa 
aktiviteter kan vara kostsamma. 

 
De producentansvarsorganisationer som skrev manifestet ingår numera i 
Expra (organisation för icke-vinstdrivande producentansvars-organisa-
tioner). Expra har efter det ovan angivna manifestet argumenterat för att 
vinstdrivande organisationer kanske inte följer konkurrensrätten när de 
äger flera delar i avfallskedjan och har möjlighet att sätta de avgifter som 
producentansvarsorganisationerna ska betala för avfallshanteringen. 
Vidare hävdar Expra att avfallsoperatörer inte bör vara en del av en 
producentansvarsorganisation eftersom de har ett vinstintresse som går 
emot organisationen, dvs. en högre vinst av en ökad avfallsström. 
Motståndare till vinstdrivande producentansvarsorganisationer argumen-
terar också för att drivkraften för lönsamhet genererar incitament för å ena 
sidan högre mål och å andra sidan lägre miljöprestanda som ett sätt att 
spara pengar. 

Konkurrenslagar i många länder, inklusive Europeiska unionen och 
USA, gäller företag oavsett deras slutliga ägande – statligt, kommunalt 
eller privat – eller vinst- respektive icke-vinst status (eng. ”profit” och 
”non-profit”). Enligt EU-lagstiftningen omfattas t.ex. alla enheter som 
bedriver en ”ekonomisk verksamhet” av konkurrenslagstiftning. Detta 
innebär att om vinst tillåts i systemet behövs en noggrann övervakning av 
konkurrerande producentansvarsorganisationer. 

Kommissionens konsulter fann i sin studie från 2014 att den vanligaste 
situationen i EU var att nationell lagstiftning påbjöd att en producent-
ansvarsorganisation ska vara icke-vinstdrivande. När ett sådant krav inte 
fanns, var vinstdrivande producentansvarsorganisationer vanligt före-
kommande. Båda modellerna existerade i de undersökta varuströmmarna. 
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Skillnaderna indikerade inte någon ”synlig evidens för teknisk prestanda 
eller för kostnader." Konsulterna fann vidare att det finns argument för och 
emot vinstdrivande producentansvarsorganisationer, samtidigt som det 
saknas vetenskapligt stöd för att det ena eller andra vägvalet presterar 
bättre än det andra. Konsulterna fokuserade därför i stället på att identifiera 
ett antal rekommendationer i syfte att säkerställa rättvis konkurrens och 
drog den övergripande slutsatsen, vilket även följer av konkurrensrätten, 
att myndigheterna mycket noggrant behöver reglera och kontrollera 
systemet och dess producentansvarsorganisationer när vinst tillåts i 
systemet (Bio by Deloitte, ”Development of Guidance on Extended 
Producer Responsibility”. 2014). 

9 Överväganden och förslag  

9.1 Den fastighetsnära insamlingen behöver byggas 
ut för att nå återvinningsmålen och en cirkulär 
ekonomi 

Bedömning: Den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall 
från hushållen bör byggas ut i hela landet. Även insamlingen från 
verksamheter och på allmän plats behöver byggas ut.  

En förbättrad insamling av förpackningsavfall är en viktig åtgärd i 
strävandena mot en cirkulär ekonomi och nödvändig för att kunna nå 
skärpta materialåtervinningsmål. De utmaningar med dagens insamling 
som identifierades 2018 kvarstår.  

Nuvarande bestämmelser om tillståndskrav har visat sig svåra att 
tillämpa, och därför behöver ett nytt system utvecklas. 

 

Skälen för bedömningen: Miljö- och energidepartementet remitterade 
våren 2018 promemorian Mer fastighetsnära insamling av förpacknings-
avfall och returpapper – utveckling av producentansvaren. Bedömningen 
i promemorian var att producentansvaren för förpackningar och 
returpapper behövde ses över för att bättre tillgodose medborgarnas behov 
av en lättillgänglig insamling och för att andelen avfall som material-
återvinns ska öka. Sedan producentansvaren infördes 1994 hade det 
uppstått en rad problem på området. Det hade inte funnits några faktiska 
möjligheter att bedriva tillsyn över insamlingssystemen för förpacknings-
avfall respektive returpapper eller över hur förpackningar utformas. 
Problemen hade dessutom handlat om bl.a. otydligt ansvar, osäkerhet 
kring krav på servicenivå för producenternas insamlingssystem, svårig-
heter att få in uppgifter till statistik, nedskräpningsproblem, dubbel-
betalning för insamling och behandling samt otillräcklig utsortering av 
förpackningsavfall från restavfallet. Promemorian innehöll därför förslag 
till en ny förpackningsförordning, som beslutades i juni 2018 (förord-
ningen [2018:1462] om producentansvar för förpackningar). En över-
gripande slutsats var att den fastighetsnära insamlingen av förpack-
ningsavfall behövde byggas ut och erbjudas utan extra kostnad. En central 
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 bestämmelse i den nya förordningen innebar att producentansvarsorgani-
sationerna för att få tillstånd för sin hantering skulle kunna erbjuda 
borttransport från minst 60 procent av bostadsfastigheterna till 2021 och 
från alla bostadsfastigheter senast i april 2025. 

Naturvårdsverkets beslutade i maj 2020 att avslå de två ansökningar om 
tillstånd för insamling av förpackningsavfall som inkommit till myndig-
heten. Avslagen motiverades främst med att de föreslagna systemen 
varken enskilt eller tillsammans levde upp till kravet på att erbjuda bort-
transport från tillräckligt många bostadsfastigheter. Flera bestämmelser i 
förordningen visade sig svåra att tillämpa i praktiken, som t.ex. samråds-
skyldigheten, vilket innebar att insamlingssystemen inte kompletterade 
varandra utan snarare dubblerade varandras system. Naturvårdsverket 
lämnade den 15 juni 2020 en hemställan till regeringen om att se över 
förordningen i olika delar. Regeringen beslutade därför den 24 september 
2020 att skjuta upp ikraftträdandet av förordningens bestämmelser om 
tillståndskrav och bekräftade samtidigt sin avsikt att se över förordningen. 

Med anledning av att 2018 års ambitioner inte realiserats, kvarstår 
samtliga av de problem som då identifierades. Samtidigt har det kommit 
till ytterligare och skärpta krav genom ändringar i EU:s avfallsdirektiv och 
förpackningsdirektiv som antogs våren 2018. Genom ändringarna har det 
bl.a. kommit till mer ambitiösa materialåtervinningsmål och bestämmelser 
om hur målen ska mätas, vilka redan införts i svensk rätt. 

Att uppnå de av EU uppställda materialåtervinningsmålen kommer i 
många fall att vara en utmaning för Sverige och övriga medlemsstater, 
särskilt för avfall som utgörs av plastförpackningar. Enligt Naturvårdsver-
kets förpackningsstatistik för 2020 uppnådde Sverige materialåtervin-
ningsmålen enbart för glasförpackningar och metallförpackningar av 
järnbaserad metall (stål) respektive aluminium. För att nå materialåter-
vinningsmålen behöver både insamlingen och materialåtervinningen öka. 

Det har även införts bindande minimikrav för system för utökat 
producentansvar i avfallsdirektivet, som behöver vara genomförda i 
svensk rätt den 5 januari 2023. Det brådskar därför att se över förpack-
ningsförordningen så att ambitionerna från 2018 års promemoria kan 
realiseras med beaktande av de ökade kraven i EU-direktiven. 

Sedan 2018 har insikten vuxit om behovet av att ställa om till en cirkulär 
ekonomi för att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- 
och miljöpåverkan. Primära resurser ska så långt det är möjligt ersättas av 
resurser som används effektivt i cirkulära flöden. Regeringen beslutade i 
juli 2020 en nationell strategi för en cirkulär ekonomi och i januari 2021 
en handlingsplan. Enligt dessa bör insatser vidtas för att underlätta för 
hushåll och verksamheter att enkelt kunna göra sig av med allt sitt 
källsorterade avfall. Det ska därför finnas en hög servicegrad med tydlig 
information och rationella system. 

Det har sedan 2018 inte kommit fram några rön som ger anledning att 
ompröva slutsatsen att en utbyggd fastighetsnära insamling vid hushållen 
är det bästa sättet att åtgärda en del av problemen och öka insamlingen. 
Sammantaget behöver därför den fastighetsnära insamlingen av förpack-
ningsavfall vid hushållen byggas ut i hela landet, i enlighet med syftet 
bakom den förpackningsförordning som antogs 2018. Även insamlingen 
från verksamheter och på allmän plats behöver byggas ut. I och med att 
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tillståndskraven i förpackningsförordningen visat sig svåra att tillämpa 
behöver bestämmelserna ses över i grunden. 

9.2 En ny förordning om producentansvar för 
förpackningar 

Förslag: Det ska införas en ny förordning om producentansvar för 
förpackningar. I den nya producentansvarsförordningen ska det 
förklaras i inledningsbestämmelsen att förordningen innehåller 
bestämmelser om ett system för utökat producentansvar för avfalls-
hantering för förpackningar. 

Flera bestämmelser från 2018 års förpackningsförordning ska, 
oförändrade eller med redaktionella ändringar, föras över till den nya 
förordningen. Det gäller bl.a. bestämmelser om tillämpningsområde, 
mål för materialåtervinning och minskad nedskräpning, utformning av 
förpackningar, rapportering och tillsyn. 

Förordningen om retursystem för plastflaskor och returburkar ska 
upphävas och bestämmelserna föras över till den nya förordningen med 
vissa anpassningar.  

 

Skälen för förslaget: Som beskrivs i avsnitt 10 behöver tillstånds-
systemet i 2018 års förordning ses över i grunden. När förutsättningarna 
förändras i grunden beträffande både ansvar, prövning och finansiering är 
behovet stort av en ny reglering. Det bör därför införas en helt ny förord-
ning om producentansvar för förpackningar. 

Det centrala bemyndigandet i miljöbalken som ger regeringen möjlighet 
att meddela föreskrifter om producentansvar har nyligen ändrats (15 kap. 
12 §). I bemyndigandet anges nu att regeringen får införa ”system för 
utökat producentansvar för avfallshantering” (prop. 2020/21:198). Sam-
tidigt förklaras uttrycket i miljöbalken. Med system för utökat ansvar för 
avfallshantering avses ett system som innebär att producenter ansvarar 
ekonomiskt eller organisatoriskt för hanteringen av avfallsledet i en 
produkts livscykel (15 kap. 9 §). I den nya producentansvarsförordningen 
bör det därför framgå att det genom förordningen inrättas ett system för 
utökat producentansvar för avfallshantering för förpackningar.  

Den nya förordningen bör delas in i kapitel för att underlätta för läsaren. 
Många bestämmelser bör flyttas över från 2018 års förordning till den nya 
förordningen med enbart redaktionella ändringar. Det gäller även de 
bestämmelser som nyligen har införts i 2018 års förordning för att 
genomföra engångsplastdirektivet (se SFS 2021:1003).  

I promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035) (härefter engångs-
plastpromemorian) föreslås också krav, med vissa undantag, på att minst 
75 viktprocent av en förpackning ska gå att materialåtervinna. Det komp-
letteras av en bestämmelse om att ett insamlingssystem (producent-
ansvarsorganisation) inte får åta sig att ta hand om en förpackning om inte 
producentansvarsorganisationen kan se till att minst 75 viktprocent av 
förpackningen materialåtervinns. Dessa förslag har ännu inte genomförts 
eftersom de har anmälts till kommissionen enligt Europaparlamentets och 
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 rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande 
föreskrifter för informationssamhällets tjänster (anmälningsnummer 
2021/0393/S och 2021/0392/S i den s.k. TRIS-databasen). Kommissionen 
har lämnat ett s.k. detaljerat utlåtande över förslagen och en frysnings-
period löper t.o.m. den 30 december 2021 (TRIS/(2021) 03544). Det är för 
närvarande oklart om och i så fall när förslagen kan genomföras. I 
författningsförslaget finns dessa förslag återgivna i författningstext, 
liksom de ändringar i 2018 års förpackningsförordning som redan har 
beslutats men som ska träda i kraft efter den 1 januari 2023 (jfr SFS 
2021:1003). Avsikten med författningsförslaget är att visa hur de nämnda 
bestämmelserna skulle kunna se ut i den nya förpackningsförordningen. 

Även förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och 
returburkar (retursystemsförordningen) bör upphävas. Bestämmelserna 
bör föras över till den nya förpackningsförordningen och anpassas efter 
denna. Ett retursystem bör inte ses som en juridisk person, utan det bör 
drivas av en producentansvarsorganisation. Alla bestämmelser i den nya 
förordningen kommer inte att vara relevanta för en producentansvars-
organisation som driver ett retursystem. Vissa kapitel rör enbart 
insamlingen av förpackningar som inte ska ingå i ett retursystem. Även i 
de kapitel som rör retursystemet bör uttrycket ”en producentansvars-
organisation för förpackningar” användas när alla producentansvars-
organisationer avses. I övrigt bör det framgå när en bestämmelse enbart 
avser en producentansvarsorganisation som driver ett retursystem eller en 
producentansvarsorganisation för förpackningar som inte driver ett 
retursystem.  

De bestämmelser som förs över från 2018 års förpackningsförordning 
och retursystemsförordningen utan ändrat innehåll kommenteras inte 
särskilt i denna promemoria. I bilaga 1 finns en jämförelsetabell där det 
framgår vilken motsvarighet bestämmelserna i 2018 års förordning och 
retursystemsförordningen får i den nya förordningen. 

9.3 Utsorteringskrav för förpackningsavfall  

9.3.1 Krav på separat insamling och utsortering 
förtydligas 

Förslaget: Kraven på utsortering och separat insamling ska förtydligas. 
Den som har förpackningsavfall ska sortera ut följande material från 
annat avfall:  papper och kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat 
glas. Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem 
ska också sorteras ut från annat avfall. Även avfall av övriga 
förpackningar (t.ex. förpackningar av trä, keramik och textil) ska 
sorteras ut. Kravet på utsortering gäller inte en förpackning som på 
grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall och i stället ska 
sorteras och hanteras som farligt avfall. 

Vid verksamheter som är serveringsställen, dvs. där det bedrivs 
näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till 
allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället, ska 
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serveringsstället se till att förekommande förpackningsavfall sorteras ut 
i serveringslokalen. 

Den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att 
förpackningen skiljs från innehållet. Detta gäller inte en förpackning 
som  

1. på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, eller 
2. innesluter läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den 

praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. 
Bestämmelserna om skyldigheten att skilja en förpackning från dess 

innehåll ska börja tillämpas i fråga om avfall som produceras efter 
utgången av december 2023. 

Skälen för förslaget  
Förtydligade krav på utsortering  
Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna införa separat insamling av 
åtminstone papp, metall, plast och glas (artikel 11.1 tredje stycket). Med 
separat insamling avses insamling som innebär att ett avfallsflöde hålls 
åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild 
behandling. Enligt gällande regelverk finns ett krav på att avfalls-
innehavarna sorterar ut förpackningsavfallet från annat avfall men det 
anges inte särskilt i vilka förpackningsmaterial. Det finns inte heller ett 
tydligt krav på separat insamling av utsorterat avfall i avfallsförordningen. 
Bestämmelser om detta bör således införas. För att genomföra avfalls-
direktivet bör utsortering ske i förpackningsmaterialen papp, metall, plast 
och glas.  

Enligt förpackningsdirektivet omfattar minimimålen för material-
återvinning som ska vara uppfyllda 2025 respektive 2030 förpacknings-
avfall av papper och kartong (artikel 6.1 g). I 2018 års förpacknings-
förordning omfattar motsvarande mål papp, papper, kartong och wellpapp 
(18 §). Bestämmelserna bör omfatta papper och kartong. Bedömningen är 
att detta inbegriper papp och wellpapp. Denna ändring är därför endast 
språklig. 

Glas bör sorteras ut i färgade respektive ofärgade glasförpackningar. 
Plastflaskor och metallburkar som omfattas av ett retursystem bör sorteras 
särskilt. Det innebär att avfallsinnehavarna ska sortera ut avfall som består 
av papper och kartong, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade 
glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar liksom plastflaskor och 
metallburkar avsedda för ett godkänt retursystem från annat avfall. 
Förpackningsavfall som är mindre vanligt förekommande såsom exempel-
vis trä, textil- och keramikförpackningar bör sorteras ut men i en gemen-
sam fraktion som avser övriga förpackningar.  

De nya bestämmelserna bör kompletteras med nya instruktioner om var 
hushållen och verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushållens i ett flerbostadshus ska lämna sitt avfall. Förpackningsavfall 
som produceras i ett hushåll eller i en verksamhet vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus ska lämnas till det 
insamlingssystem som kommunen tillhandahåller och till ett insamlings-
system i form av ett retursystem som en producentansvarsorganisation 
driver. Genom hänvisningar till förpackningsförordningen bör det framgå 
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 att avfall av de vanligast förekommande förpackningsmaterialen papper 
och kartong, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasför-
packningar och ofärgade glasförpackningar ska lämnas till det fastighets-
nära insamlingssystem som kommunen tillhandahåller. Avfall av övriga 
förpackningsmaterial, liksom skrymmande förpackningar ska lämnas på 
de lättillgängliga insamlingsplatserna. 

En förpackning som innehåller avfall bör skiljas från innehållet i 
förpackningen 
Av kommissionens tillkännagivande om teknisk vägledning om klassifi-
cering av avfall (2018/C 124-01) framgår att en förpackning för att vara 
förpackningsavfall vid klassificering enligt kommissionens beslut om 
avfallsförteckning bör vara ”nominellt tom” (kommissionens beslut 
2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en 
förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 
75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en 
förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 
91/689/EEG om farligt avfall). Uttrycket nominellt tom bör förstås som att 
förpackningens produktinnehåll effektivt har avlägsnats, dvs. genom att 
förpackningen tömts eller skrapats ur. Det faktum att minimala rester av 
innehållet finns kvar i förpackningsavfallet utesluter inte att förpackningen 
betraktas som nominellt tom. 

I den nuvarande bestämmelsen om utsorteringsskyldighet i avfalls-
förordningen anges att den som har förpackningsavfall ska sortera ut 
förpackningsavfallet från annat avfall (3 kap. 4 §). Avsikten med denna 
bestämmelse har varit att den ska innefatta en skyldighet att skilja 
förpackningen från innehållet. Mot bakgrund av vad som framgår av 
kommissionens vägledning finns det dock ett behov av att införa en 
bestämmelse om att utsorteringskravet innefattar en skyldighet att skilja 
en förpackning som innehåller avfall från innehållet i förpackningen. Detta 
överensstämmer även med avfallshierarkin, en prioriteringsordning som 
regleras i miljöbalken och som syftar till att avfall i första hand ska 
förebyggas och att det avfall som ändå produceras ska hanteras på ett 
resurseffektivt sätt (2 kap. 5 § och 15 kap. 10 §). 

Enligt 28 § i 2006 års förpackningsförordning finns en skyldighet för 
bl.a. andra förbrukare än hushåll, till exempel verksamheter, att sortera ut 
förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för 
borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen 
tillhandahåller för sådant avfall. 

I Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att föreslå genomförande av 
artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/98/EG 
i den svenska lagstiftningen (redovisningen av bioavfallsuppdraget,  
2021-09-02) framhålls att en skyldighet att manuellt eller maskinellt packa 
upp förpackat livsmedelsavfall i butik kan innebära betungande ekono-
miska konsekvenser och andra praktiska svårigheter, t.ex. brist på 
utrymme och personal. Det kan även uppkomma sanitära svårigheter. Av 
redovisningen framgår att Naturvårdsverket bedömer att sortering vid 
källan, dvs. hos grossister och i detaljhandelslokaler i praktiken är näst 
intill orimlig. Naturvårdsverket framhåller dock att en utsortering 
exempelvis på behandlingsanläggningar skulle resultera i rena strömmar 
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av bioavfall och förpackningsavfall samt stämma överens med förpack-
ningsförordningens krav. 

Naturvårdsverket framhåller att det finns en osäkerhet kring när förpack-
ningsavfall kan anses ha producerats, dvs. om förpackningen ska ha brutits 
upp för att den ska ses som förpackningsavfall. Av redovisningen av 
bioavfallsuppdraget framgår dock att det är Naturvårdsverkets tolkning att 
skyldigheten att sortera ut förpackningar och lämna dem för borttransport 
inte uppstår så länge dessa är obrutna. 

För att främja avfallsförebyggande och ökad materialåtervinning eller 
biologisk behandling av såväl förpackningsavfall som avfall som är 
förpackat bör det införas krav på att skilja förpackningar från innehållet i 
förpackningen införas.  

På grund av de praktiska svårigheterna vid hantering av avfallet i butik 
bör skyldigheten utformas på ett sätt som innebär att den som innehar en 
förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från 
innehållet. Detta innebär att innehavaren kan uppfylla skyldigheten genom 
att själv skilja innehållet på platsen där avfallet producerats eller genom 
att se till att förpackningen skiljs från innehållet på en behandlings-
anläggning. Om förpackningarna skiljs från innehållet på en behandlings-
anläggning så omfattas innehavaren av förpackningsavfallet därefter av 
skyldigheten att lämna det till insamling i enlighet med bestämmelserna i 
avfallsförordningen. Om innehavaren själv vill ta hand om detta avfall 
finns möjlighet att anmäla sig som ett marknadsdrivet återvinningssystem. 
Med förpackningsavfall avses i förpackningsförordningen och avfalls-
förordningen förpackningar eller förpackningsmaterial som är avfall enligt 
15 kap. 1 § miljöbalken. Denna förklaring kan omfatta även annat avfall 
än sådant avfall som omfattas av kapitel 15 i bilaga 3 i avfallsförordningen. 

Eftersom det är förenat med kostnader att behöva skilja förpackningar 
från innehållet kommer den nya bestämmelsen särskilt ge ett incitament 
att förebygga att det uppstår matavfall. I livsmedelshandeln finns redan 
flera initiativ för att minska matsvinnet, t.ex. prissänkningar för varor med 
kort bäst före-datum eller att livsmedlen skänks till sociala verksamheter. 
Om förpackat matavfall ändå uppstår ska matavfallet skiljas från 
förpackningen. Det ger möjlighet till biologisk behandling genom produk-
tion av biogas. Det innebär även att mer förpackningsavfall kan sorteras ut 
och materialåtervinnas. Skyldigheten bör dock inte begränsas till förpack-
ningar som innehåller matavfall och den bör gälla både för hushåll och 
verksamheter. 

Undantag för förpackningar som utgör farligt avfall och förpackningar 
som innesluter läkemedelsavfall 
Det bör införas undantag från kravet på att skilja förpackningen från sitt 
innehåll. Om det tidigare innehållet i en förpackning innebär att det finns 
rester av eller innehåll som gör att förpackningen är förorenad med farliga 
ämnen ska förpackningsavfallet inte lämnas i förpackningsinsamlingen. 
Det bör därför införas en bestämmelse om att förpackningsavfall som på 
grund av sitt tidigare innehåll utgör farligt avfall inte ska sorteras ut som 
förpackningsavfall. I avsnitt 9.4 (Krav på utsortering och separat hantering 
av farligt avfall) föreslås att sådant avfall i stället ska sorteras ut som farligt 
avfall. 

281



  

  

127 

 Kravet på att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se 
till att förpackningen skiljs från innehållet bör inte gälla förpackningar som 
på grund av sitt resterande innehåll utgör farligt avfall. Även dessa 
förpackningar bör i stället sorteras ut och hanteras som farligt avfall. 

Även sådana förpackningar som innehåller läkemedel bör i vissa fall 
undantas från kravet på att skilja förpackningen från innehållet. Det är 
viktigt att det är enkelt att lämna ifrån sig läkemedelsavfall. Detta bl.a. 
med hänsyn till att en stor del av läkemedelsavfallet produceras av äldre 
människor. För att underlätta den praktiska hanteringen av läkemedels-
avfallet finns det skäl att möjliggöra att det lämnas till insamling i sin 
förpackning. Därför bör det införas en möjlighet till undantag från kravet 
på att skilja förpackningen från innehållet om förpackningen underlättar 
den praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. 

Utsorteringskrav vid verksamheter 
Enligt gällande rätt ska en verksamhetsutövare som producerar eller 
hanterar avfall ansvara för att det avfall som produceras eller hanteras 
inom verksamheten tas om hand på ett godtagbart sätt med hänsyn till 
människors hälsa och miljö (15 kap. 11 och 11 a §§ miljöbalken). 
Verksamhetsutövaren ansvarar också för att klassificera sitt avfall och 
sortera ut förpackningsavfall enligt utsorteringskraven i avfallsförord-
ningen. Verksamheterna ska lämna förpackningsavfallet antingen till de 
insamlingssystem som producenterna tillhandahåller eller till de 
insamlingssystem som kommunen tillhandahåller (28 § 2006 års förpack-
ningsförordning och övergångsbestämmelserna till 2018 års förpacknings-
förordning). 

I avsnitt 9.3 föreslås att den som har förpackningsavfall ska sortera ut 
detta i olika förpackningsmaterial. Bestämmelserna träffar även verk-
samheter. Det bör inte påverka verksamheternas avfallshantering nämn-
värt i och med att de bör förfara på detta sätt redan i dag. I avsnitt 9.3 
framgår också att om en separat insamling inte är genomförbar eller 
nackdelar överväger fördelarna med en separat insamling kan Naturvårds-
verket besluta om dispens.  

När det gäller verksamheter som är serveringsställen och serverar mat 
och dryck i förpackningar och dessutom erbjuder möjlighet till förtäring 
på stället, har det uppmärksammats i aktörsdialogerna att nuvarande 
reglering är något otydlig i fråga om vilka skyldigheter som faller på 
serveringsstället och vilka skyldigheter som faller på de privatpersoner 
som besöker serveringsstället i serveringslokalen (till skillnad från i 
restaurangköket). Det har betydelse både var avfallet produceras och vem 
som är i besittning av avfallet. Serveringsställena erbjuder också ofta olika 
service, både sittplatser och möjlighet att ta med sig den förpackade maten 
från serveringsstället, s.k. take-away. I båda fallen köper privatpersonerna 
både maten och förpackningarna av serveringsstället. Det är uppenbart att 
förpackningsavfallet är privatpersonernas ansvar när förpackningsavfallet 
produceras på ett annat ställe än i serveringsställets lokaler. Den som har 
förpackningen när den inte längre finns på serveringsstället är privat-
personen, som, när förpackningen blir avfall, ska sortera avfallet i 
hushållet eller i de insamlingssystem som finns på allmän plats.  
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Det bör dock förtydligas vem som har ansvaret för förpackningsavfallet 
när det produceras i serveringsställets lokal. I ett sådant fall bör det vara 
serveringsställets ansvar att ge den som har förpackningsavfall som har 
producerats i serveringslokalen möjlighet att sortera ut avfallet och även 
att se till att det omhändertas på ett korrekt sätt. 

En sådan reglering skulle inte träffa s.k. food trucks, kaffevagnar och 
liknande mobila livsmedelsverksamheter utan sittplatser, dvs. som inte 
erbjuder förtäring på stället. I avsnitt 9.5.1 föreslås att kommunerna ska 
samla in förpackningsavfall på särskilt iordningsställda platser för 
allmänheten. Kommunen kan påverka var mobila livsmedelsverksamheter 
parkeras inom kommunen och bör därmed kunna styra att dessa ställs upp 
på lämpliga platser där insamlingssystem finns tillgängliga. Andra mobila 
livsmedelsverksamheter behöver tillfälliga livsmedelstillstånd eller regist-
reringar av mobila anläggningar. Det är därför inte nödvändigt att införa 
särskilda skyldigheter med avseende på denna avfallshantering. Miljö-
förvaltningarna har möjlighet att bedriva tillsyn gentemot dessa verk-
samheter utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler och har då 
möjlighet att utifrån 2 kap. miljöbalken ställa krav på avfallshanteringen 
om det bedöms som nödvändigt utifrån servering av antalet portioner och 
eventuell nedskräpningsproblematik. 

9.3.2 Undantag från kraven 

Förslag: Naturvårdsverket ska få besluta om dispens från kravet på 
utsortering och separat insamling och därmed medge att de olika 
material som förpackningsavfallet består av blandas. Dispens ska kunna 
ges utifrån en bedömning av om separat insamling inte är genomförbar 
eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. 

Tillsynsmyndigheten ska i det enskilda fallet kunna ge den som 
producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet dispens från kravet på 
att skilja förpackningen från dess innehåll. 

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet 
på att skilja en förpackning som innehåller avfall från innehållet. 

Skälen för förslaget 
Dispens från kravet på utsortering och separat insamling 
Det har under framtagandet av förslagen i denna promemoria inte kommit 
fram några skäl som ger anledning att frångå utgångspunkten att 
utsortering och separat insamling ska ske och att blandningar av materialen 
inte får ske. 

Utsorteringen fyller dock inte något självändamål utan syftar till att 
underlätta insamling och materialåtervinning. Olika länder har olika 
utsorteringskrav. I Danmark är det t.ex. obligatoriskt att sortera ut kartong 
för mat och dryck från övriga förpackningar av kartong. I Tyskland och 
Finland samordnas förpackningsinsamlingen med insamling av annat 
avfall av samma material. I beaktande av dessa variationer och att avfalls-
strömmar kan förändras över tiden, är det lämpligt att skapa en viss 
flexibilitet för effektivare utsorterings- och insamlingslösningar än de 
gängse. 

283



  

  

129 

 I avfallsförordningen finns bestämmelser om undantag från kraven på 
separat insamling där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger 
fördelar som överväger nackdelarna (3 kap. 13–17 §§). Undantag kan 
göras genom generella föreskrifter eller dispens i det enskilda fallet. För 
förpackningsavfallet bör Naturvårdsverket kunna meddela dispens på 
ansökan av en kommun i fråga om det avfall om samlas in av kommunen 
och på ansökan av den ansvariga producentansvarsorganisationen i fråga 
om vissa verksamheters avfall. 

Dispenser från kraven på att skilja förpackningen från sitt innehåll, 
utsortering och separat insamling 
Det bör också införas en möjlighet att i det enskilda fallet ge dispens från 
kravet på att skilja en förpackning som innehåller avfallet från dess 
innehåll. Denna möjlighet kan vara särskilt viktig i områden där det för 
närvarande finns brist på anläggningar för sådan hantering. Eftersom det 
är fråga om lokala förutsättningar bör ansökan om sådan dispens prövas 
av tillsynsmyndigheten. Möjligheten att ansöka om dispens bör begränsas 
till den som producerar avfall i en yrkesmässig verksamhet. De som 
producerar avfall i en verksamhet som inte är yrkesmässig bedöms inte ha 
samma behov av undantag i det enskilda fallet. Även vid prövning av 
sådan ansökan om dispens bör hänsyn tas till om det är genomförbart att 
skilja förpackningen från sitt innehåll eller om det inte ger fördelar som 
överväger nackdelarna. 

Föreskrifter om undantag från krav på att skilja förpackningar från sitt 
innehåll 
Naturvårdsverket bör få möjlighet att meddela föreskrifter om undantag 
från kravet på att skilja förpackningar från sitt innehåll. 

Naturvårdsverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter om att 
tillsynsmyndigheten är skyldig att lämna uppgifter om beslut om dispens. 
Detta bemyndigande bör utökas till att även omfatta dispenser från kravet 
på att skilja förpackningar från sitt innehåll som tillsynsmyndigheten 
lämnar. Genom information om sådana dispenser kan Naturvårdsverket få 
ett underlag för att bedöma ett eventuellt behov av undantag genom 
generella föreskrifter. 

9.4 Krav på utsortering och separat hantering av 
farligt avfall 

Förslag: Det ska införas en bestämmelse som innebär att farligt avfall 
ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. 

 

Skälen för förslaget: Av avfallsdirektivet framgår att medlemsstaterna 
senast den 1 januari 2025 ska införa separat insamling av farliga 
avfallsfraktioner som produceras av hushåll för att säkerställa att de 
behandlas i enlighet med artiklarna 4 och 13 och inte förorenar andra 
kommunala avfallsflöden (artikel 20.1). 

Merparten av de kommunala renhållningsordningarna innehåller be-
stämmelser om att farligt avfall ska sorteras ut, hållas skilt från annat avfall 
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och lämnas i kommunens insamlingssystem för farligt avfall. För att 
genomföra direktivet bör det införas ett krav i avfallsförordningen på att 
farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. 

Förekomsten av farliga ämnen riskerar att göra avfall olämpligt för 
materialåtervinning. För att främja utveckling av giftfria materialkretslopp 
är det viktigt att hantera avfall med farliga ämnen skilt från annat avfall. 
Detta gäller både avfall som produceras av hushåll och avfall som 
produceras av verksamheter. Det bör därför införas en bestämmelse i 
avfallsförordningen som innebär att farligt avfall ska sorteras ut och 
hanteras skilt från annat avfall. 

Det finns även andra krav på hantering av farligt avfall. I 4 kap. 
avfallsförordningen finns bestämmelser om att farligt avfall inte får 
blandas eller spädas ut. 

9.5 Ett kommunalt insamlingsansvar 

9.5.1 Kommunal insamling av förpackningsavfall från 
hushåll och vissa verksamheter 

Förslag: Kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpack-
ningsavfall från hushåll, inklusive avfall som uppstår på allmän plats 
och insamling från verksamheter vars avfallshantering är samlokali-
serad med hushållens i flerbostadshus.  

Det ska införas en bestämmelse som upplyser om att förordningen 
innehåller föreskrifter som  
– preciserar kommunens ansvar enligt miljöbalken när det gäller 

kommunalt avfall som består av förpackningar från hushåll, från 
verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med hus-
hållens förpackningsavfall och förpackningsavfall som produceras 
på allmän plats, 

– utvidgar kommunens ansvar när det gäller sådant förpacknings-
avfall från verksamheter som inte är kommunalt avfall, och 

– begränsar kommunens ansvar genom det producentansvar som 
föreskrivs i förordningen.  

Möjligheten enligt miljöbalken för regeringen att föreskriva om att 
kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant som kommunen redan 
ansvarar för ska utvidgas till att avse avfall som omfattas av producent-
ansvar, om det finns samordningsfördelar med att kommunen hanterar 
sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen ansvarar för.  

Kommunen ska också informera avfallsinnehavarna om utsorterings-
kraven och vald insamlingslösning.  

Skälen för förslaget 
Det finns flera fördelar med kommunal insamling från hushållen  
I vägvalet när det gäller hur insamlingen av förpackningsavfall från 
hushållen ska styras står det mellan att antingen försöka utveckla ett nytt 
operationellt producentansvar, där ansvaret kan fördelas i tid och rum av 
staten (se vidare avsnitt 10) eller att låta kommunerna ansvara för insam-
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 lingen. Med beaktande av för- och nackdelar med de två valmöjligheterna, 
framstår ett kommunalt ansvar som lämpligast.  

Kommunerna har för det första starka ekonomiska incitament att 
utveckla bostadsnära insamling. De betalar skatt för förbränning av rest-
avfall, vilket betyder att kommuninvånarna får betala extra för de förpack-
ningar som inte har sorterats ut. Hämtning och transport av restavfall kan 
också bli dyr på grund av onödigt stora volymer. Vidare får kommunerna 
i praktiken ofta stå för kostnaden för renhållning runt nedskräpade åter-
vinningsstationer, liksom på offentliga platser där producenterna inte 
erbjuder någon utsorteringsmöjlighet.  

Kommunerna har för det andra möjligheter att samordna insamlingen av 
förpackningsavfall med insamling av annat avfall som kommunen 
ansvarar för, vilket bör ge ett effektivare transportarbete. 

För det tredje är det för staten administrativt enklare att styra 
kommunerna. De har ett grundläggande ansvar för insamling av vissa 
avfallsslag som de finansierar via avfallstaxan. De kan samarbeta med 
varandra i kommunalförbund och är sällan eller aldrig varandras 
konkurrenter. Regelverket kan hållas betydligt enklare eftersom det t.ex. 
inte behövs någon prövning av lämplighet eller några krav på säkerheter. 
Kommunerna besitter vidare stor lokalkännedom och det finns redan 
kommunala föreskrifter som styr hämtningen av restavfall som tar hänsyn 
till bl.a. fastigheternas utseende och vägarnas skick i olika kommuner, 
vilket innebär att kommunerna har bättre möjlighet att praktiskt utföra en 
hämtning av avfallet i olika delar av kommunen.  

En ytterligare fördel med en kommunal insamling är att risken för att 
avfallet inte hämtas elimineras. Om producenterna ansvarar finns en viss 
risk för att någon aktör kan hamna på obestånd och att insamlingen 
plötsligt upphör. Trots sanktionsmöjligheter finns inte någon möjlighet att 
tvinga ett privat bolag att de facto hämta avfallet.  

Det bör samtidigt understrykas att riskerna att kommunerna inte löpande 
får ut ersättning för sitt insamlingsarbete är små. Förslaget till modell för 
ersättning och transferering innebär att den säkerhet en producentansvars-
organisation är skyldig att ställa kommer att aktualiseras på kort varsel om 
organisationen av någon anledning skulle dröja med att betala sin avgift 
(se avsnitt 9.9.5). Om det av någon anledning inte finns någon producent-
ansvarsorganisation ska Naturvårdsverket fakturera producenterna direkt 
för kostnaderna.  

Även information till och kommunikation med avfallsinnehavarna 
gynnas av ett kommunalt ansvar för förpackningsinsamlingen. Ett kom-
munalt ansvar för insamlingen möjliggör en mer samlad information om 
hur avfallet ska sorteras ut. Det skapar också möjlighet till lokal rådgivning 
och problemhantering, i kontrast till producentansvarsorganisationernas 
nationellt centraliserade organisation. I en konfliktsituation kan kom-
munen utöva myndighet gentemot sina medborgare som leder till ett 
överklagbart beslut som sedan kan domstolsprövas.  

Avfall Sverige och FTI har, parallellt med den aktörsdialog som förts 
för framtagandet av förslagen i denna promemoria, fört egna diskussioner 
med utgångspunkten att om kommunerna och majoriteten av produ-
centerna kan komma överens om en gemensam inriktning så skulle den 
kunna utgöra en grund för Miljödepartementet att ta fram ett förslag som 
har bästa möjliga förutsättningar för en effektiv och lyckad implemen-
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tering. Diskussionerna utmynnade i att det enligt nämnda aktörer finns 
förutsättningar för att införa ett kommunalt ansvar. Den fortsatta dialogen 
utmynnade i att det fanns olika uppfattningar i enskilda frågor och detaljer. 

Ett kommunalt insamlingsansvar kan sammantaget ge förbättrad 
kapacitet, säkerhet och lokal förankring, samtidigt som det möter accep-
tans hos de mest centrala aktörerna. I den dialog som föregått framtagandet 
av förslagen i denna promemoria har flera alternativa lösningar disku-
terats, inte minst alternativet att producenterna ansvarar för insamlingen. 
Alternativen beskrivs särskilt i avsnitt 10. De alternativ som avhandlas är 
i tur och ordning: 

• en fortsatt utveckling av 2018 års tillståndssystem 
• tilldelning av monopol, och  
• ett statligt upphandlingssystem 

Kommunal insamling av förpackningsavfall från verksamheter vars 
avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus 
I avsnitt 9.7.1 föreslås att ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall 
från verksamheter även i fortsättningen ska ligga på producenterna. I den 
dialog som genomförts i samband med framtagandet av förslagen i denna 
promemoria har både Avfall Sverige och producenterna samtidigt före-
språkat att kommunerna bör ansvara för hämtning vid mindre verk-
samheter. Olika gränsdragningar för det kommunala insamlingsansvaret 
för hämtning från verksamheter har diskuterats utifrån var samordnings-
vinster med hämtning från hushållen kan uppkomma. 

I den tyska lagstiftningen omfattas vissa verksamheter av samma 
hämtning som hushållen. En avgränsning görs dels genom en uppräkning 
av specifika verksamheter, dels utifrån mängd avfall och att tömnings-
frekvensen ska vara densamma som för hushållen (jfr 3 § Verpackungs-
gesetz, utfärdad den 5 juli 2017). Aktörerna anser samstämmigt att det 
kommunala insamlingsansvaret bör avgränsas på ett annat sätt än i 
Tyskland, nämligen till verksamheter vars avfallshantering är sam-
lokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus. Den avgränsningen är 
tillräckligt tydlig och kommer samtidigt att fånga ett stort antal små företag 
som bedriver verksamheter i nära anslutning till hushållen i flerbostads-
hus. Det kan t.ex. handla om restauranger eller frisörsalonger som hyr 
lokaler på bottenvåningen och utnyttjar hushållens behållare eller har 
identiska behållare uppställda i samma utrymme som hushållen. De skäl 
som aktörerna för fram är att andra lösningar skulle vara kostsamma och 
opraktiska, samtidigt som kommunerna redan i många fall står för insam-
lingen från sådana verksamheter. Verksamheter vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus bör därför ingå i det 
kommunala insamlingsansvaret. 

I betänkandet Att äga avfall (SOU 2021:24) föreslås att det ska införas 
ett s.k. frival som innebär att verksamheter kan välja om de vill hantera 
kommunalt avfall på annat sätt än genom att lämna detta till kommunen. 
Avfall som omfattas av producentansvar omfattas dock inte av förslaget, 
varför ett eventuellt genomförande av frivalet inte påverkar förslagen i 
denna promemoria (SOU 2021:24 s. 128).  
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 Kommunen bör samla in förpackningar som inte är kommunalt avfall 
En verksamhet kan producera förpackningsavfall som är kommunalt avfall 
men också avfall som inte är kommunalt avfall, dvs. avfall som till sin art 
och sammansättning inte liknar kommunalt avfall (jfr 15 kap. 3 § miljö-
balken). Av Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av kommunalt 
avfall framgår att bedömningen vid gränsdragningssvårigheter behöver 
utgå från information om avfallet ursprung och natur. Det anges att 
förpackningsavfall från industrin eller grossistverksamhet sannolikt inte är 
av samma art och sammansättning som avfall från hushåll. 

Ett utvidgat bemyndigande i miljöbalken 
För att regeringen ska kunna föreskriva om skyldighet för kommunen att 
samla in förpackningsavfall som inte är kommunalt avfall bör det införas 
ett utvidgat bemyndigande i miljöbalken. Regeringen får enligt miljö-
balken meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att annat 
avfall än sådant som kommunen redan ansvarar för (15 kap. 22 § 
miljöbalken). Föreskrifterna får dock endast avse avfall som av hälso- eller 
miljöskäl behöver hanteras av kommunen. Det kan visserligen hävdas att 
en kommunal insamling av förpackningsavfall som inte är kommunalt 
avfall från verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushåll är motiverad av miljöskäl på grund av samordningsfördelar. För 
att tydliggöra detta är det dock lämpligt att uttryckligen ange samord-
ningsfördelar i bemyndigandet. 

Det finns andra områden där det är eller kan vara aktuellt att låta 
kommunen ansvara för insamling av annat avfall än sådant som kom-
munen redan ansvarar för på grund av samordningsfördelar. Kommunerna 
har i dag ansvar för att transportera bort avfall från sådana mottagnings-
anordningar för avfall från fartyg som avses i förordningen (1980:789) om 
åtgärder mot förorening från fartyg (4 kap. 8 § avfallsförordningen). 
Mottagningsanordningarna i hamnar och kommunens borttransport 
motiveras av att det är viktigt att se till att avfallet inte hamnar i havet. 
Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 
om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångs-
plastdirektivet) innebär att avfall som utgörs av fiskeredskap ska sorteras 
ut och samlas in separat, och att det ska införas ett producentansvar för 
fiskeredskap (artikel 8.6 och 8.7). I promemorian Producentansvar för 
fiskeredskap – kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport 
(M2021/01749) föreslås att kommunerna alltjämt ska transportera bort 
avfall som utgörs av fiskeredskap från mottagningsanordningar men få 
ersättning för detta från producenterna. Avfall som utgörs av fiskeredskap 
som varit avsedda att användas i yrkesmässig verksamhet är inte 
kommunalt avfall. Ett alternativ hade varit att låta producenterna ansvara 
för insamling av de utsorterade fiskeredskapen. Eftersom kommunen 
redan har ansvar för borttransport av avfall från mottagningsanordningar 
finns det dock tydliga samordningsfördelar med att kommunen ska samla 
in avfallet. Det är lämpligt att bemyndigandet i miljöbalken uttryckligen 
omfattar även denna situation.  

Bemyndigandet bör därför utvidgas till att avse föreskrifter om att 
kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant avfall som avses i 
15 kap. 20 §, om det rör sig om avfall som omfattas av producentansvar 
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och det finns samordningsfördelar med att kommunen hanterar sådant 
avfall tillsammans med avfall som omfattas av kommunens ansvar. 

Kommunal insamling av förpackningsavfall från allmän plats 
I aktörsdialogerna har producenterna varit emot att producenterna skulle 
ha ett ansvar för insamling i utemiljöer, vare sig ett organisatoriskt eller 
finansiellt ansvar. De har fört fram att det är en mycket liten del av 
förpackningarna som produceras i utemiljöer och att det avfall som hamnat 
i de olika behållarna närmast varit osorterat och således av en så låg 
kvalitet att materialåtervinning av materialen inte varit möjlig. Som 
motargument har förts fram att det bör gå att erhålla bättre resultat om 
insamlingen görs över hela Sverige och i större skala samt om det 
samtidigt införs fastighetsnära insamling vid hushållen och separat 
insamling på serveringsställen. 

Enligt engångsplastdirektivet ska det införas system för utökat 
producentansvar för alla plastprodukter för engångsbruk som listas i 
direktivets bilaga del E (artikel 8.1). För flera av de produkter som 
omfattas av direktivet (livsmedelsbehållare, dryckesbehållare, plastbär-
kassar m.m.) ska producenterna dels täcka kostnaderna för att städa upp 
avfallet från dessa produkter (artikel 8.2 första stycket b), dels kostnaderna 
för insamlingen av avfall från dessa produkter som slängs i offentliga 
system (artikel 8.2 första stycket b). För i vart fall dessa kostnader krävs 
det således enligt EU-rätten att producenterna bekostar insamling, 
påföljande transport och behandling av avfallet. Det kan ske antingen 
genom separat insamling, eller genom att de står för sin andel av 
kostnaderna för hanteringen av avfall i offentliga system. 

I nuvarande reglering framgår att producenterna ska ha ett lämpligt 
insamlingssystem som underlättar för den som innehar förpackningsavfall 
att lämna ifrån sig detta (övergångsbestämmelserna till 2018 års 
förordning och 25 § 2006 års förordning). Det finns inga undantag för 
vilket förpackningsavfall som ska tas om hand. Producenternas skyldighet 
att tillhandahålla ett insamlingssystem gäller således allt förpacknings-
avfall oavsett om det uppstår i ett hushåll, på allmän plats eller i en 
verksamhet. Detta fungerar dock inte i praktiken. I engångsplast-
promemorian konstateras att frågan om förtydligande av krav på insamling 
av dessa engångsplastprodukter i utemiljöer bör övervägas i samband med 
en översyn av insamlingssystemet för alla förpackningar (s. 128–131). 

Förpackningsdirektivet omfattar alla förpackningar och allt förpack-
ningsavfall oavsett var förpackningsavfallet härrör från (artikel 2). Kravet 
på separat insamling enligt avfallsdirektivet (artikel 11.1) gör heller ingen 
åtskillnad på platsen där avfallet uppkommer. Det måste också anses mest 
förenligt med direktivens syfte att det ges möjlighet till utsortering av alla 
förpackningsmaterial även i utemiljöer, och då är det producenterna som 
ska bekosta den (artikel 8a.4 a avfallsdirektivet). 

Det är också pedagogiskt att ha samma utsorteringskrav överallt. Det bör 
finnas goda chanser att kvaliteten på insamlingen på allmän plats blir fullt 
acceptabel över tid när det ges möjlighet till utsortering. Insamlingen 
kommer då också att bli kostnadseffektiv. 

När det så gäller vem som bör ansvara för insamlingen görs följande 
överväganden. Av lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
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 gaturenhållning och skyltning (renhållningslagen) framgår att kommunen 
har renhållningsansvar för allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman (2 och 4 §§). Kommunerna har också ansvar för att kommunalt 
avfall inom kommunen behandlas (15 kap. 20 § miljöbalken). Kommu-
nerna städar därför inte enbart upp det avfall som skräpats ned utan 
tillhandahåller även insamlingskärl på platser utomhus. Insamlingen av 
avfallet som slängs i dessa kärl finansieras av skatteintäkter eller via 
avfallstaxan som betalas av kommunens invånare. Förpackningsavfall 
som produceras i utemiljöer samlas vanligen inte in skilt från annat avfall 
av en kommun. 

Kommunerna har i dag ett renhållningsansvar i utemiljöer och har på 
grund av detta redan ett antal sopkärl för blandat avfall uppsatta inom sina 
områden. En separat insamling av förpackningsavfall bör gå att samordna 
med de befintliga kärlen. Kommunerna har även bättre översikt över var 
avfall produceras och vilka platser som lämpar sig för att ställa upp 
insamlingskärl än vad producenterna har. Det är vidare enklare för en 
kommun, som ändå är huvudman för allmänna platser, att bestämma var 
och hur insamlingsplatserna för förpackningsavfallet ska utformas. Avfall 
Sverige har varit positivt till att kommunerna ges detta ansvar men önskat 
att ansvaret preciseras för att inte bli för vidsträckt (Avfall Sveriges 
Kommentarer till bestämmelser om förpackningsavfall presenterade vid 
möte den 21 maj 2021). Det bör således vara kommunerna som ansvarar 
för den separata insamlingen av förpackningsavfall i utemiljöer. I avsnitt 
9.6.5 behandlas frågan om omfattningen på insamlingen. 

Kommunen bör ansvara för information till avfallsinnehavarna 
När kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall vid 
hushåll och samlokaliserade verksamheter samt på allmän plats, är det 
lämpligt att kommunerna även tar ansvar för information till berörda 
innehavare av avfall om var och hur de ska sortera ut sitt avfall. Ett kom-
munalt ansvar för detta förbättrar också möjligheterna att, efter behov, ge 
en mer samlad information om sortering av samtliga avfallsfraktioner som 
kan vara aktuella hos hushållen och vissa av verksamheterna. Att infor-
mationen kommer från respektive kommun och inte en central producent-
ansvarsorganisation innebär att informationen till hushållen och de sam-
lokaliserade verksamheterna blir mer anpassad till lokala förhållanden. 

9.5.2 Kommunens ansvar ska upphöra när 
förpackningsavfallet överlämnats till en godkänd 
producentansvarsorganisation 

Förslag: Kommunens ansvar ska upphöra när avfallet har överlämnats 
till en producentansvarsorganisation. Överlämnandet ska ske på 
omlastningsstationer som kommunen tillhandahåller. Kommunerna 
ska, så långt som möjligt, till respektive producentansvarsorganisation 
överlämna den mängd förpackningsavfall som motsvarar organisa-
tionens marknadsandel utifrån Naturvårdsverkets beslut. Kommunerna 
ska ha rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt 
avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation. 
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Kommunerna ska också till Naturvårdsverket varje kvartal lämna 
uppgifter om insamlade mängder förpackningsavfall. Producent-
ansvarsorganisationerna ska lämna uppgifter om mottagna mängder 
förpackningsavfall. Om en producentansvarsorganisation har tagit emot 
för mycket eller för lite förpackningsavfall ska Naturvårdsverket 
besluta om korrigerande mängder förpackningsavfall för nästkom-
mande år. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela föreskrifter om skyldigheter för kommuner att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att ansvarsfördelningen mellan kommuner och 
producenter eller producentansvarsorganisationer ska fungera. 

 

Skälen för förslaget: Kommunerna bör överlämna det insamlade 
förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna. För detta 
ändamål bör kommunerna tillhandahålla omlastningsstationer. Precis som 
för insamlingen finns inga hinder för att kommunerna samarbetar kring 
omlastningsstationerna i ett kommunalförbund. 

 Producentansvarsorganisationerna kommer att ha olika 
marknadsandelar och kommer att ansvara för sin andel av det totala 
avfallsflödet för respektive material som förpackningsavfallet består av (se 
vidare om beräkning av marknadsandelar i avsnitt 9.10). Kommunen bör, 
så långt det är möjligt, överlämna förpackningsavfallet till producent-
ansvarsorganisationerna i en omfattning som motsvarar den producent-
ansvarsorganisationens marknadsandel för respektive material. För att 
överlämningen av avfallet ska fungera så bra som möjligt bör kommunen 
upprätta rutiner för att på ett skäligt sätt beräkna och kontrollera att rätt 
avfallsmängd överlämnas till respektive producentansvarsorganisation. 
Efter överlämning och invägning bör kommunens ansvar ta slut och 
producentorganisationens ansvar ta vid.  

För att säkerställa att producentansvarsorganisationerna över tid inte får 
för mycket eller för lite förpackningsavfall bör kommunen också vara 
skyldig att varje kvartal lämna uppgifter till Naturvårdsverket om över-
lämnade mängder. Producentansvarsorganisationerna bör på motsvarande 
sätt vara skyldiga att lämna uppgifter om mottagna mängder. Om det visar 
sig att en producentansvarsorganisation mottagit för mycket eller för lite 
mängder förpackningsavfall i förhållande till sin marknadsandel bör 
Naturvårdsverket i slutet av året fatta beslut om korrigerande mängder för 
nästkommande år.  

Enligt miljöbalken får regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar för 
kommunalt avfall fråga om avfall som omfattas av producentansvar 
(15 kap. 21 §). De skyldigheter för kommunerna som beskrivs ovan är en 
konsekvens av att producentansvaret när det gäller avfall från hushåll och 
samlokaliserade verksamheter begränsas till behandling av avfallet, dvs. 
insamlingsansvaret ligger kvar på kommunerna. Det nämnda bemyndi-
gandet kan dock inte anses omfatta föreskrifter om skyldighet för kom-
munerna att tillhandahålla omlastningsstationer och införa rutiner för att 
rätt mängd avfall ska överlämnas till producentansvarsorganisationerna. 
Det bör därför införas ett bemyndigande i miljöbalken för regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
skyldigheter för kommuner att vidta nödvändiga åtgärder för att ansvars-
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 fördelningen mellan kommuner och producenter eller producentansvars-
organisationer ska fungera.  

9.6 Utformningen av den kommunala insamlingen 

9.6.1 Fastighetsnära insamling  

Förslag: Kommunerna ska samla in hushållens förpackningsavfall av 
de vanligast förekommande materialen: papper och kartong (pappers-
förpackningar), plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpack-
ningar och metallförpackningar. Förpackningsavfall av nämnda 
material ska samlas in från den fastighet där avfallet produceras 
(fastighetsnära insamling). Kommunen ska också ansvara för insamling 
av förpackningsavfall från verksamheter vars avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus.  

Skälen för förslaget 
Den fastighetsnära insamlingens positiva effekter består inte enbart i att 
hushållen har nära till insamlingen utan också i att den är sammanhållen. 
Förpackningsavfall uppstår dagligen i ett hushåll, kopplat till exempelvis 
matlagning, rengöring och kroppsvård. Det sparar tid och kraft för 
hushållen om de kan ta samtliga vanligt förekommande förpackningsavfall 
till ett och samma utsorteringsställe. I en sammanhållen insamling ligger 
också att möjligheten till en enkel utsortering i princip ska vara oberoende 
av var i landet man bor eller vilken boendeform man har valt. 

Att en sammanhållen insamling av förpackningsavfall är miljömässigt 
optimal styrks också av referensdokumentet till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om 
frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 
761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. 
Enligt referensdokumentets kriterier för bästa miljöledningspraxis för 
avfallsinsamling, är det främsta målet med en avfallsinsamlingsstrategi att 
i rätt tid och på ett ekonomiskt sätt samla in så mycket rätt källsorterat 
avfall som möjligt, i syfte att underlätta den efterföljande sorteringen och 
behandlingen och maximera materialåtervinningen. Dessa syften kan 
enligt kriterierna många gånger uppnås genom att ”införa insamling av 
återvinningsbara material från dörr till dörr (t.ex. papper, kartong, burkar, 
plast och glas), individuellt källsorterat där detta accepteras av 
allmänheten, i annat fall blandat och sorterat vid en materialåtervinnings-
anläggning; glas, följt av papper och kartong, samlas oftare in mer 
effektivt separat” (kommissionens beslut (EU) 2020/519 av den 3 april 
2020 om referensdokument för bästa miljöledningspraxis (EMAS).  

Av avfallsdirektivet följer att tillgången till insamlingssystemen ska 
finnas i lämplig omfattning inom de geografiska områden som medlems-
staterna bestämmer (artikel 8a.3 b). En fastighetsnära insamling av de 
vanligt förekommande förpackningsmaterialen från hushållen innebär en 
lämplig tillgång i hela Sverige. 

292



  

  

 

138 

Utmaningar i fastighetsnära insamling av glasförpackningar  
Erfarenheter från den fastighetsnära insamlingen visar att utsorteringen 
ökar och att kvaliteten på det utsorterade materialet blir bättre än om 
insamlingen sker längre från fastigheterna. Även utsorteringen av glas 
ökar, om än i mindre utsträckning än för de andra materialen.  

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) anser att hämtningen av 
glas inte bör ske fastighetsnära vid småhus. Den delen av insamlingen 
skulle i stället ske via glasigloos, på liknande sätt som i dagens system med 
återvinningsstationer. FTI anför en rad argument för sin ståndpunkt, se 
avsnitt 7.13. Det finns därför anledning att först redovisa argumenten och 
därefter bedöma dem. 

Enligt studier som Svensk Glasåtervinning låtit utföra har det glasavfall 
som samlas in genom fastighetsnära insamling inneburit en ökad mängd 
finkrossat glas, vilket försämrar möjligheten att använda avfallet till nya 
glasförpackningar. Studierna visar också att mängden föroreningar av 
keramik, sten och porslin blir större vid fastighetsnära insamling. Dessa 
negativa resultat gäller i högre utsträckning vid insamling i flerfamiljshus. 
Enligt FTI riskerar därför en fortsatt utbyggd fastighetsnära insamling att 
väsentligt sänka kvaliteten på det insamlade glaset. 

FTI bedömer också att de merkostnader som den fastighetsnära 
insamlingen vid småhus medför för avfall som består av glasförpackningar 
inte står i proportion till den ökade mängden glas. Enligt beräkningar av 
FTI 2019 skulle insamlade volymer endast öka med 3 procent vid 
borttransport från fastighetsgränsen. I sammanhanget pekar FTI på att de 
tekniska lösningar som finns för fastighetsnära insamling är starkt 
begränsade. Det riskerar därför enligt bolaget att uppstå en situation där en 
teknisk lösning som i dag omfattas av ett patent är den enda praktiskt 
genomförbara. 

Ytterligare ett argument för att glasförpackningar inte behöver samlas in 
vid småhus är enligt FTI att det saknas skäl ur hälso- och miljösynpunkt 
eftersom materialåtervinningsmålet för glas, både utifrån EU:s och 
svenska bestämmelser, redan uppnås. Därmed finns det enligt FTI 
objektiva skäl för olika behandling av småhus och flerbostadshus. FTI ser 
också en risk för snedvridning av konkurrens om materialslag som uppnår 
sina mål avkrävs ökad servicegrad för att andra material inte når sina mål.  

Argument för fastighetsnära insamling av glasförpackningar 
Den första frågan som bör besvaras är om det är tillräckligt utifrån EU-
lagstiftningen att uppfylla materialåtervinningsmålen och att inga 
ytterligare krav bör ställas på sådana material som når sina mål. En sådan 
tolkning saknar helt stöd i avfallsdirektivets och förpackningsdirektivets 
bestämmelser. Kraven på att varje medlemsstat ska nå viss grad av 
materialåtervinning till givna datum utgör en bland flera bestämmelser för 
att uppnå förpackningsdirektivets övergripande mål (artikel 1). Därutöver 
finns numera minimikrav på producentansvar i avfallsdirektivet. Att 
glasförpackningarna för närvarande uppnår sina materialåtervinningsmål 
utgör ensamt därför inget skäl till att inte låta avfall som består av 
glasförpackningar omfattas av fastighetsnära insamling vid småhus. 
Avfallsdirektivet kräver en lämplig tillgång till insamlingssystemet inom 
det geografiska område som medlemsstaten anger (art. 8a.3 b).  
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 Det är i sammanhanget viktigt att väga in att förslagen i denna 
promemoria syftar till att bygga upp ett nytt insamlingssystem och bör ses 
i ett perspektiv av 10–15 år. Därför bör mer långsiktiga effekter beaktas 
minst lika mycket som kortsiktiga. Frågan som också bör ställas är således 
hur utfallet långsiktigt skulle bli vid frånvaro av fastighetsnära insamling 
av glasavfallet. Separat insamling av glasförpackningar har existerat i 
Sverige långt innan producentansvaret kom till, så på kortare sikt skulle 
hushållen antagligen acceptera att ta avfall som består av glasförpack-
ningar till ett separat insamlingsställe. På längre sikt finns dock anledning 
att tro att viljan till utsortering skulle minska och att fler glasförpackningar 
skulle hamna i restavfallet, om inte även sådant avfall ingår i den 
fastighetsnära insamlingen.  

Fråga nummer två är om olika hämtning mellan småhus och 
flerbostadshus skulle ha stöd i EU:s lagstiftning. Det kan konstateras att 
avfallsdirektivets allmänna minimikrav för system för utökat 
producentansvar bl.a. innebär att medlemsstaterna inte får begränsa de 
täckningsområden som producenterna ansvarar för ”till de [områden] där 
avfallsinsamling och avfallshantering är mest lönsamt” (artikel 8a.3 a). 
Eftersom en utebliven fastighetsnära insamling skulle syfta just till att 
begränsa insamlingen till ett mindre lönsamt område – småhus – är det 
tveksamt om en sådan uppdelning skulle accepteras av kommissionen. 
Avgränsningarna bör bygga på objektiva kriterier och snarare utgå ifrån 
att det i vissa fall är svårt att nå en viss fastighet eller en grupp av 
fastigheter på grund av exempelvis fastighetens utseende. Den typen av 
avgränsningar gör kommunerna redan i dag med stöd av sin föreskriftsrätt 
ifråga om hämtningen av restavfallet. Avgränsningar bör således inte utgå 
från boendeform. 

Vad som också bör noteras i sammanhanget är de faktiska konsek-
venserna av FTI:s förslag för de 15 procent av småhusen, motsvarande 
runt 300 000 hushåll, som i dag har fastighetsnära insamling som inklu-
derar glasförpackningar. FTI:s förslag innebär således att den fastighets-
nära insamlingen av glas skulle dras tillbaka för nämnda hushåll. Eftersom 
fastighetsnära insamling generellt har välkomnats i de småhusområden i 
vilka sådan har erbjudits, kan det förväntas att de flesta hushåll inte skulle 
se positivt på en försämrad hämtningsservice. Det är troligt att det skulle 
uppstå ett tryck på berörda kommuner att ordna fortsatt fastighetsnära 
insamling av glas mot en ersättning via avfallstaxan. Om de 70-talet 
kommuner där detta är aktuellt skulle gå önskemålen till mötes, skulle en 
betydande del av den svenska förpackningsinsamlingen återigen lida av 
varierande service över landet, sned kostnadsfördelning beroende på 
boendeform och sned kostnadsfördelning mellan vissa hushåll och 
producenterna. En sådan utveckling skulle inte vara förenlig med inrikt-
ningen på förslagen i denna promemoria och heller inte med säkerhet vara 
förenlig med EU:s krav på att producenterna ska bära de fulla kostnaderna 
för en lämplig insamling.  

En tredje fråga är vilken vikt som bör fästas vid de merkostnader som 
fastighetsnära insamling medför för glasförpackningar, särskilt vid 
insamling vid småhus, i förhållande till ökad mängd utsorterad fraktion 
och minskad andel felsorterat i restavfallet. En relaterad fråga är risken för 
snedvriden konkurrens gentemot andra materialslag. Den positiva effekten 
av fastighetsnära insamling på utsortering är betydligt mindre för glas än 
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för andra material. En trolig förklaring är, som nämnts, att hushållen sedan 
länge är vana vid att glas ska sorteras separat. Samtidigt har en samman-
hållen insamling av förpackningsavfall stora fördelar för insamlingen som 
helhet och därmed också för de enskilda materialen. Det ligger i systemets 
natur att det är svårt att dra skarpa gränser för när vissa kostnader, eller 
skillnader i kostnader, inte längre skulle vara rimliga. Någon absolut 
rättvisa mellan olika materialslag är inte möjlig att åstadkomma. De 
aktuella kostnaderna för den fastighetsnära insamlingen framstår som 
rimliga och bör kunna bäras av glasförpackningsproducenterna.  

Det bör i sammanhanget noteras att kostnadsbilden för olika material-
slag från och med 2023 även kommer att påverkas av de differentierade 
förpackningsavgifter som producentansvarsorganisationerna, enligt 
minimikraven för producentansvar, kommer att behöva ta ut av 
producenterna där så är möjligt. Differentieringen ska göras med avseende 
på återanvändbarhet, återvinningsbarhet och andel återvunnet material. 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram kriterier för hur avgifterna 
ska utformas (se avsnitt 9.9.4).  

Den fjärde och mer avgörande frågan är hur risken för sänkt kvalitet på 
det återvunna förpackningsglaset bör värderas. Om en fortsatt fastighets-
nära insamling av glas totalt sett skulle leda till att volymerna av 
högkvalitativt glasavfall minskar, såsom FTI befarar, skulle det vara i 
konflikt med förpackningsdirektivets syfte såväl som regeringens strävan 
mot en mer cirkulär förpackningsekonomi.  

Det bör finnas goda möjligheter att förbättra hämtningsteknik och 
logistik samtidigt som det finns ett gemensamt intresse hos producenter 
och kommuner att utveckla insamlingen så att ökade volymer kan förenas 
med hög kvalitet. En till synes enkel åtgärd som snabbt borde kunna ge 
synbart resultat vore att säkerställa att behållarna i flerbostadshus är slutna 
och låsta och försedda med runda inkasthål, motsvarande som på 
glasigloos vid återvinningsstationer.  

Det är angeläget att Naturvårdsverket noggrant följer hur glasförpack-
ningarna sammantaget påverkas av de olika nya kraven i förhållande till 
respektive materialslags miljömässiga för- och nackdelar. Det forum som 
föreslås inrättas vid Naturvårdsverket (se avsnitt 9.13.1) bör kunna ge hög 
prioritet åt att främja ett utbyte av erfarenheter på området.  

Sammantaget bör således en enhetlig och fastighetsnära insamling av 
samtliga materialslag öka utsorteringen och ge bättre kvalitet på det 
utsorterade materialet. Denna fastighetsnära insamling är också väsentlig 
för hushållens möjlighet och vilja över tid att sortera ut sitt förpacknings-
avfall. En enhetlig och fastighetsnära insamling är även väl i linje med EU-
lagstiftningen. Det är angeläget att stödja aktörerna i deras gemensamma 
uppgift att förena hög kvalitet med ökad insamling. Olika behandling av 
småhus och flerbostadshus skulle innebära rättsliga osäkerheter och 
praktiska utmaningar i förhållande till den insamling som finns och har 
utvecklats redan i dag.  

Fastighetsnära insamling av metallförpackningar 
FTI och Svenska Metallkretsen har uppmärksammat Miljödepartementet 
på hur metallförpackningarnas förpackningsavgifter kan påverkas av en 
utbyggd fastighetsnära insamling i allmänhet och av insamling via  
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 4-fackssystem vid småhus i synnerhet. De relativt små volymerna förpack-
ningsavfall av metall i kombination med att förpackningarna i stor 
utsträckning används till varor med låg enhetskostnad, gör att förpack-
ningsavgiften utgör en inte oväsentlig del av varans pris. FTI befarar att 
de ökande avgifterna i förlängningen skulle kunna leda till att det inte 
kommer att sättas några metallförpackningar alls på marknaden. I 
sammanhanget framhåller FTI också att både stål- och aluminiumförpack-
ningar för 2020 preliminärt kommer att nå de nya materialåtervinnings-
målen med striktare mätpunkter. 

En enhetlig och fastighetsnära insamling av samtliga materialslag ökar 
utsorteringen och ger bättre kvalitet på det utsorterade materialet. Denna 
fastighetsnära insamling är också väsentlig för hushållens möjlighet och 
vilja över tid att sortera ut sitt förpackningsavfall. En enhetlig och 
fastighetsnära insamling är även väl i linje med EU-lagstiftningen. En 
skillnad mellan metall- och glasförpackningar är att den fastighetsnära 
insamlingen av metallförpackningar har en större positiv effekt på utsorte-
ringen. Merkostnaderna för metallförpackningar får anses rimliga i för-
hållande till merutbytet vid insamlingen. Även för metallförpackningar 
kommer kostnadsbilden från och med 2023 att påverkas av de differen-
tierade förpackningsavgifterna. Det är angeläget att Naturvårdsverket 
noggrant följer hur metallförpackningar sammantaget påverkas av de olika 
nya kraven i förhållande till respektive materialslags miljömässiga för- och 
nackdelar. 

Hämtplatsen för enbostadshus 
I 2018 års förordning anges att borttransport från fastigheten inte gäller om 
en sådan borttransport är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning 
eller belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter och att avfallet 
i stället ska samlas in på en plats som med hänsyn till de omständigheterna 
ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt (46 § 2018 års förordning). 
Det aktuella undantaget bör inte överföras till nuvarande förslag där den 
fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall i stället bör ske från en 
hämtplats som motsvarar den som finns för restavfall. 

De regler som styr kommunens skyldighet att ta sig till fastigheter för 
att hämta avfall finns i 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Där framgår 
att kommunen är skyldig att transportera bort bl.a. kommunalt avfall från 
den fastighet där avfallet finns, om det behövs borttransport för att 
tillgodose skyddet för människors hälsa och miljön, eller om fastighets-
innehavaren begär detta och det inte är oskäligt med hänsyn till 
omständigheterna. Enligt förarbetena till bestämmelserna är kommunen 
inte skyldig att hämta avfall när hämtplatsen är avsides belägen eller svår 
att nå (se prop. 1978/79:205, s. 27, och prop. 1997/98:45 del 2, s. 829). 

Det kan uppstå konflikter mellan kommunen och fastighetsägaren i fråga 
om var det kommunala avfallet ska hämtas. Hämtningen ska som 
huvudregel ske från fastigheten men detta kräver dock i praktiken en väg 
som en sopbil kan komma fram till fastigheten på samt att arbetsmiljö-
lagens regler kan följas.  

Det är möjligt för kommunen och fastighetsägaren att komma överens 
om att avfallet hämtas på en annan plats än från fastigheten. Om det inte 
kan träffas någon överenskommelse och kommunen inte kan hämta 
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avfallet från fastigheten kan kommunen anvisa en ny hämtplats med stöd 
av sina avfallsföreskrifter. Det går inte att strunta i skyldigheten att hämta 
avfallet utan en ny hämtplats ska beslutas (jfr MÖD 2013:2). Hur långt 
gångavstånd som kan accepteras har prövats av mark- och miljö-
domstolarna och funnits bero av en sammanvägning av olika omständig-
heter, om det är ett fritidsboende eller ett permanentboende, om det finns 
arbetsmiljöproblem för personalen som hämtar avfallet och om vägen är 
farbar. I praxis har en hämtplats upp till 400–500 meter från fastigheten 
accepterats. 

Eftersom det förpackningsavfall som kommunen hämtar från enbostads-
husen är kommunalt avfall innebär detta att den föreskriftsrätt som gäller 
för kommuner i fråga om hämtplats enligt avfallsförordningen även gäller 
för förpackningsavfallet (9 kap. 1 §). Detsamma gäller den bestämmelse 
som innebär att kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om 
hanteringen av det avfall som kommunen ansvarar för (9 kap. 2 § 
avfallsförordningen). Enligt förslaget ska den fastighetsnära insamlingen 
ske i enlighet med 15 kap. 20 a § miljöbalken från den fastighet där 
avfallet producerats, dvs. från en hämtplats som motsvarar den som gäller 
för restavfallet. Det bör därför inte vara möjligt att meddela föreskrifter 
som innebär att detta avfall ska hämtas på annan plats än den som gäller 
för restavfallet i kommunen. Gällande föreskrifter för restavfall samt den 
praxis som utvecklats avseende detta är således relevant även för 
förpackningsavfallet. 

9.6.2 Utrymmen för avfall i flerbostadshus  

Förslag: Kommunala föreskrifter ska inte få förhindra en fastighets-
ägare från att själv bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende 
på förpackningsavfall än den som kommunen tillhandahåller. Detta ska 
gälla om insamlingslösningen uppfyller kraven på en fastighetsnära 
insamling i förordningen, leder till ett återvinningsresultat som är 
likvärdigt med den erbjudna lösningen och den inte försvårar 
kommunens separata insamling av förpackningsavfallet. 

 

Skälen för förslaget: I avfallsförordningen finns ett krav riktat till 
ägaren av en bostadsfastighet att underlätta för insamlingssystemen att 
transportera bort förpackningsavfallet (3 kap. 4 §). Fastighetsägarens 
ansvar enligt denna bestämmelse innefattar att tillhandahålla plats eller 
utrymme på sin fastighet för att möjliggöra insamling. Bestämmelsen 
gäller både befintliga och nya byggnader. När ansvaret för insamlingen går 
över till kommunen saknas behov av en sådan bestämmelse och den bör 
således upphöra att gälla. Detta innebär dock inte att fastighetsägarens 
ansvar förändras. Inom ramen för den aktörsdialog som förts har 
företrädare för fastighetsägarna lyft frågan om vem som ska bekosta 
eventuella ombyggnationer av avfallsutrymmena inom fastigheterna. Det 
finns inte anledning att frångå den grundläggande principen som innebär 
att det är fastighetsägaren som utför och bekostar åtgärder som behövs för 
att insamlingen av aktuella fraktioner ska kunna ske inom fastigheten. 
Avfallsdirektivets minimikrav innebär att producenterna ska stå för 
insamlingskostnaderna vilket innefattar en s.k. insamlingsinfrastruktur 
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 med kärl, hämtning etc. men inte invändiga ombyggnationer eller 
tillbyggnader.  

I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om s.k. 
driftsutrymmen som ger utrymme för att ställa de krav som kommunen 
anser behövs för att avfallshanteringen ska fungera. I de fall en tillbyggnad 
behöver utföras gäller kraven i plan- och bygglagen om både bygglov och 
bygglovsbefriade åtgärder liksom om varsamhet i kulturmiljöer. 

Eftersom större delen av det förpackningsavfall som kommunen 
kommer att hämta är kommunalt avfall innebär den nya regleringen att 
kommunen kan utnyttja sin föreskriftsrätt i fråga om hur utrymmen, 
behållare och andra anordningar för hantering av avfall ska vara 
beskaffade och skötas (9 kap. 1 § avfallsförordningen). Insamlingen av 
förpackningsavfallet kommer således att kunna styras av kommunala 
föreskrifter, precis såsom är fallet i dag för restavfallet.  

Den fastighetsnära insamlingen vid flerbostadshus är redan långt 
utbyggd. Det har skattats att cirka 55 procent av hushållen, motsvarande 
cirka 1,4 miljoner hushåll, i dag har fastighetsnära insamling. Oftast 
samlas samtliga fraktioner in. För dessa hushåll medför kommunernas 
övertagande av insamlingsansvaret sannolikt ingen påverkan på 
utrymmena under förutsättning att den insamlingslösning som kommunen 
väljer fungerar i fastigheten. För de fastigheter som inte har utsortering av 
förpackningsavfall i dag kan konstateras att utrymmesbrist kan uppkomma 
i gemensamma utrymmen, på tomtmark eller i stadsmiljö där fastighets-
ägare vill ianspråkta mark för att ordna avfallsutrymmen. Eftersom det inte 
ställs några krav på hur insamlingen ska ske utan endast att den ska vara 
fastighetsnära finns möjligheter för kommunen och fastighetsägarna att 
lösa eventuella svårigheter som kan uppkomma på olika platser i en 
kommun. Det är möjligt att ha olika insamlingslösningar i en kommun om 
kostnaden är rimlig i förhållande till den ersättning som kommunen 
erhåller från producenterna och lösningen uppfyller kravet på en 
fastighetsnära insamling.  

För befintliga sopsugsanläggningar förekommer olika lösningar av 
ägandet. Lantmäteriet kan inrätta en gemensamhetsanläggning som sedan 
förvaltas av flera fastigheter i en samfällighetsförening eller delägar-
förvaltning. I vissa kommuner har det beslutats att kommunen ska överta 
ägande, drift och underhåll av sopsugsanläggningarna. Drift- och 
underhållskostnader tas sedan ut via avfallstaxan i de områden som har ett 
stationärt sopsugssystem. Ett sopsugssystem, om detta inbegriper nu 
aktuella förpackningsmaterial (utom glas som skulle krossas i en sopsug), 
uppfyller kravet på att en fastighet har en fastighetsnära insamling. Denna 
lösning innebär dock stora investeringar och underhållskostnader och bör 
inte ingå i de kostnader som förpackningsproducenterna ska stå för. I 
kostnader för separat insamling ingår en normal insamlingsinfrastruktur. 
Hur denna insamlingsinfrastruktur ser ut och vad den består av bestäms av 
den valda insamlingslösningen men kan inte täcka dyra speciallösningar 
som endast inrättas för vissa fastigheter eller områden i en kommun.  

Kommunens föreskrifter bör dock inte förhindra en fastighetsägare från 
att själv bekosta en dyrare insamlingslösning med avseende på förpack-
ningsavfall än den som kommunen tillhandahåller om den insamlings-
lösningen uppfyller kraven på en fastighetsnära insamling i förordningen 
och leder till ett återvinningsresultat som är likvärdigt med den erbjudna 
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lösningen. Den valda lösningen bör inte heller försvåra kommunens 
separata insamling av förpackningsavfallet. I fråga om kostnader för 
sopsugssystem och finansiering via avfallstaxan med avseende på dessa 
kostnader, se avsnitt 9.11.4.  

9.6.3 Lättillgängliga insamlingsplatser 

Förslag: Kommunerna ska samla in skrymmande förpackningar som 
normalt förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpack-
ningar) samt förpackningar av annat material än de vanligast före-
kommande materialen från lättillgängliga insamlingsplatser. 

 

Skälen för förslaget: Kommunen bör samla in avfall som består av s.k. 
skrymmande sällanförpackningar via lättillgängliga insamlingsplatser. 
Skrymmande förpackningsavfall av papper och kartong är svåra att rymma 
i de behållarfack som används för fastighetsnära insamling vid småhus. De 
kan även ta alltför stor plats i behållare i flerbostadshus. Enligt 2018 års 
förordning ska ”stora förpackningar som normalt förekommer sällan i ett 
hushåll (skrymmande sällanförpackningar)” samlas in via lättillgängliga 
insamlingsplatser (46 och 47 §§). Exempel på sådana förpackningar kan 
vara förpackningar till möbler eller större husgeråd. Sådant förpacknings-
avfall samlas i dag in enligt 2006 års förordning. I praktiken innebär det 
att hushållen ska lämna sådana förpackningar vid en återvinningscentral. 
Med en växande e-handel har antalet skrymmande förpackningar ökat. De 
tar stor plats om de förvaras i hemmen. Av miljöskäl bör det vidare 
undvikas att det sker onödiga transporter till återvinningscentraler. Ett mer 
miljö- och kostnadseffektivt sätt att samla in detta förpackningsavfall är 
därför att använda lättillgängliga insamlingsplatser. 

Förpackningsdirektivets krav gäller oavsett material på förpackningen. 
Det betyder att det även för förpackningsavfall som produceras av 
hushållen av mer udda material – såsom trä, textil eller keramik – finns ett 
krav på separat utsortering och insamling. För trä finns det dessutom 
särskilda materialåtervinningsmål. I dag finns inget insamlingssystem för 
sådana udda material. Det blir mest kostnadseffektivt för kommuner och 
producenter, och enkelt för hushållen, om även detta förpackningsavfall 
samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser, dvs. på samma platser som 
avfall som består av skrymmande sällanförpackningar lämnas.  

Det bör inte ställas några krav på en viss storlek på behållarna. Det bör 
heller inte finnas några hinder för att samla in förpackningsavfall av udda 
material i en gemensam behållare, så länge det inte omöjliggör material-
återvinning.  

Förslaget innebär att det ska utvecklas nya insamlingssystem för nämnda 
förpackningsslag, vilket kan innebära flera utmaningar initialt. Det finns 
därför särskilt i början anledning till en mer löpande uppföljning och 
utvärdering av insamlingens resultat och dess kostnader och av den 
schablonersättning som Naturvårdsverket har att fastställa. Det forum för 
dialog som föreslås inrättas vid Naturvårdsverket (se avsnitt 9.13.1) bör 
utnyttjas i detta syfte. 
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 Bestämmelserna kan meddelas med stöd av 15 kap. 39 § miljöbalken. 
Detta bemyndigande har tidigare använts för att meddela liknande 
föreskrifter om kommunens insamling (se 3 kap. 2 § avfallsförordningen). 

9.6.4 Successiv ansvarsövergång från 
producentansvarsorganisationerna till 
kommunerna  

Förslag: Den fastighetsnära insamlingen ska vara fullt utbyggd till den 
1 januari 2026. Kommunerna ska kunna välja om de vill ta över 
ansvaret för all förpackningsinsamling i kommunen till 2024, 2025 eller 
2026. Kommunerna ska anmäla sitt intresse i maj året innan 
övertagandet. Naturvårdsverket ska pröva om anmälningsplikten är 
uppfylld och fatta beslut senast den 30 september året innan insamlings-
ansvaret ska övergå till kommunen. 

 

Skälen för förslaget: Förutsättningarna och intresset för ett snabbt 
övertagande av ansvaret skiljer sig mellan kommunerna. Särskilt den 
grupp av cirka 70 kommuner som redan i dag driver fastighetsnära 
insamling, främst vid småhus, har ett starkt intresse av att snabbt kunna ta 
över ansvaret för att kunna avveckla sin finansiering via renhållnings-
avgiften. I kommuner där erfarenheten av fastighetsnära insamling är 
begränsad eller saknas kan det å andra sidan finnas behov av mer tid för 
planering. För producentansvarsorganisationerna och producenterna är det 
oavsett angeläget med viss förutsägbarhet, både för beräkning av utgifter 
och för praktikaliteter i ansvarsövergången. Därför bör en infasning ske 
vid bestämda tidpunkter och föregås av en anmälan till Naturvårdsverket 
från kommunernas sida.  

En infasningsperiod på tre år är rimlig. Den fastighetsnära insamlingen 
bör vara fullt utbyggd i hela landet till 1 januari 2026, dvs. tre och ett halvt 
år från det att regeringen beslutat om den nya förordningen. De kommuner 
som vill ta över ansvaret före den 1 januari 2026 bör ges en möjlighet att 
anmäla sitt intresse i maj 2023 för övertagande den 1 januari 2024 och i 
maj 2024 för övertagande den 1 januari 2025.  

Övergången av ansvaret behöver ske på en och samma gång för all 
insamling av förpackningsavfall i kommunen. I annat fall skulle det bli 
närmast omöjligt att avgöra var gränsen går mellan kommunens respektive 
producentansvarsorganisationernas ansvar i förhållande till nya och äldre 
bestämmelser, vilket skulle skapa en ohållbar situation. Det bör samtidigt 
inte finnas några hinder för en kommun att ta över ansvaret innan den 
fastighetsnära insamlingen är fullt utbyggd. I praktiken betyder det att 
kommunen då också tar ansvar för den insamling som fortgår utifrån 
bestämmelserna i 25–27 §§ i den upphävda förordningen (2006:1273) om 
producentansvar för förpackningar. Rent praktiskt kan det ske t.ex. genom 
att kommunen uppdrar åt aktuella producentansvarsorganisationer att 
fortsätta att bedriva sin insamling och avtalar om hur ersättning ska utgå.   
Kommunerna bör i sin anmälan ange antalet hushåll av olika slag som för 
tillfället har fastighetsnära insamling och det totala antalet hushåll i 
kommunen. Kommunen bör i sin anmälan även ange antalet verksamheter 
som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens där en 
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fastighetsnära insamling är utbyggd och totala antalet verksamheter. Dessa 
uppgifter bör sedan ligga till grund för den ersättning som betalas ut 
kommande kalenderår (se även avsnitt 9.11 om ersättningsmodellen). 
Därutöver bör kommunerna också ge in en plan för utbyggnaden av den 
fastighetsnära insamling där det anges när den ska vara fullt utbyggd. 
Naturvårdsverket bör pröva om anmälningsplikten är uppfylld och fatta 
beslut senast den 30 september året innan insamlingsansvaret ska övergå 
till kommunen. Besluten bör sändas till kommunen och till godkända 
producentansvarsorganisationer och publiceras på Naturvårdsverkets 
webbplats.  

Planerna ökar möjligheterna för Naturvårdsverket att bevaka utbygg-
naden och för producentansvarsorganisationerna att förutse hur kostna-
derna utvecklas och i vilka kommuner de kommer att ha kvar ansvaret för 
insamlingen till och med 2026. Planerna fyller också funktionen att 
informera kommunens hushåll och samlokaliserade verksamheter om när 
det nya systemet börjar tillämpas.  

Bestämmelserna om utbyggnad bör upphöra att gälla den 1 januari 2026 
då insamlingen bör vara helt utbyggd i Sverige. 

9.6.5 Insamlingen på allmän plats 

Förslag: Kommunerna ska samla in förpackningsavfall separat vid av 
kommunen särskilt iordningsställda platser för allmänheten. Sådan 
insamling ska ske på platser där det produceras förpackningsavfall i 
betydande omfattning. 

Om det finns en arrangör av en offentlig tillställning på allmän plats 
ska arrangören ansvara för att det sker en insamling och omhänder-
tagande av förpackningsavfallet. 

Bestämmelserna ska börja tillämpas den 1 juli 2026.  
 

Skälen för förslaget: Som framgår i avsnitt 9.5.1 har Miljödeparte-
mentet i dialogen med berörda aktörer för framtagandet av förslagen i 
denna promemoria fått bekräftat att producenterna ännu inte bedriver 
någon omfattande eller systematisk insamling på allmänna platser. Den 
insamling som existerar är ofta en försöksverksamhet och ett resultat av 
lokala initiativ. Att någon mer systematisk insamling inte utvecklats kan 
dels bero på att bestämmelserna uppfattas som otydliga, dels på att någon 
tillståndsprövning av producentansvarsorganisationer inte kommit till 
stånd. Det finns därför anledning att införa tydligare krav.  

De hittillsvarande erfarenheterna från insamling på allmän plats är att 
många väljer att inte sortera. Fraktionerna blir därför ofta så kontami-
nerade, med fel förpackningar eller annat avfall, att de inte lämpar sig för 
materialåtervinning utan behöver skickas till förbränning. Varför 
människor som till stor är kapabla att källsortera korrekt i hushållet till 
synes ändrar beteende på allmän plats är inte känt.  

Enligt förpackningsdirektivet ska ett utökat producentansvar införas för 
förpackningar senast den 31 december 2024 (artikel 7.2). Det anges också 
att artiklarna 8 och 8a i avfallsdirektivet ska tillämpas. Av minimikraven 
följer att medlemsstaterna ska inrätta ett lämpligt insamlingssystem som 
har en geografisk avgränsning (artikel 8a.1 a–b). Den avgränsning som bör 
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 införas är att kommunen samlar in förpackningsavfall i de vanligast 
förekommande förpackningsmaterialen på särskilt iordningsställda platser 
för allmänheten. Det innebär att ansvaret avgränsas till exempelvis gator, 
torg, parker och badplatser som iordningsställts av kommunen för 
allmänhetens användning. Skyldigheten bör gälla på platser där det 
produceras förpackningsavfall i betydande omfattning. På andra platser 
där allmänheten vistas, t.ex. i naturen, där det inte finns möjlighet att lämna 
utsorterat förpackningsavfall, bör det förväntas att man tar med sig sitt 
förpackningsavfall och annat avfall hem och sorterar i hemmet. 

Insamlingssystemet bör underlätta för människor att enkelt kunna göra 
sig av med allt sitt källsorterade avfall, även på allmän plats. Genom en 
systematisk och enhetlig utplacering av källsorteringskärl, kombinerad 
med riktad information, bör det vara möjligt att få till stånd en utsortering 
som är nästan lika bra som i hushållen. Initialt kan det alltså förväntas att 
insamlingen på allmän plats inte är lika kostnadseffektiv som den för 
hushåll eller yrkesmässiga verksamheter. Miljömässigt och samhälls-
ekonomiskt kommer investeringen i insamling på allmän plats dock vara 
långsiktigt motiverad. I takt med att utsorteringen förbättras kommer också 
kostnadseffektiviteten att öka. 

Skyldigheten för kommunen bör inte gälla när det arrangeras en 
offentlig tillställning på allmän plats. Då bör skyldigheten att samla in och 
omhänderta förpackningsavfallet falla på arrangören. Detta följer egentl-
igen av att arrangören är en verksamhet, om än tillfällig. Det är dock 
lämpligt med förtydliganden i denna del. Med offentlig tillställning bör 
avses detsamma som i ordningslagen, dvs. tävlingar och uppvisningar i 
sport, idrott och flygning, danstillställningar, tivolinöjen, festtåg, mark-
nader och mässor och andra tillställningar som inte är att anse som 
allmänna sammankomster.  

En bestämmelse om att kommunen ska samla in förpackningsavfall 
separat vid av kommunen särskilt iordningsställda platser för allmänheten 
bör ge tillräckligt tydliga ramar för aktörerna att inleda sin planering. 
Eftersom förhållandena samtidigt kan skilja sig mycket åt mellan och inom 
kommuner, kan föreskrifter och vägledning behövas för att underlätta 
tillämpningen. I avsnitt 9.11.1 föreslås att Naturvårdsverket ska få 
meddela föreskrifter om vilka ersättningsnivåer som bör gälla.  

Precis som för den ersättning som ska utgå för insamlingen vid hushåll 
och samlokaliserade verksamheter (se avsnitt 9.11) behöver ersättningen 
till kommunerna stå i proportion till insamlingskravet och baseras på 
schabloner, samtidigt som det kan behöva finnas utrymme för att också ta 
hänsyn till specifika omständigheter i enskilda kommuner. I beaktande av 
de knappa erfarenheterna av insamling på allmän plats, och de utmaningar 
som utbygganden av fastighetsnära insamling innebär för samtliga aktörer, 
är bedömningen att de nya kraven på en kommunal insamling på allmän 
plats inte bör börja tillämpas förrän den fastighetsnära insamlingen 
etablerats. Bestämmelserna bör därför börja tillämpas den 1 juli 2026. Det 
forum som föreslås inrättas vid Naturvårdsverket (se avsnitt 9.13.1) bör 
utnyttjas för dialog med aktörerna om framtagande av eventuell vägled-
ning och för utveckling av ersättning.  

För motsvarande insamling av plastflaskor och metallburkar som ingår 
i ett obligatoriskt retursystem har det nyligen införts särskilda bestäm-
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melser i retursystemsförordningen (10 c §) som träder i kraft den 1 januari 
2023 (se även avsnitt 9.9.9). 

9.6.6 Information om utsortering och insamling 

Förslag: Kommunen ska årligen ta fram lättillgänglig information till 
hushållen och de verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad 
med hushållens i ett flerbostadshus om skyldigheten att sortera ut 
förpackningsavfallet från övrigt avfall och hur hushållen och 
verksamheterna ska lämna sitt förpackningsavfall i kommunens 
insamlingssystem. Även information om de återvinningsresultat som 
utsorteringen bidrar till i kilogram per invånare ska tas fram.  

Godkända producentansvarsorganisationer ska ges möjlighet att 
lämna synpunkter på den framtagna informationen innan den görs 
tillgänglig för hushållen och verksamheterna. Kommunerna ska ha rätt 
till ersättning av de godkända producentansvarsorganisationerna för 
kostnader för att ta fram informationen och göra den tillgänglig. 

 

Skälen för förslaget: När kommunen tar över ansvaret för information 
behöver förpackningsordningen förtydligas med en bestämmelse om 
vilken slags information som kommunen bör ta fram och med vilka 
tidsintervall. Detta eftersom kommunerna ska få ersättning från produ-
centerna för kostnaderna för informationen, vilket följer av avfalls-
direktivets minimikrav (artikel 8a.4 a). Hushållen och de verksamheter 
vars avfallshantering är samlokaliserad med hushållens i ett flerbostadshus 
är betjänta av en särskild informationsinsats åtminstone en gång per år. I 
den informationen bör det alltid ingå att upplysa om utsorteringskraven 
samt att återkoppla till avfallsinnehavarna om resultatet av insamlingen 
under närmast föregående tidsperiod. I övrigt kan informationen 
exempelvis beskriva hur insamlingen planeras byggas ut inom kommunen. 

Det kan vara lämpligt att denna information samordnas med mot-
svarande information om hur annat avfall ska sorteras ut. Den ersättning 
som kommunerna får från producentansvarsorganisationerna bör dock 
endast täcka den del av kostnaderna som förpackningsinformationen 
genererar.  

Den ersättning som kommunerna har rätt till för informationsarbete bör 
integreras i den delersättning som Naturvårdsverket ska fastställa för 
insamling vid hushåll (se avsnitt 9.11.1). 
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9.7 Insamling av förpackningsavfall från 
verksamheter 

9.7.1 Producentansvarsorganisationerna bör även i 
fortsättningen ha ansvaret 

Bedömning: Producentansvarsorganisationerna bör även i fortsätt-
ningen ansvara för att samla in förpackningsavfall från verksamheter 
som inte har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens 
i flerbostadshus.  

 

Skälen för bedömningen: Jämfört med insamlingen från hushållen 
finns det betydligt mindre underlag till stöd för en utvärdering av 
insamlingen från verksamheter. Dagens insamling från verksamheter 
beskrivs i avsnitt 7.9. I en ny rapport från Naturvårdsverket om 
hanteringen av plastavfall vid verksamheter konstateras att insamlingen 
i dag har flera brister eftersom mottagningsplatserna för insamling av 
plastavfallet ofta är mindre tillgängliga, verksamheter har svaga 
incitament för separat utsortering samt att det ofta är svårt för mindre 
verksamheter att hantera en separat fraktion, t.ex. på grund av 
utrymmesbrist. Verksamheter beskrivs också ha begränsad kunskap om 
möjligheten att lämna förpackningsavfallet på mottagningspunkter samt 
om nyttan med återanvändning, insamling och materialåtervinning. På den 
positiva sidan finns samtidigt att det finns marknadsdrivna system för dels 
återanvändning, dels återvinning av mer värdefulla fraktioner, som tycks 
fungera bra ur cirkulär synvinkel. De nuvarande systemen får i sin helhet 
anses vara långt ifrån cirkulära. EU:s minimikrav på utökat producent-
ansvar innebär bl.a. att det ska finnas ett insamlingssystem av lämplig 
omfattning utan begränsning till områden där avfallsinsamling och 
avfallshantering är mest lönsamt. Vidare ska producenterna täcka 
kostnaderna för separat insamling. Nämnda förhållanden ger skäl att 
utveckla och stärka insamlingen av förpackningsavfall från verksamheter. 

Utifrån nämnda förhållanden och behov har det funnits anledning att, 
inom den aktörsdialog som genomförts för framtagandet av förslagen i 
denna promemoria, ställa frågan om ansvaret för det grundläggande 
insamlingssystemet – dvs. den insamling som måste finnas tillgänglig för 
varje verksamhet oavsett förpackningarnas eventuella positiva värde på 
marknaden − borde flyttas från producenterna till kommunerna. Till 
kommunernas fördel talar några av de incitament som identifierats i 
förhållande till insamling vid hushållen. Det finns en risk att verksam-
heternas avfall ”läcker” till insamlingen av restavfallet, vilket då leder till 
högre och ofinansierade kostnader för kommunerna. Kommunerna har 
också en bättre kännedom om det lokala näringslivet än vad en producent-
ansvarsorganisation kan skaffa sig. I det fall kommunerna tar över ansvaret 
för insamling vid hushållen, skulle det också kunna uppstå samordnings-
fördelar.  

Samtidigt finns det flera skäl emot ett kommunalt ansvar. Kommunernas 
styrka ligger i hanteringen av mer enhetligt kommunalt avfall. De har i dag 
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inget övergripande ansvar för verksamheters avfall, varför de kan ha 
anledning att tveka inför att ta på sig ett nytt ansvar. De saknar också 
erfarenhet av hur skilda verksamheters olika behov bör mötas. Det kan 
också uppstå oklarheter i ansvarsfördelningen för verksamheternas för-
packningsavfall i dess helhet när både kommuner och producenter är 
inblandade. Vidare förordar både producentansvarsorganisationer och 
återvinningsföretag att ansvaret ligger kvar hos producenterna. Samman-
taget är bedömningen därför att producenterna även i fortsättningen bör ha 
ansvaret för insamlingen, med undantag för verksamheter vars avfalls-
hantering är samlokaliserad med hushållens i flerbostadshus (se 
avsnitt 9.5.1).  

Slutligen har producenterna och handeln fört fram starka önskemål om 
att värna de marknadsdrivna system som fungerar väl ur ett cirkulärt 
perspektiv. I ljuset av den stora förändring det innebär att gå över till 
kommunal insamling från hushållen, har det också funnits önskemål om 
att i nuläget undvika omfattande förändringar kring insamlingen från 
verksamheter och i stället så långt möjligt utveckla befintliga strukturer. 
Ansatsen bör därför vara att dels höja ambitionsnivån i insamlingen vid 
mottagningsplatser, dels bättre integrera de marknadsdrivna systemen med 
lagstiftningens krav och med grundsystemet. 

9.7.2 Producentansvarsorganisationernas grundsystem 

Förslag: Producentansvarsorganisationernas system för insamling av 
förpackningsavfall från verksamheter ska bestå av minst en mottag-
ningsplats per kommun. Avfallet ska kunna lämnas kostnadsfritt, 
oavsett volym och frekvens. I kommuner med över 200 000 invånare 
ska det finns en mottagningsplats per påbörjade 200 000 invånare.  

Bestämmelsen ska börja tillämpas efter utgången av december 2023. 

Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska tillgång till 
insamlingssystemet finnas i lämplig omfattning och producenterna ska 
betala kostnaderna för insamlingen (artikel 8a.3 b och 8a.4).  

Dagens insamling från verksamheter beskrivs i avsnitt 7.9. Det system 
för verksamheter som tillhandahålls av producentansvarsorganisationer 
i dag utgörs av cirka 90 insamlingsplatser som ägs av FTI. Om en 
verksamhet innehar en mindre mängd förpackningsavfall kan den lämna 
det kostnadsfritt på någon av mottagningspunkterna. I vissa kommuner 
kan det dock tas ut en avgift. Med mindre mängd räknas upp till en 
kubikmeter per materialslag och avlämningstillfälle. Att själv transportera 
det utsorterade avfallet till en insamlingsplats är oftast dyrare för en 
verksamhet jämfört med att anlita en återvinningsentreprenör som nyttjar 
sina fordon och kan samla fler enheter i ett fordon. Det finns dock enligt 
FTI ingen statistik över hur många verksamheter som använder sig av 
möjligheten att lämna avfallet på en insamlingsplats. FTI erbjuder också 
kostnadsfri mottagning av större mängder avfall vid balningsanläggningar. 
Enligt uppgifter i FTI:s ansökan om tillstånd enligt 2018 års förordning 
måste den som lämnar avfallet visa att avfallet uppfyller vissa angivna 
kvalitetskrav.    
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 I huvudsak sköts insamlingen av verksamhetsavfall genom privata 
återvinningsentreprenörer. Vid insamling av verksamhetsavfall konkur-
rensutsätts behandlingsledet eftersom entreprenörerna normalt styr det 
insamlade avfallet till den anläggning som erbjuder lägst pris vilket ofta 
leder till att det hamnar i en energiåtervinningsanläggning.  

För verksamheter som producerar stora mängder avfall av ett enhetligt 
och rent material, kan avfallet användas som råvara vid produktion av nya 
produkter. Detta innebär i normalfallet att verksamhetsutövaren får betalt 
för hämtning av dessa fraktioner (se om marknadsdrivna insamlings-
system i avsnitt 9.7.4) 

Verksamheter som i stället producerar mindre volymer avfall kan ha 
svårare att få lönsamhet i utsortering av plastförpackningsavfall. Det kan 
också vara fråga om plats för att förvara förpackningsavfallet samt en 
hygienfaktor om förpackningen innehållit mat. 

Av det underlag om insamlingen av olika fraktioner från verksamheter 
som inkommit från FTI går det inte att dra några slutsatser om efter-
levnaden av utsorteringskravet för mindre företag. Det saknas uppgifter 
om vilka företag som producerar förpackningsavfall och omfattningen av 
deras verksamheter. Det går därför inte heller att dra några säkra slutsatser 
om hur stor andel av de mindre företagen som följer gällande utsorterings-
krav. För plastförpackningsavfallet finns dock visst underlag i form av 
Naturvårdsverkets rapport. ”Förbättrad styrning av plastförpackningar 
från verksamheter” från juni 2021. I rapporten framgår att de två verk-
samma producentansvarsorganisationerna som finns i dag, FTI och TMR, 
främst tar emot förpackningsavfall av plast från hushåll och inte från 
verksamheter. I genomförda aktörsdialoger har det bekräftats av aktörerna 
att det är troligt att mindre verksamheter, beroende på arten av verk-
samheten, efterföljer sitt utsorteringskrav i varierande grad.  

Den förändring som måste till är alltså att ge de mindre verksamheterna 
som producerar förpackningsavfall ett starkt och stabilt incitament att låta 
transportera sitt avfall till mottagningsstationer för återvinning. Detta bör 
kunna åstadkommas genom att dels bygga ut ett rikstäckande nät av 
stationer, dels genom att säkerställa att det inte är förenat med några 
kostnader att lämna avfallet, utöver transporten till mottagningsstationen, 
oavsett vilka volymer eller frekvenser det handlar om. Med ett väl utbyggt 
stationsnät krymper transportkostnaderna vilket bör leda till att transport-
företagen kan utveckla mer effektiva och billiga tjänster. 

Som utgångspunkt bör det finnas minst en mottagningsstation i varje 
kommun. I de största städerna, där verksamheterna är fler och transport-
logistiken kan vara mer utmanande, behövs ytterligare stationer. Minimi-
antalet bör av praktiska skäl regleras i förhållande till folkmängden i 
kommunen, vilken får antas stå i ungefärlig proportion till genererandet av 
förpackningsavfall vid verksamheter. I kommuner med över 
200 000 invånare bör kravet vara att det ska finnas en mottagningsplats 
per påbörjade 200 000 invånare. Mottagningsplatserna bör vara utbyggda 
den 31 december 2023 vilket ger en tid för utbyggnad på cirka ett år. 
Eftersom det redan i dag finns 90 mottagningsplatser får tiden anses 
tillräcklig. 

Det är angeläget att noggrant bevaka att det utvecklade systemet med 
mottagningsstationer får avsedd positiv effekt. Skulle det visa sig att 
åtgärden inte ger tillräcklig effekt, kan det behöva övervägas att införa ett 
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nytt system där hämtning sker i nära anslutning till verksamheterna, på 
liknande sätt som för hushållen. Det kan då också behöva övervägas om 
staten ska administrera upphandlingen av insamlingstjänster, på liknande 
sätt som i Tyskland, för att säkerställa att insamlingen blir av och att varje 
producentansvarsorganisation bär ett ansvar i förhållande till sin 
marknadsandel. 

9.7.3 Den största producentansvarsorganisationen ska 
ha det operationella ansvaret 

Förslag: Den producentansvarsorganisation som är den största enligt 
beslut från Naturvårdsverket ska ha ansvaret att ordna mottagnings-
platser för verksamhetsavfall. Övriga producentansvarsorganisationer 
ska ersätta den ansvariga producentansvarsorganisation utifrån sina 
respektive marknadsandelar. En bestämmelse om betalningsskyldighet 
mellan producentansvarsorganisationer ska införas i miljöbalken. 

Den ansvariga producentansvarsorganisationen ska, så långt möjligt, 
till respektive producentansvarsorganisation överlämna en mängd 
förpackningsavfall som motsvarar organisationens marknadsandel för 
respektive förpackningsmaterial.  

Övriga producentansvarsorganisationer ska hämta förpacknings-
avfall som samlas in vid mottagningsplatserna i en mängd som 
motsvarar deras marknadsandelar. 

Marknadsandelarna ska fastställas av Naturvårdsverket. Den 
ansvariga producentansvarsorganisationen ska ersättas för skäliga 
kostnader. För det fall producentansvarsorganisationerna är oense om 
kostnadernas skälighet ska det vara möjligt att få saken prövad i mark- 
och miljödomstol.  

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få 
meddela föreskrifter om att en producentansvarsorganisation ska 
hantera mer avfall än vad som motsvarar producentansvarsorgani-
sationens marknadsandel och mer än vad som står i rimlig proportion 
till organisationens verksamhet. Föreskrifterna ska dock enbart få avse 
avfallshantering som producentansvarsorganisationen kan få skälig 
ersättning för.  

 

Skälen för förslaget: Producentansvarsorganisationerna bör bära ett 
gemensamt finansiellt ansvar för utbyggnad och drift av mottagnings-
stationerna. De erfarenheter som vunnits i samband med tillstånds-
prövningen kopplad till 2018 års förpackningsförordning (se avsnitt 9.1) 
bör samtidigt prägla vägvalet. Det aktuella tillståndssystemet visade sig 
svårt att tillämpa. Om ansökningarna hade beviljats fanns stor risk för att 
det i vissa delar av landet skulle etableras parallella och därmed ineffektiva 
system för verksamheternas avfall, medan andra delar av landet inte skulle 
få någon utbyggnad.  

Ett alternativ skulle kunna vara att staten tilldelade monopol för 
insamling vid verksamheter, antingen för hela landet eller uppdelat på 
olika regioner. Som framgår i avsnitt 9.9.2 och 10.3 finns det flera rättsliga 
utmaningar med monopol, vilket gör att monopol inte bör vara ett 
förstahandsalternativ. Med hänsyn till de stora skillnader som kan 
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 föreligga mellan olika regioner och kommuner i den geografiska 
fördelningen av verksamheter, skulle det också vara mycket svårt att 
fördela ut dem mellan organisationerna på ett konkurrensneutralt sätt. 
Monopol är därför inte ett alternativ som bör övervägas.   

En annat alternativ skulle kunna vara att i stället kräva att varje 
producentansvarsorganisation ska tillhandahålla minst en mottagnings-
station per ett givet geografiskt område, t.ex. en station per kommun. Det 
skulle då finnas stor risk för att det skulle etableras parallella och 
ineffektiva system. Det skulle också uppstå ett incitament att hålla nere 
kostnaderna genom att på olika sätt försöka tillhandahålla en låg 
servicegrad. I sin tur skulle det i sådant fall tvinga fram ett mer omfattande 
system för kostnadsutjämning mellan producentansvarsorganisationerna. 
Inte heller detta är ett lämpligt alternativ. 

Det bästa alternativet är i stället att låta den största producentansvars-
organisation på marknaden ta ansvar för utbyggnad och drift. Övriga 
organisationer bör vara skyldiga att ersätta den största organisationen 
utifrån sina respektive sammanvägda marknadsandelar. Fördelen med det 
är att ansvar och roller blir tydliga, vilket minskar osäkerheterna i 
genomförandet. Om den största organisationen av någon anledning inte 
helt skulle leva upp till sitt ansvar, kan Naturvårdsverket rikta sig direkt 
till den. Övriga organisationer behöver inte blandas in.  

En nackdel med detta alternativ är att de övriga organisationerna förlorar 
inflytande över både utförandet och kostnaderna. Det forum för dialog som 
föreslås inrättas vid Naturvårdsverket (se avsnitt 9.13.1) bör efter behov 
kunna fungera som ett stöd i att förebygga eventuella meningsskiljak-
tigheter.  

Uppdraget att anordna och driva mottagningsplatser för verksam-
heternas avfall bör gälla under en begränsad tid av längst tio år, dvs. 
samma tidsperiod som ett godkännande av en producentansvars-
organisations verksamhet som längst kan sträcka sig. Även om en 
producentansvarsorganisation inte längre är den största ligger således 
ansvaret kvar hos den producentansvarsorganisationen tills tiden för 
beslutet har löpt ut, förutsatt att ingen påkallar en omprövning av beslutet. 
Det bör finnas stora ekonomiska fördelar för producentansvarsorgani-
sationer, producenter och verksamheter att så långt möjligt bibehålla en 
etablerad struktur även om marknadsandelarna skulle fluktuera.  

Givet att den i dag största producentansvarsorganisationen, FTI, har 
cirka 90 mottagningsplatser i landet som fortsatt bör kunna utnyttjas, 
skulle det handla om att skapa ytterligare cirka 200 platser. Det är 
angeläget att kompletterande platser kommer till stånd så snart som möjligt 
mot bakgrund av befintliga utmaningar i insamlingen. En full utbyggnad 
bör kunna vara avslutad inom ett och ett halvt år från det att förordningen 
beslutas.  

Kostnadsfördelningen mellan producentansvarsorganisationerna för 
utbyggnad, drift och underhåll av mottagningsplatserna bör ske utifrån den 
sammanvägda marknadsandel som Naturvårdsverket beslutar (se avsnitt 
9.10). Den ansvariga producentansvarsorganisationen bör se till att 
avfallsmängder överlämnas utifrån de marknadsandelar som gäller för de 
olika förpackningsmaterialen och övriga producentansvarsorganisationer 
bör vara skyldiga att ta emot avfall i samma mängder. Naturvårdsverket 
bör fatta beslut om marknadsandelarna (se vidare avsnitt 9.10). 
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I miljöbalken bör det införas en skyldighet för producentansvars-
organisationer att ersätta den ansvariga producentansvarsorganisationen 
för skäliga kostnader för drift av mottagningsplatserna och den informa-
tion som ska lämnas. Betalningsskyldigheten mellan producentansvars-
organisationer bör införas på lagnivå eftersom den handlar om enskildas 
ekonomiska förpliktelser i förhållande till varandra (jfr 8 kap. 2 § 1 
regeringsformen). En producentansvarsorganisation bör kunna åberopa 
skyldigheten mot en annan producentansvarsorganisation. Eventuella 
meningsskiljaktigheter som uppkommer mellan producentansvarsorgani-
sationerna avseende frågor om nedlagda kostnader är skäliga eller inte bör 
avgöras i mark- och miljödomstol som ett s.k. stämningsmål. Ett sådant 
mål inleds genom en stämningsansökan och handläggs som ett tvistemål i 
allmän domstol (4 kap. 1 § lagen (2010:921) om mark- och miljö-
domstolar). Som huvudregel gäller i denna typ av mål att den part som 
förlorar ska betala den vinnande partens rättegångskostnader.  

Ett alternativ till en sådan tvistelösning är att låta Naturvårdsverket fatta 
ett beslut om kostnaderna som sedan är överklagbart till mark- och 
miljödomstol (21 kap. 1 § andra stycket miljöbalken). En följd av detta 
skulle bli att Naturvårdsverket blir den enskildes motpart (5 kap. 2 § lagen 
om mark- och miljödomstolar). Naturvårdsverkets arbetsuppgifter 
innefattar inte i normalfallet att avgöra tvister mellan enskilda. En sådan 
arbetsuppgift passar bättre i den dömande verksamheten. En annan effekt 
av att låta Naturvårdsverket fatta beslut i denna fråga är att inga 
rättegångskostnader drabbar den producentansvarsorganisation som har 
satt igång processen. En av anledningarna till att låta den förlorande parten 
betala den vinnande partens rättegångskostnader i tvistemål är att detta är 
avsett att avhålla enskilda från obefogade rättegångar. Att en sådan 
ordning väljs för denna tvistelösning är av stor vikt då det valda systemet 
med ersättning mellan producentansvarsorganisationer behöver fungera 
och enbart befogade anspråk bör avgöras av staten genom mark- och 
miljödomstolarna.  

Ett mål om kostnadernas skälighet liknar de mål om ersättning och 
skadestånd som mark- och miljödomstolarna i dag prövar som stämnings-
mål och passar därmed bra in i befintligt system. 

 Enligt förslaget ovan ska den producentansvarsorganisation som har 
den största marknadsandelen ansvara för att ordna mottagningsplatserna 
och överlämna avfallsmängder till övriga producentansvarsorganisationer 
samt informera om avfallshanteringen och ska för detta arbete få ersättning 
för skäliga kostnader. Enligt miljöbalken får regeringen meddela före-
skrifter om att en producentansvarsorganisation ska fullgöra sådana 
skyldigheter som kan föreskrivas för producenter (15 kap. 15 § 5). 
Föreskrifter om att producenter ska ansvara för att hantera avfall får endast 
avse avfall som utgörs av den typ av produkter som producenterna 
utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, överlåter eller för in till Sverige. 
Om föreskriften avser avfall som inte utgörs av produkter som 
producenten utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, överlåter eller för 
in till Sverige ska det avfall som producenten ansvarar för motsvara 
producentens andel av marknaden för nya produkter av sådan typ eller på 
annat sätt stå i rimlig proportion till producentens verksamhet (12 § andra 
stycket). För att det ska vara möjligt att föreskriva att en producent-
ansvarsorganisation ska ansvara för att ta emot allt förpackningsavfall från 

309



  

  

155 

 verksamheter – dvs. även förpackningsavfall som inte motsvarar produ-
centansvarsorganisationens marknadsandel – behöver det införas ett stöd 
för detta i miljöbalken. Det bör därför införas en bestämmelse som ger 
möjlighet att föreskriva att en producentansvarsorganisation ska hantera 
mer avfall än vad som motsvarar producentansvarsorganisationens 
marknadsandel eller står i rimlig proportion till organisationens verk-
samhet. Sådana föreskrifter bör dock enbart få avse hantering av avfall 
som producentansvarsorganisation kan få skälig ersättning för. 

9.7.4 Marknadsdrivna återvinningssystem 

Förslag: Den som avser att samla in utsorterat förpackningsavfall vid 
sidan av producentansvarsorganisationernas system med kostnadsfria 
mottagningsplatser, ska anmäla detta till Naturvårdsverket. För att 
sådan insamling ska få ske ska det krävas att insamlingen ger en 
materialåtervinning av det aktuella materialslaget som är åtminstone 
likvärdig med producentansvarsorganisationernas. Naturvårdsverket 
ska också ha godkänt anmälan.  

Ett marknadsdrivet insamlingssystem ska vidare, precis som i dag, 
årligen till Naturvårdsverket lämna uppgifter som motsvarar de 
uppgifter som lämnas av en producentansvarsorganisation.  

 

Skälen för förslaget: Flera av verksamhetsförpackningarna – till 
exempel wellpapp och krymp- och sträckfilm − kan återvinnas på ett 
lönsamt sätt och ingår därför ofta i marknadsbaserade system, se avsnitt 
7.9. Med ett marknadsbaserat system avses att en annan organisation än 
den som driver ett grundsystem (se avsnitt 9.7.2) tar ansvar för både 
insamling och behandling. Detta sker då ofta utan att producenterna är 
involverade. 

De marknadsdrivna insamlingssystem för exempelvis wellpapp och 
krymp- och sträckfilm som finns i dag får i de flesta fall antas fungera 
mycket väl utifrån syftet att åstadkomma en cirkulär förpacknings-
ekonomi. Ett dilemma från statens synvinkel är emellertid att det kan 
uppstå oklarheter kring vilken aktör som tar ansvaret för rapportering av 
statistik till Naturvårdsverket och därmed i vilken utsträckning statistiken 
är robust och heltäckande. Brister i statistiken kan leda till att material-
återvinningen underskattas, vilket kan få den svenska insamlingen att 
framstå som sämre än vad den är. Bristerna kan också dölja luckor i 
insamlingen som borde åtgärdas.  

I den utsträckning systemen inte täcker hela volymen av det aktuella 
förpackningsslaget finns också risk för en underfinansiering av den andel 
av avfallet som trots allt behöver tas omhand i producentansvars-
organisationernas grundsystem. Det finns också en risk att marknads-
drivna system plockar ”russinen ur kakan” på ett sätt som missgynnar 
insamlingen av andra förpackningsslag. De fördelar som marknadsdrivna 
system kan ha för det förpackningsavfall som omfattas bör alltså vägas 
mot de nackdelar som systemet kan medföra på andra delar av producent-
ansvaret. Det bör också noteras att minimikraven i EU:s avfallsdirektiv 
sätter upp ramen att producenterna inte får begränsa sitt täckningsområde 
till material där insamling och hantering är mest lönsamt.  
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Den aktuella bestämmelsen i 2018 års förordning (67 §) innebär att 
utsorterat förpackningsavfall som uppkommit i eller i samband med 
yrkesmässig verksamhet får samlas in även av andra än den som har 
tillstånd, under förutsättning att den som samlar in anmäler detta till 
Naturvårdsverket och redogör för i vilka kommuner insamlingen ska 
bedrivas. Insamlaren får också lämna förpackningsavfallet till ett 
insamlingssystem utan att begära betalning om inte annat har avtalats 
(68 §). 

En godkänd anmälan är ett lämpligt instrument för att reglera 
marknadsdriven insamling. Anmälan behöver innehålla uppgifter om 
vilket materialslag och vilka volymer som har och som prognostiseras bli 
behandlade. Vidare bör anmälaren kunna styrka att det aktuella systemet 
ger minst en materialåtervinning av det aktuella materialslaget som är 
likvärdig med producentansvarsorganisationernas. Den möjlighet som 
finns i 2018 års förordning för ett marknadsdrivet system att lämna 
förpackningsavfallet till producenternas insamlingssystem bör tas bort. 
Däremot bör det alltjämt vara tillåtet för en verksamhet att anlita en 
avfallstransportör för att transportera avfallet till de mottagningsplatser 
som anges i avsnitt 9.7.2. 

I kommissionens senaste utkast till vägledning om avfallsdirektivets 
minimikrav för utökat producentansvar (Commission Guidelines on the 
general minimum requirements for extended producer responsibility 
schemes set out in article 8a of the Waste Framework Directive 
2008/98/EC; draft version 18 September 2020) anges att om någon annan 
än en producentansvarsorganisation tar hand om förpackningsavfallet är 
producentansvarsorganisationen enbart skyldig att stå för den nettokostnad 
som uppstår vid hanteringen. För att undvika ett komplext system med 
betalningar mellan producentansvarsorganisationer och marknadsdrivna 
system, bör de marknadsdrivna systemen ta fullt ansvar för det avfall de 
samlar in och behandlar och enbart verka där det inte uppkommer 
kostnader för producentansvarsorganisationerna.  

Naturvårdsverket bör göra en bedömning och fatta beslut i ärendet, efter 
att ha hämtat in synpunkter från de godkända producentansvarsorganisa-
tionerna. Skyldigheten för producenter att anlita eller tillhandahålla en 
producentansvarsorganisation bör dock kvarstå för producenter vars 
förpackningar när de blir avfall omhändertas av ett marknadsdrivet 
återvinningssystem (se vidare avsnitt 9.7.4). 

Ett marknadsdrivet insamlingssystem bör, precis som i dag, vara 
skyldigt att årligen till Naturvårdsverket lämna uppgifter som motsvaras 
av de som lämnas av en producentansvarsorganisation.  

9.7.5 Producentansvarsorganisationens ansvar att 
informera om utsortering och insamling 

Förslag: Den största producentansvarsorganisationen (ansvarig 
producentansvarsorganisation) ska årligen ta fram lättillgänglig 
information om verksamheters skyldighet att sortera ut förpacknings-
avfallet och hur sorteringen ska gå till i kommunen. Även information 
om de kostnadsfria mottagningsplatserna, hur verksamheterna bidrar 
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 till ökad materialåtervinning och de återvinningsresultat som utsorte-
ringen bidrar till ska framgå. 

Kommunen och övriga producentansvarsorganisationer ska ges 
möjlighet att lämna synpunkter på den framtagna informationen innan 
den görs tillgänglig för de yrkesmässiga verksamheterna. Övriga 
producentansvarsorganisationer ska vara skyldiga att ersätta den 
ansvariga producentansvarsorganisation för informationskostnaden.  

 

Skälen för förslaget: I avsnitt 9.7.3 föreslås att den största producent-
ansvarsorganisationen (ansvarig producentansvarsorganisationen) enligt 
Naturvårdsverkets beslut ska ha det operationella ansvaret att ordna 
mottagningsplatser i kommunerna. Denna producentansvarsorganisation 
bör också ansvara för att informera verksamheterna i kommunen. 
Alternativet att producentansvarsorganisationerna gemensamt skulle 
utveckla informationen skulle kunna bli administrativt betungande och 
därmed inte stå i proportion till uppgiftens vikt. Det bör därför anses 
tillräckligt att övriga organisationer får lämna synpunkter. Även en 
kommun bör få möjlighet att lämna synpunkter. 

Informationen bör vara anpassad till verksamheternas behov och, på 
samma sätt som kommunernas information till hushållen (se avsnitt 9.5.1), 
dels förklara hur verksamheterna kan bidra till ökad materialåtervinning, 
dels ge återkoppling på hur väl de lyckas i sin utsortering. Precis som för 
informationen till hushållen är det rimligt att information ges ut en gång 
per år. 

Kostnaderna för informationen bör delas mellan producentansvars-
organisationerna utifrån deras marknadsandelar i enlighet med den 
fördelning som Naturvårdsverket fastställer kvartalsvis (se vidare avsnitt 
9.10). Den bestämmelse om producentansvarsorganisationers ersättnings-
skyldighet som föreslås i avsnitt 9.11.2 bör omfatta även kostnader för 
informationsgivningen. 

9.8 Producentens ansvar för hantering av 
förpackningsavfallet förtydligas 

Förslaget: En producent som släpper ut förpackningar på den svenska 
marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en eller flera producent-
ansvarsorganisationer som är godkända för att ta hand om förpack-
ningsavfallet. Skyldigheten ska gälla även för producenter vars 
förpackningar när de blir avfall omhändertas av ett marknadsdrivet 
återvinningssystem. 

En producent som fyller dryck i plastflaska eller metallburk eller till 
Sverige för in dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan 
eller burken ingår i ett retursystem som drivs av en godkänd producent-
ansvarsorganisation, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska 
marknaden. 

Den som är etablerad i Sverige och som yrkesmässigt förmedlar 
distansförsäljning till slutanvändare i Sverige av förpackningar ska 
endast få förmedla sådan försäljning från producenter som har 
tillhandahållit eller anlitat en producentansvarsorganisation. Förmed-
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laren ska till Naturvårdsverket lämna uppgifter om namn, kontakt-
uppgifter, person- eller organisationsnummer och på vilket sätt det 
säkerställs att de producenter som säljer sina produkter via förmedlaren 
har tillhandahållit eller anlitat en producentansvarsorganisation. 

Skälen för förslaget 
En producent bör anlita eller tillhandahålla en eller flera godkända 
producentansvarsorganisationer för avfallshanteringen av 
förpackningsavfallet 
För att tydliggöra att producenterna har det ekonomiska ansvaret för 
avfallshanteringen, säkerställa en tillförlitlig statistik samt motverka 
friåkning bör det införas ett krav på att en producent som släpper ut 
förpackningar på den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhanda-
hålla en producentansvarsorganisation som är godkänd. Skyldigheten bör 
omfatta även producenter vars förpackningar när de blir avfall till stor del 
omhändertas av ett marknadsdrivet återvinningssystem. Som framgår i 
avsnitt 9.7.4 är det inte säkert att de marknadsdrivna systemen kommer att 
samla in alla förpackningar av det aktuella slaget. Det finns också risk för 
brister i både rapportering och finansiering av insamlingen. Därför bör 
även dessa producenter omfattas av kravet. För tydlighets bör det anges 
uttryckligen i förordningen. 

Ett retursystem bör drivas av en producentansvarsorganisation. I övrigt 
innebär förslaget inga ändringar i förhållande till i dag.  

En producentansvarsorganisation tar ut en ersättning, s.k. förpacknings-
avgift, för avfallshanteringen av de producenter som anlitar organisa-
tionen. Det är på det sättet som producenterna tar ekonomiskt ansvar för 
avfallshanteringen. Hanteringen av förpackningsavfallet blir då inte 
beroende av rådande materialpriser på råvarumarknaden utan det finns en 
garanti för täckning av kostnaderna för en miljömässigt godtagbar 
hantering även i de fall råvarupriser är negativa. Förslagen i denna 
promemoria innebär att det skulle kunna finnas flera producentansvars-
organisationer. Det är inte heller ovanligt att en producent producerar 
förpackningar som hör hemma i både den vanliga förpacknings-
insamlingen och i retursystemet. En sådan producent behöver vara med i 
minst två producentansvarsorganisationer. 

Yrkesmässig förmedling av distansförsäljning  
Inom e-handel, som är en snabbt växande form av distansförsäljning, finns 
köpare och säljare ibland i olika länder. Om de inte uppfyller sitt 
producentansvar uppstår problem med friåkare. Friåkarna belastas inte av 
förpackningsavgifter medan hanteringen av deras förpackningar belastar 
de aktörer som ingår i producentansvaret. Målsättningen med producent-
ansvaret bör därför vara att det finns minst en producent för alla förpack-
ningar och andra varor som omfattas av producentansvar och som släpps 
ut på den svenska marknaden.   

Naturvårdsverket redovisade i februari 2020 den andra delen i ett 
regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för 
förpackningar och returpapper. Beräkningen från Naturvårdsverket 
indikerade att den utländska e-handeln står för ungefär 3–5 procent av 
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 plastförpackningarna och 10–13 procent av pappersförpackningarna. 
Naturvårdsverket såg problem med att utländska distansförsäljare agerar 
friåkare i det svenska producentansvarssystemet, dvs. att de sätter förpack-
ningar på marknaden utan att ta ansvar genom att delta i producent-
ansvaret. Verket bedömde att sådan friåkning inte medför allvarliga 
konsekvenser för producentansvarssystemet i dag sett till mängd och 
kostnad. I takt med en förväntat ökad distansförsäljning från utlandet till 
privatpersoner i Sverige ansåg verket dock att ett statligt ingripande 
behövdes för att förebygga och motverka ökad friåkning. Naturvårds-
verket bedömde att risken för negativ miljöpåverkan är fortsatt begränsad 
med befintliga bestämmelser och krav som gäller för insamling och 
hantering av förpackningsavfall. Verket såg dock risk för att problemet 
med friåkning på sikt försvårar finansieringen av det svenska systemet för 
insamling, sortering och hantering av förpackningsavfall (Naturvårds-
verkets skrivelse, ”Ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid 
privat införsel av varor”. 2020).   

Naturvårdsverket föreslog tillägg i bestämmelser i 2018 års förpack-
ningsförordning för att förtydliga att utländska aktörer som yrkesmässigt 
säljer förpackade varor till slutliga användare eller konsumenter i Sverige 
omfattas av producentansvar. Verket bedömde dock att detta förtydligande 
endast i begränsad utsträckning skulle bidra till att förbättra förutsätt-
ningarna för övervakning och kontroll.   

 Utredningen om producentansvar för textil föreslog i sitt betänkande 
(SOU 2020:72 Producentansvar för textil – en del av den cirkulära 
ekonomin) att en digital marknadsplats ska tvingas säkerställa att säljare 
med producentansvar som använder tjänsten, själva eller genom en 
producentrepresentant, har slutit ett avtal med ett tillståndsgivet insam-
lingssystem. Utredningen bedömde, i beaktande av uttalanden från OECD 
och EU-kommissionen om behov av förtydligande av producentansvaren, 
att den konkurrensnackdel förslaget kunde komma att medföra för svenska 
digitala marknadsplatser kommer att vara av övergående natur. Kost-
naderna för marknadsplatserna att genomföra ändringarna i sina avtal 
antog beräknades till cirka 700 000 kronor. Kostnaden för rapportering för 
de utländska aktörerna skattades till cirka 1,1 miljoner kronor per år. Se 
avsnitt 11.14. 

Det är svårt att utforma bestämmelser som säkerställer en rättvis 
behandling av alla aktörer. Skälen till detta är att ett säkerställande inte 
bara kräver att samma krav gäller för såväl svenska som utländska 
distanshandlare. Det krävs även att de utländska distanshandlarna är 
medvetna om kraven. För att kontrollera att kraven uppfylls måste det 
också vara möjligt att fastställa vilka utländska distanshandlare som säljer 
till Sverige samt att verkställa beslut om sanktioner när utländska 
distanshandlare inte fullgör sina skyldigheter. 

I miljöbalken har det nyligen införts ett bemyndigande som innebär att 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om den som är etablerad i Sverige och yrkesmässigt förmedlar 
distansförsäljning av produkter som omfattas av ett system för utökat 
producentansvar till slutanvändare i Sverige (15 kap. 16 a §, se prop. 
2020/21:198). Föreskrifterna får innebära att förmedlaren ska vara skyldig 
att registrera sig och endast får förmedla distansförsäljning från säljare 
som har uppfyllt skyldigheter att tillhandahålla eller anlita en producent-
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ansvarsorganisation. Med stöd av bemyndigandet bör en bestämmelse med 
dessa skyldigheter införas i den nya förpackningsförordningen. 

Kravet på registrering bör gälla alla som yrkesmässigt förmedlar 
distansförsäljning och inte endast de som förmedlar distansförsäljning via 
Internet. Om den som yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning inte följer 
en föreskrift om skyldighet att registrera sig, eller en föreskrift om att 
endast förmedla distansförsäljning från säljare som har tillhandahållit eller 
anlitat en producentansvarsorganisation, får tillsynsmyndigheten i det 
enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att 
föreskriften ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det 
enskilda fallet får inte tillgripas (26 kap. 9 § miljöbalken). Ett beslut om 
föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap. 14 § miljöbalken).  

Bestämmelsen kommer att bidra till att flera förpackningar som används 
vid distanshandel inkluderas i producentansvaret men riktar sig enbart till 
förmedlare som är etablerade i Sverige och säljer till slutanvändare i 
Sverige. Den föreslagna bestämmelsen följer bemyndigandet i miljö-
balken och är förenlig med  e-handelsdirektivet (Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter 
på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre 
marknaden). Beträffande e-handelsdirektivets innehåll och påverkan på 
möjligheten att reglera e-handel och utländska distansförsäljare, se vidare 
prop. 2020/21:198 s 45–48.  

Bestämmelsen riktar sig till svenska förmedlare men kan komma att 
drabba de producenter som säljer via förmedlaren då dessa måste visa att 
de uppfyllt sitt producentansvar. En sådan reglering kan innebära ett 
handelshinder i förhållande till producenter utanför EU. Inom EU ska ett 
system för utökat producentansvar finnas i alla medlemsländer efter år 
2024. 

9.9 Producentansvarsorganisationer för 
förpackningar 

9.9.1 Syfte och ansvarsområde 

Förslag: En producentansvarsorganisation för förpackningar som inte 
driver ett retursystem ska ha som syfte att förebygga och hantera 
förpackningsavfall och ska ha som ansvarsområde att ta emot 
förpackningsavfall av alla material.  

En producentansvarsorganisation för förpackningar som driver ett 
retursystem ska ha ett ansvarsområde som omfattar förpackningsavfall 
från plastflaskor och metallburkar med dryck.  

 

Skälen för förslaget: De uppgifter som en producentansvars-
organisation har framgår av en ny bestämmelse i miljöbalken. Med 
producentansvarsorganisation ska avses en juridisk person som förebygger 
eller hanterar avfall från producenters produkter (15 kap. 9 §). En 
producentansvarsorganisations uppgift är således att förebygga och 
hantera avfall. 

En producentansvarsorganisation handlar på uppdrag av en eller flera 
producenter. Avfallshanteringen omfattar de produkter som producenterna 
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 släpper ut på marknaden, när dessa blir avfall. Hantering av avfall innebär 
bl.a. förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan 
återvinning.  

Enligt 2018 års förordning ska ett insamlingssystem för att få tillstånd 
omfatta förpackningsavfall av alla material (44 § 1). För retursystemet 
innebär bestämmelserna att ansvarsområdet är begränsat till plastflaskor 
och metallburkar. På motsvarande sätt bör det i den nya förordningen 
anges vilket syfte och ansvarsområde som en producentansvarsorgani-
sation ska ha.   

9.9.2 Producentansvarsorganisationerna ska inte få dela 
ut vinst  

Förslag: En producentansvarsorganisation för förpackningar ska inte 
få dela ut vinst. Bestämmelsen ska träda i kraft efter utgången av 
december 2025. 

Ett bemyndigande ska införas i miljöbalken som innebär att 
regeringen kan föreskriva att en producentansvarsorganisation för 
förpackningar inte ska få dela ut vinst till sina ägare.  

Skälen för förslaget  
EU-rätten tillåter begränsningar i producentansvarsorganisationernas 
möjlighet att bedriva vinst (non profit) 
Minimikraven i avfallsdirektivet ger utrymme för att införa krav på att 
producentansvarsorganisationer ska vara icke-vinstdrivande (eng. non-
profit). I kommissionens utkast till vägledning om avfallsdirektivets 
minimikrav för utökat producentansvar, se avsnitt 9.7.4, anges att frågan 
om vinst eller icke-vinst är upp till varje medlemsstat att bestämma. Det 
är även möjligt att införa ett krav på att enbart producenter får äga en 
producentansvarsorganisation. 

I nästan alla medlemsstater i EU samarbetar de ansvariga producenterna 
för att etablera kollektiva system för hantering av förpackningsavfall. De 
flesta system är icke-vinstdrivande och aktieägare är ofta de ansvariga 
producenterna. Från ett konkurrensrättsligt perspektiv innebär en reglering 
av detta slag att det fortsatt är tillåtet med flera producentansvars-
organisationer men att det ställs vissa krav på organisationernas funktion. 
Det finns inga begränsningar när det gäller vilken organisationsform som 
en producentansvarsorganisation kan ha. 

För- och nackdelar med att låta en producentansvarsorganisation bedriva 
sin verksamhet med vinst har i begränsad utsträckning analyserats av 
OECD och kommissionen (se avsnitt 8.6). Analyserna landar i att det finns 
argument för och emot vinstdrivande producentansvarsorganisationer, 
samtidigt som det saknas vetenskapligt stöd för att det ena eller andra 
vägvalet presterar bättre än det andra. Det står dock klart av de olika 
studierna, liksom av synpunkter från producentansvarsorganisationer och 
producenter (se nedan) att om vinst tillåts i systemet ställs det stora krav 
på dels att regelverket är heltäckande, dels att både konkurrensmyndig-
heter och miljötillsynsmyndigheter är mycket aktiva i sin övervakning och 
kontroll. 
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En icke vinstdrivande producentansvarsorganisations finansiella resultat 
ska över tiden vara noll. Detta betyder att organisationen anpassar förpack-
ningsavgifterna till utvecklingen av kostnaderna för insamling och 
behandling. Om kostnaderna kan sänkas, t.ex. genom effektivisering, är 
det producentkollektivet som gynnas av det genom sänkta avgifter. 

En vinstdrivande producentansvarsorganisation behöver däremot över 
tiden generera ett överskott till sina aktieägare. Organisationen behöver 
därför se till att kostnaden för insamling och behandling är lägre än de 
förpackningsavgifter som tas in. Samtidigt konkurrerar den vinstdrivande 
producentansvarsorganisationen med andra producentansvarsorgani-
sationer om producenternas intresse genom storleken på förpacknings-
avgiften. Syftet med en reglering om producentansvar är att kostnaderna 
ska minskas genom effektiviseringar som samtidigt är positiva, eller 
åtminstone neutrala, ur miljösynpunkt. Generellt gäller att en producent-
ansvarsorganisation behöver se till att kostnaden för insamling och 
behandling täcks av de förpackningsavgifter som tas in. Utöver det så 
behöver en vinstdrivande producentansvarsorganisation generera ett 
överskott till sina aktieägare. Vid ett krav från ägarna att dela ut vinst kan 
det uppstå ett incitament att inte fullt ut ta sitt ansvar för insamlingen eller 
att välja en behandling som är sämre för miljön. 

I dag kan producentansvarsorganisationer konkurrera med varandra på 
svensk marknad. Kostnaderna för insamlingen av förpackningsavfallet blir 
utifrån förslaget i denna promemoria reglerat genom att varje producent-
ansvarsorganisation står för sin andel av dessa. Det betyder att det inte 
längre finns något utrymme för att generera ett överskott i insamlingsledet. 
Vidare innebär EU:s minimikrav att medlemsstaterna ska säkerställa att 
producentansvarsorganisationerna differentierar sina förpackningsavgifter 
utifrån miljöprestanda vilket i viss mån inskränker producentansvars-
organisationernas möjligheter att själva bestämma avgiftsnivåer. Dessa 
förändringar leder till att vinstdrivande producentansvarsorganisationer i 
Sverige framöver behöver finna nya sätt att generera överskott, vilket kan 
förstärka incitamentet att inte fullt ut ta sitt ansvar för behandlingen. 

Farhågor bland producenterna om materialåtervinning till lägre kvalitet 
I den aktörsdialog som föregått framtagandet av förslagen i denna 
promemoria har FTI (/Svenskt Producentansvar), vilka representerar en 
majoritet (cirka 90 procent) av producenterna, och Dagligvaruleveran-
törernas Förbund (DLF), anfört att materialåtervinningsmarknaderna inte 
fungerar optimalt och att det inte finns tillräckliga incitament för 
producenterna att arbeta aktivt enligt avfallshierarkin och göra investe-
ringar i ny teknik eller välja dyrare men för miljön bättre material-
återvinning. FTI bedömer att den konkurrens som i dag råder mellan 
producentansvarsorganisationer när det gäller materialåtervinningen ger 
incitament till att materialåtervinna till förpackningar eller produkter av 
betydligt lägre kvalitet, exempelvis blomkrukor eller järnvägsslipers.  

En producentansvarsorganisation väljer i dagsläget i viss utsträckning 
sin ambition i materialåtervinningen, i och med att förpackningsdirektivet 
och avfallshierarkin ger utrymme för olika lösningar. De åtgärder som 
hittills vidtagits i form av nya mätpunkter (NFS 2020:8) är enligt FTI och 
DLF inte tillräckliga.  
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 FTI befarar också att en producentansvarsorganisation kan vilja 
avgränsa sin verksamhet till specifika materialslag och åstadkommer detta 
genom att prissätta sina tjänster för andra materialslag på en sådan nivå att 
man inte är konkurrenskraftig. I kombination med att det står producen-
terna fritt att – för olika materialslag eller delar därav − köpa producent-
ansvarstjänster från olika producentansvarsorganisationer, skulle det 
öppna för att fler organisationer går in på marknaden i syfte att verka i 
olika nischer. I sin tur skulle det medföra att Naturvårdsverket skulle 
behöva betydligt större resurser än i dag och utökade sanktionsmöjligheter 
(E-brev från Svenskt Producentansvar, den 24 augusti 2021).  

FTI och DLF lyfter även att det saknas incitament att som producent 
betala för en dyrare och bättre materialåtervinning för sin produkt om allt 
material från olika producentansvarsorganisationer blandas och det inte 
säkras att den PRO som man betalat till tar hand om den produkt som man 
satt på marknaden.  

FTI har också särskilt lyft fram risker med dagens regler för återvinning 
av plastförpackningar. De plastförpackningar som går till materialåter-
vinning får som lägst klimatfotavtryck om de kan återvinnas till så nära 
ursprunglig plastkvalitet som möjligt med så lågt energiutnyttjande i 
återvinningsprocessen som möjligt. I dag anses mekanisk återvinning av 
monomaterial vara den metod som ger bäst klimatnytta. I teorin kan 
kemisk återvinning användas för att återvinna materialet till ursprunglig 
kvalitet, men det kräver i regel ett högt energiutnyttjande. Att göra s.k. 
plastagglomerat av blandade plastkvaliteter kan styra bort en stor andel 
avfall från initial förbränning. Eftersom kvaliteten på materialet inte 
motsvarar plast i form av primär råvara får det återvunna materialet dock 
en sämre klimatprestanda än mekaniskt återvunnet material av hög 
kvalitet. Enligt FTI bör sådan återvinning betraktas som en linjär 
återvinning där materialet endast får en förlängd livslängd innan det 
sannolikt går till förbränning.  

FTI har därför föreslagit att ett insamlingssystem ska ha tekniska 
förutsättningar för att säkerställa att minst 60 procent av det insamlade 
materialet återvinns i processer som uppfyller vissa krav på sorterings-
effektivitet, dvs. att en viss andel av det inkommande materialet sorteras 
ut för användning som ett monomaterial (Svensk Plaståtervinning, 
”Förslag till nyckeltal sorteringsprocess till lagstiftning”, presentation, 
2021).  

FTI och DLF efterfrågar en skärpt reglering av materialåtervinningen, 
företrädesvis genom att det ska finnas enbart en central producent-
ansvarsorganisation. De önskar också ett krav på att en producentansvars-
organisation ska vara icke-vinstdrivande och vara kontrollerad av 
producenter. 

Farhågorna delas inte av alla producenter 
Tailor Made Responsibility (TMR), vilka representerar cirka tio procent 
av producenterna, har invänt mot de bedömningar och förslag som förts 
fram av FTI med flera.  

I kommentarer till ”Avfall Sverige och producenternas gemensamma 
uppfattningar” bedömer TMR att konkurrensen mellan producentansvars-
organisationer har varit drivande i innovation och effektivisering av 
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hanteringen av producentansvaret för förpackningar. Detta gäller enligt 
TMR både insamlingen och återvinningen men även de kringtjänster som 
producenterna efterfrågar när det gäller förpackningsdesign, rådgivning, 
administrativa verktyg, statistikrapportering, etc. Att konkurrens är bättre 
än monopol när det gäller att tillgodose effektiv resursallokering och andra 
samhällsekonomiska intressen anser TMR vara självklart. Företaget pekar 
bl.a. på att det i avfallsdirektivet uttryckligen framgår att flera parallella 
organisationer kan fullgöra det utvidgade producentansvaret på uppdrag 
av olika producenter. De pekar också på att det i kommissionens utkast till 
riktlinjer för allmänna minimikrav för utvidgat producentansvar framgår 
uttryckligen, i avsnittet om differentierade avgifter, att det ska tillförsäkras 
att konkurrerande producentansvarsorganisationer ska kunna konkurrera 
om grundavgift, servicenivå och operationellt utförande. 

När det särskilt gäller hur avgifter kan tas ut från producenter anser TMR 
att det självklart är så att ett företag som – likt FTI – har en dominerande 
ställning i konkurrenslagens mening inte får diskriminera mellan lik-
värdiga kunder (producenter) men att detta krav inte gäller icke-
dominerande företag. Vidare betyder enligt TMR inte likabehandling att 
alla företag måste betala samma avgift. Även likabehandling som upp-
fyller konkurrensrättsliga krav ger utrymme för att beakta volym-
skillnader, funktionsskillnader etc. så länge dessa skillnader på objektiva 
grunder medför olika kostnader för leverantören vid utförandet av tjänsten. 
Emligt TMR är ”pris efter prestation” den vägledande principen, inte ”one 
size fits all”, för att stimulera utveckling samt kostnads- och resurs-
effektivitet (TMR:s kommentar till dokumentet ”Avfall Sveriges och 
producenternas gemensamma uppfattningar 2021-04-21”, skrivelse till 
Miljödepartementet).  

I ett rättsutlåtande, i vilket TMR kommenterar ett rättsutlåtande från 
FTI, anser företaget i sammanfattning att FTI:s rättsutlåtande till stora 
delar bygger på faktiska utgångspunkter som inte stämmer med de verkliga 
och nu aktuella förhållanden såsom TMR uppfattar dem. Företaget anser 
att FTI:s rättsutlåtande bortser från det möjliga alternativet att kommu-
nerna ansvarar för insamlingen och att de förslag som lämnas därför delvis 
redan är överspelade. I andra delar är förslagen enligt TMR uppenbart 
oanvändbara, såsom förslagen om monopolisering och vinstförbud, dels 
därför att de inte är sakligt underbyggda, dels därför att de skulle strida 
mot EU-rätten (Advokat Eric Ericsson, ”Kommentarer till rättsutlåtande 
av Vladimir Bastidas Venegas. PM till TMResponsibility AB”, 2021). 

Riskerna för osund konkurrens bör minskas 
Den övergripande slutsatsen i denna promemoria är att insamlingen av 
förpackningsavfall i Sverige måste förbättras väsentligt för att uppfylla 
EU-lagstiftningens krav, minska koldioxidutsläpp och effektivisera 
resursanvändningen på väg mot en cirkulär förpackningsekonomi. Den 
föreslagna flytten av ansvar för insamling till kommunerna, i kombination 
med en full utbyggnad av fastighetsnära insamling från hushållen och en 
väsentligt ökad ambition i insamlingen från yrkesmässiga verksamheter, 
innebär sammantaget att helt nya lösningar behöver sättas på plats under 
en period som i praktiken kan komma att sträcka sig 10–15 år framåt innan 
systemet satt sig fullt ut. Det innebär i sin tur betydande utmaningar för 
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 aktörerna och vissa osäkerheter kring hur lösningarna kan och bör 
realiseras i detalj. Den svenska insamlingen av förpackningsavfall 
kommer att befinna sig i en kritisk övergångsperiod under dessa år. 

Det är vidare svårt att förena konkurrerande vinstdrivande producent-
ansvarsorganisationer med incitament för att nå höga materialåter-
vinningsmål och en hög kvalitet i materialåtervinningen. Tvärtom riskerar 
en vinstdrivande konkurrens att driva på producentansvarsorganisa-
tionerna att tävla med successivt sänkta avgifter där det lönar sig att gå så 
långt ned i avfallshierarkin som reglerna ger utrymme för. Det är angeläget 
att systemets prestanda och trovärdighet inte kan äventyras av skadliga 
incitament i återvinningsledet. 

Om det bildas många producentansvarsorganisationer kommer detta 
framförallt att innebära att de administrativa kostnaderna för Naturvårds-
verket kommer att öka, dels på grund av fler godkännandeprövningar och 
fler tillsynsobjekt, dels på grund av fler parametrar att hantera och beräkna 
när det gäller marknadsandelar och kostnadsfördelning. Kostnaden för 
systemet belastar producenterna och i slutändan hushållen och verksam-
heterna. 

Det bör därför övervägas att minska riskerna för osund konkurrens där 
så kan ske på ett enkelt sätt och utan rättsliga komplikationer. De fyra 
verktyg som teoretiskt står till buds är skärpta krav på producentansvars-
organisationer vid prövning och tillsyn, att staten delar ut ett monopol till 
en producentansvarsorganisation, att ställa krav på att producentansvars-
organisationerna ska vara icke-vinstdrivande eller att producentansvars-
organisationerna ska vara ägda av producenterna. 

Kommissionen har aviserat att den under hösten 2021 kommer lägga 
fram ett förslag till ändringar i förpackningsdirektivet, som i sådant fall 
blir föremål för förhandlingar i rådet och Europaparlamentet under 2022. 
Med stor sannolikhet kommer alltså ett sådant förslag offentliggöras i 
närtid och omfatta överväganden kring materialåtervinningen. Det fram-
står därför inte i nuläget som en framkomlig åtgärd att anmäla nationella 
bestämmelser som ställer andra krav på materialåtervinningen än de som 
ställs i dag. 

Det tre verktyg som därmed återstår att överväga är att införa ett 
monopol, att ställa krav på att producentansvarsorganisationerna ska vara 
icke-vinstdrivande och att producentansvarsorganisationerna ska vara 
ägda av producenterna.  

Möjligheter och utmaningar i att införa ett monopol 
Sveriges reglering av konkurrensrätten har sin grund i den EU-rättsliga 
regleringen och är i huvudsak utformad efter denna. Eftersom konkurrens-
begränsningar i Sverige potentiellt kan påverka EU:s inre marknad råder i 
Sverige en parallell tillämpning av den svenska och den EU-rättsliga 
regleringen (prop. 2016/17:9 s. 19).  

Att genom lagstiftning införa ett monopol och tilldela en ensamrätt till 
en aktör kan komma i konflikt med EU-rätten. Även en medlemsstat, dvs. 
inte bara privata företag, kan göra sig skyldig till en överträdelse av 
konkurrensrätten. En medlemsstat bör inte införa eller vidhålla åtgärder 
som kan leda till att de konkurrensregler som är tillämpliga på företag 
förlorar sin ändamålsenliga verkan (se t.ex. mål C 35/99 p. 34–35 
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Arduino). Som utgångspunkt är statliga åtgärder som leder till missbruk 
av en dominerande ställning inte tillåtna. Enbart det förhållande att några 
producenter skulle vilja anlita en annan producentansvarsorganisation som 
kan erbjuda lägre avgifter, skulle därmed vara tillräckligt för att ifrågasätta 
ett monopol. Även vid samma avgiftsnivå kan producenter som tillhanda-
håller liknande produkter vilja anlita skilda producentansvarsorganisa-
tioner för att kunna konkurrera genom miljömässigt bättre förpackningar.  

EU-domstolen har funnit att avfallshantering kan vara en sådan tjänst av 
allmänt ekonomiskt intresse som visserligen omfattas av EU:s regler för 
konkurrens men där undantag kan göras om det är fråga om ett allvarligt 
miljöproblem och det finns otillräcklig kapacitet för återvinning (se mål 
C-209/98 Sydhavnens Sten & Grus). Flera miljöavtal har vidare prövats 
mot konkurrensrättens krav. I Tyskland fanns tidigare ett enda insamlings- 
och återvinningssystem, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland 
AG (DSD), som var landsomfattande och vars stordriftsfördelar och 
tillämpade ensamrätter inom olika insamlingsområden bedömdes vara 
konkurrensbegränsande (se bl.a. Kommissionens beslut 2001/837/EC 
2001). Även det österrikiska systemet ARA (Kommissionens beslut C-
432-05) och franska Eco-Emballage (Kommissionens beslut 2001/663/EG 
COMP/34.950) har befunnits vara i strid med konkurrensrätten. 

Mot bakgrund av att Sverige har haft en öppen marknad sedan 
producentansvarets införande år 1994 är utfallet av en prövning av ett nytt 
svenskt monopol för en privat aktör osäkert. Därför utreds inte alternativet 
med ett monopol vidare i denna promemoria.  

Möjligheter och utmaningar i att kräva att producenterna ska äga en 
producentansvarsorganisation 
Ett argument för ett krav på att producenterna ska äga en producent-
ansvarsorganisation är att det kan motverka drivkrafter inom producent-
ansvarsorganisationer att, t.ex., korssubventionera sin konkurrenskraft för 
att stärka denna för vissa förpackningsslag. Avfallsdirektivets minimikrav 
innebär emellertid att systemen ska behandla alla producenter lika, oavsett 
deras storlek eller ursprung. Systemen ska även anpassa de ekonomiska 
bidragen med hänsyn till produkternas återanvändbarhet, materialåter-
vinningsbarhet m.m. genom att tillämpa en livscykelstrategi (se avsnitt 
9.9.4) samt ska offentliggöra information om de ekonomiska bidrag 
(förpackningsavgifter) som betalas av produkters producenter (se avsnitt 
9.9.7). Dessa krav bör tillsammans motverka nämnda drivkrafter. Det kan 
därför ifrågasättas vilken ytterligare effekt som skulle uppnås av ett krav 
på att producenter ska äga en producentansvarsorganisation. 

Att påbjuda en viss ägarstruktur i en viss näringsverksamhet innebär 
vidare en inskränkning av näringsfriheten i regeringsformen (2 kap. 17 §). 
Det skulle också kunna anses vara ett handelshinder och det är därför 
osäkert hur kommissionen skulle ställa sig till ett sådant krav. 
Ägarstrukturen skulle i sådan innebära att alla eller åtminstone alla typer 
av producenter finns representerade. Om kravet är att en eller ett fåtal 
producenter äger organisationen skulle det vara lätt att kringgå syftet med 
regleringen. Till exempel skulle en ägare av till en producentansvars-
organisation kunna skaffa en verksamhet som tillhandahåller ett litet antal 
förpackningar på marknaden. Därför är införandet av ett krav på att 
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 producentansvarsorganisationer ska ägas av producenter inte heller något 
som utreds vidare i denna promemoria. 

En producentansvarsorganisation bör inte få dela ut vinst till ägarna  
Riskerna för osund konkurrens bör minskas genom att det förs in ett krav 
på att producentansvarsorganisationer inte får dela ut vinst till sina ägare. 

Att medlemsstaterna sätter upp villkor om att producentansvars-
organisationer ska vara icke-vinstdrivande möter, som nämns ovan, inga 
EU-rättsliga hinder. Det är också ett vanligt förekommande villkor i 
producentansvar för olika slags varor i andra medlemsstater. 

Genom ett krav på att producentansvarsorganisationen ska bedriva sin 
verksamhet utan vinst minskar det incitament som i dag kan finnas att välja 
en materialåtervinningsmetod som är mindre bra ur ett miljöperspektiv och 
därigenom erbjuda en lägre förpackningsavgift och ta ut en vinst vid 
utförandet av den lagstadgade uppgiften som utförandet av ett producent-
ansvar innebär. Marknaden för behandlings- och återvinningsanläggningar 
samt försäljning av eventuellt råmaterial skulle fortsatt vara öppen för 
konkurrens, vilket fortsatt främjar kostnadseffektivitet. En vinstbegräns-
ning innebär enbart att möjligheten att ta ut vinst till aktieägarna tas bort.  

En producentansvarsorganisation kan antingen ägna sig åt material-
återvinning själv eller anlita ett materialåtervinningsföretag. Ett material-
återvinningsföretag kan också ägas av producenter. Ett krav som innebär 
att producentansvarsorganisationer inte får dela ut vinst till ägarna syftar 
inte till att indirekt reglera materialåtervinningsföretagens verksamhet. 
Det blir således upp till producentansvarsorganisationen att anpassa sin 
verksamhet till befintligt regelverk. 

Förslaget syftar till att ett ekonomiskt överskott antingen ska åter-
investeras i verksamheten eller gynna hela producentkollektivet genom 
sänkta avgifter. På det sättet säkerställs syftet med en reglering genom 
producentansvar då det skapar incitament att kostnaderna ska minskas 
genom effektiviseringar som samtidigt är positiva, eller åtminstone 
neutrala, ur miljösynpunkt.  

Avfalls- och förpackningsreglerna är under ständig utveckling varför det 
inte finns några berättigade förväntningar från aktörerna att få driva sina 
verksamheter vidare under viss tid med oförändrade regler. Uppbygg-
naden av det nya insamlingssystemet ska ske över några år och vara helt 
utbyggt den 1 januari 2026. Innan dess bör 2006 års bestämmelser om 
producenternas ansvar för insamling fortsätta att gälla i de kommuner som 
inte har tagit över insamlingsansvaret. Det är därför lämpligt att producent-
ansvarsorganisationerna inte behöver anpassa sin verksamhet efter det nya 
kravet på att inte dela ut vinst till ägarna förrän den 1 januari 2026.  

Förslaget ska inte ses som ett principiellt ställningstagande till vinstuttag 
i producentansvar, varken för förpackningar eller andra varugrupper, utan 
som en nödvändig åtgärd i ett kritiskt utbyggnadsskede. Det är lämpligt att 
utvärdera effekten av bestämmelsen efter fem till tio år. 

9.9.3 Likabehandling  

Förslag: En producentansvarsorganisation ska ge producenter oavsett 
storlek och ursprung möjlighet att anlita organisationen utan villkor 
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som diskriminerar någon producent, om producentens förpackningar 
omfattas av producentansvarsorganisationens ansvarsområde.  

 

Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna 
säkerställa likabehandling av produkters producenter oavsett deras 
ursprung eller storlek utan att lägga en oproportionerlig regelbörda på 
producenter av små mängder produkter (artikel 8a.1 d).  

I 2018 års förordning anges att ett insamlingssystem ska ge produ-
centerna möjlighet att låta förpackningar omfattas av systemet utan villkor 
som diskriminerar någon producent (50 § 3). En motsvarande bestäm-
melse bör införas i den nya förordningen. Den bör innebära att en 
producentansvarsorganisation ska ge producenter oavsett storlek och 
ursprung möjlighet att anlita organisationen utan villkor som diskriminerar 
någon producent, om producentens förpackningar omfattas av producent-
ansvarsorganisationens ansvarsområde. I avsnitt 9.9.1 föreslås att en 
producentansvarsorganisations ansvarsområde – om det inte handlar om 
en producentansvarsorganisation som driver ett retursystem – ska vara att 
ta emot förpackningsavfall av alla material. 

Enligt retursystemsförordningen krävs för att retursystemet ska 
godkännas att det, om det har en dominerande ställning på marknaden, är 
utformat så att de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande, 
och de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och 
egenskaper är skäliga (5 §). I den nya förordningen bör det för en 
producentansvarsorganisation som driver ett retursystem, på samma sätt 
som för andra producentansvarsorganisationer, krävas att producenter får 
anlita organisationen utan villkor som diskriminerar någon producent. 

Om och när det krav på materialåtervinningsbarhet som föreslagits i 
engångsplastpromemorian genomförs (se avsnitt 9.2) ska dock en 
producentansvarsorganisation inte åta sig att ta hand om en förpackning 
om inte producentansvarsorganisationen har tekniska förutsättningar och 
kapacitet för att kunna materialåtervinna minst 75 viktprocent av 
materialet i förpackningen eller ser till att någon annan som har sådana 
förutsättningar åtar sig att göra det (se författningsförslaget i avsnitt 1.4). 
Eftersom en producentansvarsorganisation ska åta sig att ta hand om 
förpackningar av alla materialslag, bör den bestämmelsen inte anses ge 
utrymme för att en producentansvarsorganisation systematiskt vägrar att 
åta sig att ta hand om förpackningar av visst materialslag. Om det rimligen 
finns tekniska möjligheter att låta materialåtervinna förpackningen bör 
producentansvarsorganisationen också åta sig att ta hand om 
förpackningen, på villkor som inte diskriminerar någon producent. 

9.9.4 Beräkning av förpackningsavgifterna 

Förslag: En producentansvarsorganisation ska vid beräkningen av den 
ersättning som en enskild producent ska betala till organisationen ta 
hänsyn till vikten på de förpackningar som producenten släpper ut eller 
tillhandahåller på den svenska marknaden.  

 Hänsyn ska också tas till bland annat förpackningarnas återanvänd-
barhet, materialåtervinningsbarhet och innehåll av återvunnet material. 
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 Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om kriterier för hur 
ersättningen ska bestämmas. 

 

Skälen för förslaget: I principen om likabehandling ligger att ersättning 
som enskilda producenter ska betala till en producentansvarsorganisation 
(förpackningsavgifter) ska spegla principen om att förorenaren betalar. En 
producent som släpper ut färre produkter på marknaden bör därför betala 
en mindre andel av kostnaderna. En bestämmelse som innebär att en 
producentansvarsorganisation ska ta hänsyn till mängden produkter som 
producenten släpper ut på den svenska marknaden bör därför införas i 
förordningen. 

Det följer också av avfallsdirektivet att de bidrag som producentansvars-
organisationerna tar ut av producenterna ska täcka producentansvars-
organisationernas kostnader för separat insamling, efterföljande transport, 
behandling av avfall, informationskostnader och kostnader för rappor-
tering (artikel 8a.4 a). Vidare följer av direktivet att de ekonomiska bidrag 
som en producent ska betala till en producentansvarsorganisation ska 
differentieras ”när så är möjligt” med avseende på, till exempel, förpack-
ningarnas hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet och materialåtervin-
ningsbarhet (artikel 8a.4 b). I 2018 års förpackningsförordning regleras 
inte hur ersättningen ska utformas, varför det behöver föras in bestäm-
melser som genomför avfallsdirektivet i denna del.   

Som nämns i avsnitt 9.7.4 har kommissionen har tagit fram ett utkast till 
vägledning åt medlemsstaterna om hur avfallsdirektivets minimikrav för 
utökat producentansvar bör tillämpas (Commission Guidelines on the 
general minimum requirements for extended producer responsibility 
schemes set out in article 8a of the Waste Framework Directive 
2008/98/EC; draft version 18 September 2020). Enligt vägledningen är 
differentieringen ett ekonomiskt styrmedel, bland flera, som kan användas 
för att stimulera mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster i syfte 
att utveckla en cirkulär ekonomi. Det är viktigt att beakta i vilken 
utsträckning den förändring som en differentiering skulle kunna leda till 
för ett givet kriterium och om andra verktyg skulle kunna åstadkomma en 
större förändring på ett mer genomgripande eller kompletterande sätt.  

Av utkastet till vägledning framgår att vissa kostnader för producent-
ansvarsorganisationen ingår i det som kommissionen kallar för ”base fee”, 
på svenska en grundavgift. En möjlig tolkning är att kommissionen i 
grundavgiften inkluderar samtliga kostnader för att utföra det uppdrag som 
organisationen har från producenterna förutom kostnaderna för behandling 
av avfallet. Grundavgiften ska sättas på ett kostnadseffektivt sätt men i 
övrigt avgör producentansvarsorganisationen själv grunderna för beräk-
ningen av denna del av avgiften. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om differentierad ersättning  
I miljöbalken har det nyligen införts ett bemyndigande för regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
kriterier för hur ersättning som en producentansvarsorganisation tar ut från 
producenterna ska bestämmas (15 kap. 15 § 4). Detta bemyndigande ger 
möjlighet att meddela föreskrifter som kan genomföra bestämmelserna om 
differentierad ersättning i avfallsdirektivet. Föreskrifterna ska således 
reglera producentansvarsorganisationens skyldigheter när det gäller hur 
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den ersättning som producentansvarsorganisationen tar ut av producen-
terna ska bestämmas, t.ex. att hänsyn ska tas till hur lätt det är att 
materialåtervinna olika produkter när de blir avfall. Det rör sig om en 
näringsrättslig reglering, dvs. bestämmelserna kan inte åberopas av en 
enskild gentemot en annan enskild. I stället kommer det att vara en 
tillsynsmyndighet som övervakar att bestämmelserna följs (prop. 
2020/21:198 s. 64).  

Med stöd av bemyndigandet i miljöbalken bör det i den nya 
förordningen införas en bestämmelse om att en producentansvarsorganisa-
tion när ersättningen bestäms ska ta hänsyn till bland annat förpack-
ningarnas återanvändbarhet, materialåtervinningsbarhet och innehåll av 
återvunnet material. Vidare bör Naturvårdsverket få meddela föreskrifter 
om kriterier för hur ersättningen ska bestämmas. På så sätt kan 
Naturvårdsverket precisera de kriterier som anges i förordningen, men 
också besluta om ytterligare kriterier. Naturvårdsverket kan även ange på 
vilket sätt de uppräknade kriterierna i förordningen ska påverka avgiften. 
Vid utarbetandet av föreskrifter bör Naturvårdsverket beakta kommis-
sionens kommande vägledning om minimikraven i avfallsdirektivet.  

Nya krav på förpackningars utformning kan förväntas påverka 
marknaden för förpackningar och förpackningsavfall betydligt under 
kommande år, bl.a. som en följd av ändringar i förpackningsdirektivet. 
Producentansvarsorganisationerna kan därför ha anledning att se över sin 
differentiering varje kalenderår. Naturvårdsverkets föreskrifter kan också 
behöva följas upp och revideras med liknande frekvens. Även av den 
anledningen är det lämpligast att kriterierna fastställs av Naturvårdsverket. 

9.9.5 Ekonomisk säkerhet 

Förslag: Reglerna om ekonomisk säkerhet ska förtydligas genom att 
det anges att en producentansvarsorganisation ska ställa en ekonomisk 
säkerhet som motsvarar kostnaderna för att under en period av nio 
månader samla in och behandla det förpackningsavfall som producent-
ansvarsorganisationen har ansvar för. Säkerheten ska ställas till och 
prövas av Naturvårdsverket.  

Vid prövningen av en producentansvarsorganisation ska giltigheten 
av godkännandet kunna göras beroende av att en säkerhet ges in och 
godtas av Naturvårdsverket. 

 

Skälen för förslaget: Enligt en bestämmelse i 2018 års förordning 
(50 §) ska ett insamlingssystem ställa en säkerhet som motsvarar 
kostnaderna för att bedriva verksamheten på ett sätt som uppfyller kraven 
i förordningen. Det är lämpligt att precisera att säkerheten ska motsvara 
kostnaderna för att bedriva verksamheten under en period av nio månader. 
Det bör också förtydligas att säkerheten ska ställas till och prövas av 
Naturvårdsverket. 

För att på ett tydligare sätt koppla ställandet av säkerheten till driften av 
verksamheten bör det anges att Naturvårdsverket, precis som prövnings-
myndigheter för tillstånd, får besluta att godkännandets giltighet görs 
beroende av att säkerheten ges in till myndigheten och anses vara 
betryggande för ändamålet. Att säkerheten ska vara betryggande för 
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 ändamålet utgör samma krav som för tillståndspliktiga verksamheter 
enligt miljöbalken (jfr 16 kap. 3 § andra stycket miljöbalken). Det innebär 
att det ska göras en individuell prövning av säkerhetens form eftersom det 
finns olika former och sätt att ställa säkerheter och det inte går på förhand 
att avgöra vilken form som är bäst för en viss verksamhet. 

Bestämmelsen om ekonomisk säkerhet är också en del av genom-
förandet av avfallsdirektivet i den del direktivet ställer krav på medlems-
staterna att säkerställa att alla organisationer som inom ramen för ett 
producentansvar utför uppgifter för producenternas räkning har de 
ekonomiska medel, eller de ekonomiska och organisatoriska medel som 
krävs för att fullgöra sina skyldigheter (artikel 8a.3 c). 

Säkerheten bör ställas till Naturvårdsverket eftersom det finns flera 
kommuner som kan anse sig ha rätt att få del av säkerheten i en situation 
när pengarna ska betalas ut. I en sådan situation är det lämpligt att 
Naturvårdsverket avgör till vad och till hur stor del säkerheten ska täcka 
kraven. 

9.9.6 Producentansvarsorganisationernas 
återanvändning och materialåtervinning 

Förslag: I den nya förordningen ska producentansvarsorganisa-
tionernas ansvar för förberedelse för återanvändning och material-
återvinning förtydligas genom direkta hänvisningar till aktuella 
bestämmelser.  

 

Skälen för förslaget: Bestämmelserna i 2018 års förordning innebär att 
ett insamlingssystem ska behandla allt förpackningsavfall som samlas in, 
främja materialåtervinning och effektivt bidrar till målen för 
materialåtervinningen (49 §). Vidare anges att insamlingssystemet ska 
verka för att de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet 
ökar andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden 
(71 § 5). Det har nyligen också införts ett mål om minskad nedskräpning 
(25 a och 25 b §§ 2018 års förpackningsförordning och 10 f § retur-
systemsförordningen). Bestämmelserna bör få en motsvarighet i den nya 
förpackningsförordningen. Det bör finnas en bestämmelse om till att 
producentansvarsorganisationen effektivt ska bidra till att nå 
materialåtervinningsmålen och målen för minskad nedskräpning och verka 
för att de producenter som anlitar producentansvarsorganisationen ökar 
andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden. 

De krav på materialåtervinning och återanvändning som redan gäller bör 
förtydligas. Det bör anges att en producentansvarsorganisation ska ansvara 
för att allt förpackningsavfall som samlats in separat genomgår ett 
fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 15 kap. 10 § miljö-
balken, som innehåller avfallshierarkin. Det bör hänvisas till den bestäm-
melse i avfallsförordningen som innebär att producentansvarsorganisa-
tionen ska se till att avfall som har samlats in separat för att förberedas för 
återanvändning eller materialåtervinning inte förbränns (3 kap. 19 § 
avfallsförordningen).  

I engångsplastpromemorian finns ett förslag om materialåtervinning 
som återfinns i författningsförslaget (avsnitt 1.2).  
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9.9.7 Offentliggörande av information på 
producentansvarsorganisationens webbplats 

Förslag: En producentansvarsorganisation ska på en webbplats 
offentliggöra information om  
– vilka som är producentansvarsorganisationens ägare, 
– vilka producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen, 
– hur den förpackningsavgift som producenterna betalar ska beräknas, 

angett i kronor per såld produkt eller per ton produkter som släpps 
ut på den svenska marknaden,  

– hur aktörer som anlitas för avfallshantering väljs ut, och  
– hur producentansvarsorganisationens verksamhet bidrar till att nå 

målen för materialåtervinning och minskad nedskräpning i förord-
ningen.  

 

Skälen för förslaget: I avfallsdirektivet finns en skyldighet för 
medlemsstaterna att se till att en producent av en produkt, eller en 
organisation som genomför skyldigheter för en sådan producents räkning, 
offentliggör information om hur unionsmål och nationella mål för 
avfallshantering uppnås och hur andra nationella kvantitativa eller 
kvalitativa mål uppnås som anses relevanta för systemet för utökat 
producentansvar. Om skyldigheterna uppfylls kollektivt ska även 
information om ägande och medlemskap, ekonomiska bidrag som betalas 
av förpackningens producenter per såld förpackning eller per ton av 
förpackningen som släpps ut på marknaden och förfarandet för val av 
aktörer för avfallshantering offentliggöras (artikel 8 a.3 e). Någon 
motsvarande bestämmelse finns inte i 2018 års förpackningsförordning 
och behöver därför tas in i den nya förpackningsförordningen.  

Att offentliggöra dessa uppgifter bidrar till att skapa en transparens på 
marknaden. Producenterna kan t.ex. bilda sig en uppfattning om hur 
avgifterna som producenterna betalar till producentansvarsorganisationen 
beräknas och på så vis avgöra om de behandlas lika som andra producenter 
i detta avseende. För att information ska vara lättillgänglig bör den 
publiceras på en webbplats. 

Bestämmelserna kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 15 § 
miljöbalken. 

9.9.8 Rutiner för internkontroll 

Förslag: En producentansvarsorganisation ska ha rutiner för 
internkontroll för att säkerställa att den ersättning som tas ut av 
producenterna uppfyller kraven i förordningen och för att bedöma 
kvaliteten på de uppgifter som producentansvarsorganisationen ska 
lämna till Naturvårdsverket. Rutinerna ska även säkerställa att kraven i 
avfallstransportförordningen uppfylls. 

 

Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivet ska produkters 
producenter eller organisationer som med avseende på utökat 
producentansvar genomför skyldigheter för producenters räkning inrätta 
lämpliga system för egenkontroll (artikel 8a.3 d). Enligt bestämmelsen ska 
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 kontrollen säkerställa att den ekonomiska förvaltningen är tillfreds-
ställande. Egenkontrollen ska vid behov kompletteras av regelbundna 
oberoende kontroller. Kontrollen ska också säkerställa att kvaliteten på 
uppgifter som producenten eller producentansvarsorganisationen ska 
lämna om avfallshantering och om mängden produkter som har släppts ut 
på marknaden håller en bra kvalitet. Kontrollen ska också säkerställa att 
kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om 
transport (avfallstransportförordningen) uppfylls. Det finns inga krav på 
hur ett system för egenkontroll ska se ut. Syftet är dock att kontrollen ska 
ske på ett systematiskt sätt.  

Det bör införas ett krav som motsvarar kraven om egenkontroll i 
avfallsdirektivet. För att inte belasta producenter och producentansvars-
organisationer med onödiga kostnader och omfattande administration bör 
kravet begränsas till att ta fram rutiner för internkontroll. I fråga om de 
rutiner för internkontroll som producenter ska ha, läggs detta krav in i 
samband med rapporteringsbestämmelserna. 

Producentens ekonomiska förvaltning av det bolag där verksamheten 
bedrivs regleras utförligt i annan lagstiftning, framför allt i bokförings-
lagen (1999:1078). Någon ytterligare reglering för kontroll i den delen 
bedöms inte vara nödvändig.  

Direktivet kräver även att kontrollen ska säkerställa att producenten 
uppfyller de krav om kostnader för avfallshanteringen som anges i 
direktivet (artikel 8a.3 d i)). Om producenterna fullgör sina skyldigheter 
kollektivt innebär dessa krav att avgiften som en enskild producent ska 
betala till det kollektiva systemet differentieras om det är möjligt (artikel 
8a.4 b, se vidare avsnitt 9.9.4). Rutinen för internkontroll bör därför även 
säkerställa att beräkningen av producenternas avgifter är i överens-
stämmelse med de krav som anges i förordningen och i Naturvårdsverket 
kommande föreskrifter. 

Eftersom det kan bli aktuellt för en producentansvarsorganisation att 
ansvara för transporter av förpackningsavfall över Sveriges gränser för 
behandling bör rutinerna för internkontroll även innebära att producent-
ansvarsorganisationen säkerställer att kraven i avfallstransport-
förordningen uppfylls. 

Enligt 2018 års förordning (56 §) gäller att ett tillstånd att driva ett 
insamlingssystem endast får ges till den som har personella, tekniska, 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att driva ett insamlings-
system som uppfyller kraven i förordningen. Inom kravet på ekonomisk 
och organisatoriska förutsättningar bör det anses ingå att ha någon form av 
egenkontroll. Förslaget innebär därför en precisering av kravet på en 
producentansvarsorganisation att ha de organisatoriska och ekonomiska 
medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter (artikel 8a.3 c).  

Bestämmelser om skyldighet att upprätthålla rutiner för internkontroll 
kan meddelas av regeringen med stöd av 15 kap. 15 §§ miljöbalken. 
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9.9.9 Ytterligare krav på en 
producentansvarsorganisation som driver ett 
retursystem 

Förslag: För en producentansvarsorganisation som driver ett retur-
system ska det, utöver de krav som ska gälla för alla producent-
ansvarsorganisationer och de krav på insamlingskärl utomhus som 
nyligen införts, krävas att organisationen 
– tillhandahåller ett rikstäckande system för separat insamling av 

plastflaskor och metallburkar,   
– ser till att kostnaderna för retursystemet belastar producenterna, och 
– informerar hushåll och verksamheter om insamlingen.  

 

Skälen för förslaget: Enligt retursystemsförordningen ska retur-
systemet godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att 
driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att 
göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och 
konsumentsynpunkt. Vidare ska ett retursystem om det har en domine-
rande ställning på marknaden vara utformat så att de villkor som gäller för 
anslutning inte är diskriminerande, och de krav som ställs på flaskornas 
och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga (5 §). I den nya 
förordningen bör det för en producentansvarsorganisation som driver ett 
retursystem, på samma sätt som för andra producentansvarsorganisationer, 
krävas att producenter får anlita organisationen utan villkor som diskrimi-
nerar någon producent (se avsnitt 9.9.3).  

Det har nyligen också införts särskilda krav på retursystemen som 
innebär att ett retursystem ska tillhandahålla insamlingskärl för insamling 
av plastflaskor och metallburkar utomhus där många människor vistas. 
Kravet ska börja gälla den 1 januari 2023 (10 c § retursystemsförord-
ningen, SFS 2021:1005). De nya kraven bör föras över till den nya 
förordningen. Det bör dock även ställas uttryckliga krav när det gäller hur 
det övriga insamlingssystemet ska se ut. 

Inom ramen för den aktörsdialog som genomförts för framtagandet av 
förslagen i denna promemoria, har Miljödepartementet noterat ett för-
hållande som kan ifrågasättas utifrån minimikraven i avfallsdirektivet. 
Butikerna måste i dag själva köpa in och driva sina pantautomater enligt 
Returpacks avtal med dem. Samtidigt erhåller butikerna en ersättning som 
enligt Returpack ska täcka alla kostnader. Enligt minimikraven ska 
producenterna täcka kostnaderna för separat insamling. I det fall en 
producentansvarsorganisation som driver ett retursystem framöver önskar 
ha en modell där butikerna äger automater, kommer det således vara 
viktigt att kunna styrka att detta upplägg inte medför några nettokostnader 
för butikerna. 

Det bör också införas bestämmelser om att en producentansvars-
organisation som driver ett retursystem ska informera hushåll och 
verksamheter om utsortering och insamling. Information bör också lämnas 
om hur utsortering ska ske på platser utomhus. 
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 9.9.10 Godkännande av en 
producentansvarsorganisation 

Förslag: Frågor om godkännande av en producentansvarsorganisation 
för förpackningar ska prövas av Naturvårdsverket.  

För att bli godkänd ska en producentansvarsorganisation ha de 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som behövs för att 
genomföra de uppgifter som en producentorganisation ska ha. 
Producentansvarsorganisationen ska också kunna antas uppfylla de 
grundläggande krav som ställs på en producentansvarsorganisation 
enligt förordningen. 

Ett godkännande ska tidsbegränsas till längst tio år. Naturvårdsverket 
ska få förena ett godkännande med de villkor som behövs.  

En månad efter godkännandet ska producentansvarsorganisationen 
lämna in uppgifter om de producenter som har anlitat organisationen.  

Naturvårdsverket ska, på eget initiativ, få ompröva ett villkor som ett 
godkännande är förenat med om det behövs för att producentansvars-
organisationen ska uppfylla kraven i förordningen. Omprövning ska 
även få ske på ansökan av en producentansvarsorganisation. 

Naturvårdsverket ska få återkalla ett beslut om godkännande av en 
producentansvarsorganisation om producentansvarsorganisationen inte 
uppfyller kraven i förordningen och bristerna är av väsentlig betydelse. 
En producentansvarsorganisation som avser att inte längre driva en 
verksamhet ska underrätta Naturvårdsverket senast tre månader innan 
verksamheten avvecklas så att en återkallelse av godkännandet kan 
beslutas på producentansvarsorganisationens egen begäran. 

Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation ska 
kommunen ansvara för att behandla det förpackningsavfall som 
kommunen samlat in. När det gäller verksamheternas förpacknings-
avfall ska verksamheterna ha ansvaret.  

Skälen för förslaget  
En producentansvarsorganisation bör vara godkänd 
Det är viktigt att Naturvårdsverket i sin tillsyn kan ställa krav på och utöva 
tillsyn mot producentansvarsorganisationer. I annat fall skulle tillsynen 
enbart kunna riktas mot enskilda producenter.  

I 2018 års förordning finns krav på tillstånd för att driva ett insamlings-
system (43 §). Miljöbalken innehåller bestämmelser om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som är av en helt annan 
karaktär än den prövning som bör ske av en producentansvarsorganisation. 
Det finns därför skäl att välja en annan term för den prövning av en 
producentansvarsorganisation yrkesmässiga drift som ska ske (15 kap. 
15 § 3 miljöbalken).  

För prövning av retursystemet används i dag termen godkännande. Detta 
är en lämplig term även för prövningen av en producentansvars-
organisation för förpackningar som inte driver ett retursystem. Prövningen 
av de två typerna av producentansvarsorganisationer bör samordnas både 
till innehåll och form.  
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Följderna av ett beslut om godkännande av en producentansvarsorgani-
sation bör vara att producenter kan anlita organisationen. Ett godkännande 
innebär också att producentansvarsorganisationen är ansvarig gentemot 
Naturvårdsverket i dess tillsynsverksamhet.  

När det gäller en producentansvarsorganisation som inte driver ett 
retursystem bör Naturvårdsverket, precis som i dag, vara prövnings-
myndighet. I avsnitt 9.9.11 föreslås att Naturvårdsverket, i stället för 
Jordbruksverket, ska vara prövnings- och tillsynsmyndighet även för en 
producentansvarsorganisation som driver ett retursystem. 

Ett godkännande med stöd av en producentansvarsförordning har inte 
den rättskraft som ett tillstånd till vattenverksamhet eller miljöfarlig 
verksamhet har enligt miljöbalken. De regler om omprövning av beslut 
som finns i 24 kap. miljöbalken har inte anpassats efter den typen av 
godkännanden. Möjligheten att ändra ett beslut om godkännande bör 
i stället bedömas utifrån allmänna förvaltningsrättsliga principer. Ett 
godkännande kan således både ändras och återkallas enligt vad som anges 
i den författning som reglerar godkännandet. Tillsynsmyndigheten kan 
också meddela förelägganden av olika slag utan hinder av att godkännande 
har meddelats.  

Krav för godkännande 
För att bli godkänd bör producentansvarsorganisationen uppfylla de krav 
som föreslås i avsnitt 1.9.1–1.9.9. Vissa av kraven är framåtblickande, dvs. 
det kan inte säkerställas i samband med ansökan att kraven kommer att 
uppfyllas. För att ta höjd för detta bör det anges att det ska kunna antas att 
producentansvarsorganisationen uppfyller kraven. De nya kraven är i stort 
baserade på minimikraven i avfallsdirektivet och rör producentansvars-
organisationens drift och verksamhet. Den tidigare tillståndsprövningen 
enligt 2018 års förordning rörde till övervägande del insamlingssystemets 
struktur genom olika lämplighetskrav (43–53 §§). Med den förändring av 
prövningens omfattning som nu görs bör den situation som inträffade vid 
prövningen enligt 2018 års förordning då ingen producentansvars-
organisation erhöll tillstånd undvikas. De regler om ansvar för det fall det 
inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation som redogörs för 
nedan bör också förhindra denna situation.  

Enligt förslag i engångsplastpromemorian ska en producentansvars-
organisation inte åta sig att ta hand om en förpackning om inte 
producentansvarsorganisationen har förutsättningar för att kunna 
materialåtervinna minst 75 viktprocent av materialet i förpackningen eller 
ser till att någon annan som har sådana förutsättningar åtar sig att göra det 
(se författningsförslaget i avsnitt 1). Om och när det förslaget genomförs 
(se avsnitt 9.2) bör det också vara ett krav för godkännande att 
producentansvarsorganisationen kan antas uppfylla kravet.  

Prövning av ansökan 
I en ansökan från en producentansvarsorganisation bör anges hur organisa-
tionen avser att uppfylla krav på syfte och ansvarsområde, likabehandling 
och beräkning av förpackningsavgifter, ekonomisk säkerhet, återanvänd-
ning och materialåtervinning, offentliggörande av information samt 
interna rutiner. Det bör också finnas en redogörelse för på vilket sätt 
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 producentansvarsorganisationen har ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar att genomföra de uppgifter som en producentansvars-
organisation har enligt förordningen. 

En prövning av godkännande enligt ovan kommer att vara en något 
enklare process än tidigare tillståndsprövning. Naturvårdsverket bör ta 
emot ansökningar om godkännande och fatta beslut inom högst tolv veckor 
från den tidpunkt då all information har lämnats in. Beslut om god-
kännande bör meddelas senast den 31 oktober varje år för att vara gällande 
för en producentansvarsorganisation nästkommande år. 

När den i promemorian föreslagna förordningen beslutas av regeringen, 
enligt plan under våren 2022, är det angeläget att så tidigt som möjligt 
kunna öppna för godkännandeprövning. Ett skäl är att insamlingen av 
verksamheternas avfall bygger på att Naturvårdsverket bland godkända 
producentansvarsorganisationer ska utse en organisation som blir ansvarig 
för utbyggnad och drift av mottagningsplatser för insamlingen av vissa 
verksamheters avfall i kommunerna. I avsnitt 9.15.1 föreslås därför att en 
producentansvarsorganisation ska kunna lämna in en ansökan till Natur-
vårdsverket om godkännande efter den 1 juli 2022 och att ett beslut ska ha 
meddelats senast den 30 november 2022 för att en producentansvars-
organisation ska kunna bedriva verksamhet från den 1 januari 2023. Ett 
annat skäl är att Naturvårdsverket skyndsamt behöver utveckla föreskrifter 
om en modell för ersättning till kommunerna (se avsnitt 9.11.1). Dialogen 
med aktörerna under föreskriftsprocessen underlättas av att kunna ske med 
godkända producentansvarsorganisationer. 

Sedan den första prövningsomgången avslutats måste bestämmelserna 
vara öppna för att nya producentansvarsorganisationer kan vilja ansöka om 
ett godkännande. För att kunna fasa in dem på ett sätt som är hanterbart 
för redan godkända organisationer och för Naturvårdsverket, är det 
nödvändigt att lägga fast kalenderårsvisa hålltider i förordningen. Ansökan 
bör, förutom första året vara inlämnad senast den 30 april året innan 
verksamheten ska påbörjas. Beslut om godkännande bör meddelas senast 
den sista oktober varje år för att vara gällande för en producentansvars-
organisation nästkommande år. 

Ett godkännande bör få förenas med de villkor som behövs och bör 
begränsas till att avse viss tid, dock längst tio år.  

Omprövning och återkallelse 
Naturvårdsverket bör kunna ompröva ett villkor som ett godkännande är 
förenat med och återkalla ett godkännande. Bestämmelserna om ompröv-
ning och återkallelse bör förtydligas i förhållande till bestämmelserna i 
2018 års förordning (75 och 76 §§). Omprövning av villkor bör kunna ske 
på initiativ av antingen producentansvarsorganisationen eller Naturvårds-
verket. Omprövning ska ske om det behövs för att uppfylla kraven i 
förordningen. 

Att Naturvårdsverkets på eget initiativ återkallar ett godkännande bör 
enbart vara aktuellt om bristerna hos en producentansvarsorganisation är 
av väsentlig betydelse. Precis som för tillstånd enligt miljöbalken bör inte 
återkallelse vara aktuellt om det är fråga om obetydliga överträdelser eller 
överträdelser som går att rätta till. Normalt bör föreläggande om rättelse 
först ges, jfr 26 kap. 9 § miljöbalken. En återkallelse bör också ske på 
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producentansvarsorganisationens begäran för det fall verksamheten läggs 
ner. 

Särskilt om retursystemet 
I avsnitt 9.9.11 föreslås att Naturvårdsverket ska vara prövnings- och 
tillsynsmyndighet även för en producentansvarsorganisation som driver ett 
retursystem. 2018 års förpackningsförordning och retursystemsförord-
ningen har i dag olika ansatser och villkor vid prövning av tillstånd 
respektive godkännande. Prövningen bör i fortsättningen vara densamma 
för de båda typerna av producentansvarsorganisationer och endast anpas-
sas efter att det i viss utsträckning ställs olika krav. De nya kraven när det 
gäller en producentansvarsorganisation som driver ett retursystem innebär 
dock att det är lämpligt att kräva att det befintliga retursystemet måste 
ansöka om ett nytt godkännande.  

Ansvar i andra hand 
Det behöver regleras hur staten hanterar en situation i vilken det inte längre 
skulle finnas någon (godkänd) producentansvarsorganisation. I och med 
att ansvaret för insamling föreslås flyttas till kommunerna, säkerställs att 
det hela tiden sker en insamling. Om det inte finns någon godkänd 
producentansvarsorganisation uppstår dock frågan vem som ska ta ansvar 
för den fortsatta hanteringen av det insamlade förpackningsavfallet. 

Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation bör 
kommunen se till att det insamlade förpackningsavfallet blir behandlat. I 
den situationen bör det vara producenterna som, via Naturvårdsverket, 
betalar producentavgift och årsavgift samt ersätter de kostnader som 
kommunerna har för att behandla förpackningsavfallet. 

Om det inte finns någon godkänd producentansvarsorganisation behöver 
det också finnas någon som tar ansvar för verksamheternas förpacknings-
avfall. De verksamheter som i normalfallet lämnar sitt avfall till mottag-
ningsstationerna bör i sådana fall själva ansvara för behandling. 

9.9.11 Naturvårdsverket ska ansvara för prövning och 
tillsyn av retursystemet 

Förslag: Naturvårdsverket ska ansvara för prövningen och tillsynen i 
fråga om en producentansvarsorganisation som driver ett retursystem.  

Skälen för förslaget 
Samma prövnings- och tillsynsmyndighet för alla förpackningar 
Bestämmelserna i förpackningsdirektivet och minimikraven i avfalls-
direktivet tillämpas lika för alla förpackningar, oavsett om de ingår i ett 
generellt system eller i ett pantsystem. Jordbruksverket har i dag ansvar 
för prövningen av godkännande av retursystem och för tillsyn av 
producenterna. Naturvårdsverket har ansvaret för prövningen av tillstånd 
för övrig förpackningsinsamling, ansvar för registret över producenter 
samt tillsyn över förpackningsförordningen. Naturvårdsverket är även 
ansvarig myndighet för övriga producentansvar. Att Jordbruksverket kom 
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 att bli ansvarig för pantsystemet kan antagligen främst härledas till de 
utmaningar som finns med import av drycker från andra länder och 
Jordbruksverkets kompetens på det området. Sedan retursystems-
förordningen beslutades 2005 har det dock skett en väsentlig utveckling 
av producentansvaret i allmänhet och för förpackningar i synnerhet. I 
ljuset av EU:s höjda krav på materialåtervinning och minimikraven på 
utökade producentansvar, är det lämpligt att ansvaret för prövning och 
tillsyn läggs på en och samma myndighet. I annat fall uppstår en risk för 
olika kravnivåer, tolkningar och tillämpningar. Ett samlat ansvar under-
lättar också framtagandet av statistik. Det förenklar också för producenter 
och andra aktörer att bara behöva ha kontakt med en myndighet. Prövning 
och tillsyn när det gäller retursystemet bör därför flyttas från Jordbruks-
verket till Naturvårdsverket. 

9.10 Beräkning av marknadsandelar som en grund 
för fördelning av ersättningsansvar och ansvar 
för materialåtervinning 

Förslag: Naturvårdsverket ska varje kvartal fastställa producent-
ansvarsorganisationernas marknadsandelar. Marknadsandelarna ska 
baseras på den mängd förpackningar som satts på marknaden av de 
producenter som anlitat producentansvarsorganisationen för vart och ett 
av förpackningsmaterialen papper, plast, metall, glas och övriga förpac-
kningar. En producentansvarsorganisations totala marknadsandel ska 
också fastställas.   

Marknadsandelarna ska ligga till grund för fördelning av kommu-
nernas kostnader mellan producentansvarsorganisationerna. Marknads-
andelarna ska också användas för att fördela insamlade avfallsmängder 
från den fastighetsnära insamlingen från hushåll och samlokaliserade 
verksamheter liksom avfallsmängder som samlats in från verksamheter 
vid mottagningsstationer. Marknadsandelarna ska också vara grund för 
den största producentansvarsorganisationens debitering av övriga 
producentansvarsorganisationer när det gäller kostnaden för 
mottagningsplatser för verksamheternas avfall och information. 

Besluten om marknadsandelar ska gälla omedelbart även om de 
överklagas. 

Skälen för förslaget 
Naturvårdsverkets beslut 
Det behöver regleras hur kostnadsansvaret och ansvaret för det insamlade 
förpackningsavfallet ska fördelas om det finns fler än en producent-
ansvarsorganisation. Det är lämpligt att ansvaret fördelas utifrån antingen 
en för alla material sammanvägd marknadsandel eller flera beräknade 
marknadsandelar för olika materialslag, beroende på ansvarets karaktär. 
Beräkningarna av marknadsandelar bör göras på ett enkelt och enhetligt 
sätt för att minska den administrativa bördan i systemet, samtidigt som 
strävan bör vara att beräkningarna ska uppfattas som någorlunda rätt-
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visande. Enkelhet och enhetlighet kan inte minst motiveras med att 
insamlingen av förpackningar enligt förslagen i denna promemoria utgör 
en helhet. Producentansvarsorganisationerna ska hantera alla slags för-
packningar, oavsett om de primärt är destinerade till hushåll eller 
verksamheter. Det görs inte heller i övrigt någon uppdelning i hushålls-
förpackningar och verksamhetsförpackningar.  

Med en producentansvarsorganisations marknadsandel bör avses den 
andel förpackningar som de producenter som har anlitat producentansvars-
organisationen har satt på marknaden i förhållande till den totala mängden 
förpackningar som satts på marknaden. Naturvårdsverket bör beräkna och 
fastställa marknadsandelar för materialslagen papper, plast, glas, metall 
och övriga förpackningar.  

Naturvårdsverket bör också fastställa en producentansvarsorganisations 
totala marknadsandel. I fråga om de marknadsandelar som ska gälla initialt 
behöver det särskilt regleras när beslut ska vara fattade. Beslut bör fattas 
första gången den 31 december 2022.  

Kostnaderna för lättillgängliga insamlingsplatser och för kommunernas 
information samt kostnaderna för att upprätthålla och driva mottagnings-
platser för verksamheternas avfall härrör från övergripande tjänster där de 
enskilda materialslagens mer exakta bidrag är mindre betydelsefullt. 
Fördelningen av kostnaderna bör därför ske utifrån en marknadsandel som 
är en sammanvägning av de marknadsandelar som beräknats för de 
enskilda materialslagen. Kostnaderna för den fastighetsnära insamlingen 
bör i stället fördelas mellan producentansvarsorganisationerna utifrån 
marknadsandelar per materialslag. 

Ansvaret för det av kommunen insamlade avfallet bör fördelas mellan 
producentansvarsorganisationerna utifrån marknadsandel per material-
slag. Även det avfall från verksamheter som samlats in vid mottagnings-
platser som drivs av den största producentansvarsorganisationen (se 
avsnitt 9.7.3) bör fördelas utifrån marknadsandel per materialslag.  

Naturvårdsverket bör fastställa marknadsandelar varje kvartal. Beräk-
ningarna bör baseras på uppgifter som producenterna och producent-
ansvarsorganisationerna lämnar till Naturvårdsverket. En producent-
ansvarsorganisation bör varje kvartal till Naturvårdsverket lämna upp-
gifter om ändringar i fråga om vilka producenter som anlitat producent-
ansvarsorganisationen och den mängd förpackningar som de producenter 
som anlitat producentansvarsorganisationen har tillhandahållit marknaden 
föregående kvartal i ton per förpackningsmaterial. Besluten om marknads-
andelar bör sändas till producentansvarsorganisationerna och publiceras 
på Naturvårdsverkets webbplats. 

Omedelbar verkställighet av beslut om marknadsandelar 
För beslut som fattas av Naturvårdsverket om marknadsandelar enligt 
förslaget gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Enligt 
denna får ett beslut som får överklagas inom en viss tid verkställas när 
överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats (35 §). I 
vissa fall får dock ett beslut alltid verkställas omedelbart, t.ex. om beslutet 
gäller endast tillfälligt eller om kretsen av de som har rätt att överklaga är 
så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går 
ut. En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt 
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 allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga 
överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund 
av att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, att 
verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till 
att det upphävs eller någon annan omständighet. 

Ett beslut om en producentansvarsorganisations marknadsandel är ett 
beslut om vilken ansvarsfördelning som ska gälla mellan producent-
ansvarsorganisationer. I 15 kap. miljöbalken finns ett antal bemyndi-
ganden rörande producentansvar som alla anger att det ansvar en enskild 
producent ska ha ska motsvaras av den andel av den totala marknaden som 
producenten innehar av nya produkter. Detsamma bör gälla för en 
producentansvarsorganisations ansvar. Att slå fast en producentansvars-
organisations ansvar är grundläggande och avgörande för att hela systemet 
med ett utökat producentansvar ska fungera om det finns fler än en 
producentansvarsorganisation. Regleringen av ärendehanteringen i fråga 
om beslut om marknadsandelar bör ge Naturvårdsverket förutsättningar att 
slå fast marknadsandelarna så skyndsamt som möjligt. Detta beslut 
kommer nämligen att styra flera efterföljande beslut om producentavgift 
och årsavgift samt andel avfallsmängder som en producentansvars-
organisation ska vara skyldig att ta emot.  

Som framgår i avsnitt 9.5.1 bör det inte införas ett monopol där en enda 
producentansvarsorganisation tar hela ansvaret och då innehar hela 
marknaden. Så fort det finns fler än en producentansvarsorganisation 
behöver ansvaret regleras på ett sätt så att inte en producentansvars-
organisation kan skaffa sig otillbörliga fördelar på bekostnad av andra 
producentansvarsorganisationer. Kommunerna och den producentansvars-
organisation som ansvarar för mottagningsplatser för verksamheters avfall 
måste kunna lämna över avfall till producentansvarsorganisationerna för 
behandling i en mängd som motsvarar marknadsandelen. Att avfalls-
hanteringen fungerar är ett allmänt intresse. Naturvårdsverket kommer att 
fatta beslut varje kvartal om marknadsandelarna och har därför möjlighet 
att korrigera felaktigheter mellan kvartalen och besluta om den korrekta 
andelen.  

En situation där alla aktörerna behöver invänta ett beslut som har laga 
kraft i ca 2–3 år kan inte tillåtas uppstå i och med att hela systemet i sådant 
fall skulle sluta att fungera. Varken överlämning av avfallsmängder eller 
betalning av producentavgifter och årsavgifter kan ske om marknads-
andelen är osäker vilket i förlängningen leder till att avfall samlas på hög 
och kommunerna blir underfinansierade (se avsnitt 9.11.3).  

Skäl som talar emot att låta beslut om marknadsandelar gälla omedelbart 
är risken för att en producentansvarsorganisations marknadsandel är 
felberäknad och att producentansvarsorganisationen till följd av det får ta 
ett för omfattande eller för litet ansvar. De beslut som kommer att baseras 
på marknadsandelen, t.ex. producentavgiften, kommer att avse höga 
belopp. Risken för felberäkningar av marknadsandelen är dock liten och 
kommer antagligen handla om någon eller några procentandelar, särskilt 
mot bakgrund av att beräkningarna baseras på uppgifter från producent-
ansvarsorganisationerna.  

För att uppnå syftet med en effektiv och förutsebar ansvarsfördelning 
och en fungerande hantering av avfall i kommunerna är det av avgörande 
betydelse att frågan om fördelning av marknadsandelar löpande kan 
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avgöras på ett sätt som innebär att beslutet löpande också kan läggas till 
grund för de övriga beslut som Naturvårdsverket ska fatta om avgifter som 
producentansvarsorganisationerna ska betala och om vilka mängder 
förpackningsavfall som producentansvarsorganisationer ansvarar för att ta 
emot och behandla. Den verkställighet av Naturvårdsverkets beslut om 
marknadsandelar som aktualiseras i dessa fall handlar alltså om att 
besluten bör kunna läggas till grund för avgiftsdebiteringen och avfalls-
hanteringen. Det är inte den typen av situationer som bestämmelsen i 35 § 
tredje stycket förvaltningslagen tar sikte på (jfr prop. 2016/17:180 s. 326). 
Det är samtidigt angeläget att det inte råder någon tvekan om att 
myndigheten har rätt att meddela beslut om avgiftsdebitering och 
avfallshantering med utgångspunkt i den fördelning av marknadsandelar 
som gjorts. Detta förhållande talar starkt för att det i författning bör slås 
fast att besluten om marknadsandelar får verkställas även om de 
överklagans. Mot detta talar främst att berörda organisationer under en inte 
obetydlig tid kan behöva bära ett större ekonomiskt ansvar för avfalls-
hanteringen än de i slutändan ska ta. Mot bakgrund av den bedömning som 
görs ovan i fråga om risken för felberäkningar och med beaktande av den 
stora vikten av att avgiftsbesluten har en solid grund görs bedömningen att 
övervägande skäl talar för omedelbar verkställbarhet.  

Om ett beslut om marknadsandelar efter ett överklagande ändras 
kommer avgiftsdebiteringen i ett sådant fall att kunna anpassas genom 
beslut om ändring av de tidigare debiteringarna. Detta kan göras både till 
en enskildes fördel och till andra enskildas nackdel, eftersom avgifts-
besluten till sin natur är betungande och därför inte får rättskraft (jfr 37 § 
förvaltningslagen). Beträffande avfallsmängderna kan beslut fattas om 
korrigerande mängder inför kommande år. 

För det fall en producentansvarsorganisation som överklagar får rätt i 
högre instans bör det finnas en återbetalningsskyldighet (se avsnitt 1.11.3) 
för kommunerna så att Naturvårdsverket kan betala tillbaka felaktigt 
inbetalda avgifter.  

9.11 Finansiering av kommunernas insamlings- och 
informationsansvar 

9.11.1 Utgångspunkter för ett nytt finansieringssystem 

Förslag: Producentansvarsorganisationerna ska ersätta kommunerna 
för deras kostnader. Ersättningsskyldigheten ska rikta sig mot 
producentansvarsorganisationer i första hand och i andra hand direkt 
mot producenterna. 

Ersättningen ska täcka kommunernas kostnader för insamling, 
transport, anordnande av omlastningsplatser samt överlämning av 
avfall till producentansvarsorganisationerna. Ersättningen ska även 
täcka kommunens informationsansvar. 

Det ska införas en modell för beräkning av kommunernas kostnader 
och ersättningsrätt. Vissa delar av modellen ska framgå i förordningen. 
I övrigt ska den fyllas ut av Naturvårdsverket i föreskrifter. 
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 Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om hur kommunernas 
kostnader och den ersättning som kommunerna ska få ska beräknas.   

Skälen för förslaget 
Producentansvarsorganisationerna bör ersätta kommunerna 
I avsnitt 9.5.2 föreslås att kommunerna får ansvaret för insamlingen av 
förpackningsavfall från hushållen och de samlokaliserade yrkesmässiga 
verksamheterna fram till att de överlämnas till producentansvars-
organisationerna på omlastningsplatserna. Detta innebär att kommunerna 
tilldelas en uppgift som tidigare har legat på producenterna och som leder 
till nya kostnader för kommunerna. Producenterna bör ersätta kommu-
nernas kostnader för insamling, transport, anordnande av omlastnings-
platser samt överlämning av avfall till producentansvarsorganisationerna. 
Ersättningen bör även täcka kommunens informationsansvar. 

I miljöbalken finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för 
producenter att ansvara ekonomiskt för avfallshantering och information 
om hantering (15 kap. 12 § 2). Sådana föreskrifter kan också meddelas när 
det gäller producentansvarsorganisationer (15 kap. 15 § 5). 

Avfall Sverige och FTI har gemensamt tagit fram ett förslag till 
ersättnings- och beräkningsmodell vilken delgivits Miljödepartementet. 
TMR har kommenterat att företaget inte har något att invända eller tillägga 
kring ersättningsmodellen.  

Modellförslaget baseras på en modell som Avfall Sverige utvecklade 
våren 2020 med hjälp av konsult. Syftet med denna modell var att kunna 
beräkna kostnader för fastighetsnära insamling vid småhus i kommuner 
som ville bli uppdragstagare åt ett tillståndspliktigt insamlingssystem 
(TIS) inom ramen för 2018 års förordning. Modellen har visat sig fungera 
väl för ändamålet enligt Avfall Sverige. 

Beräkning av ersättning till kommunerna enligt aktörernas förslag till 
modell 
Enligt förslaget från Avfall Sverige och FTI bör det regleras i förordningen 
vilka fraktioner av förpackningsavfall som ska samlas in och med vilken 
servicegrad, dvs. vad som ska ersättas. Ersättningen bör beräknas med 
utgångspunkt i olika kategorier: småhus, flerbostadshus och ”bland-
fastigheter” med mindre verksamheter samt skärgård och annan hämtning 
med speciella förutsättningar ur logistisk utgångspunkt. En formel för 
detta bör fastställas i förordningen. Formeln bör även inkludera en 
ersättning för antalet ”publika insamlingsplatser” som kompletterar den 
fastighetsnära insamlingen samt en ”tonersättning” baserad på den 
kvantitet och kvalitet som kommunen samlat in av respektive materialslag. 

En kostnadsberäkningsmodell bör enligt Avfall Sverige och FTI regleras 
på föreskriftsnivå. Modellen används för att räkna fram en genomsnittlig 
kostnad i fyra olika hushållstyper: småhus helår, småhus säsong, 
flerbostadshus samt verksamheter i blandfastighet. Utgångspunkten är 
vidare att ersättningen anpassas till förhållanden i de nio olika 
typkommunerna i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) kommun-
gruppsindelning. För varje hushållstyp och kommungrupp fastställs en 
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genomsnittlig ersättning per kilogram material (papper, plast, metall, glas) 
per hushåll och år. Ersättningsmodellens matris skulle således bestå av 154 
olika ersättningsfaktorer kopplade till hushållstyper, en ”tonersättning” för 
respektive materialslag samt därutöver faktorer för tillägg eller avdrag för 
avfallets kvalitet. Aktörerna förutser att Naturvårdsverket kommer att 
behöva anlita en konsult som utvecklar förslag till genomsnittlig kostnad 
utifrån ett antal typkommuner i respektive kommungrupp. De önskar att 
representanter från kommuner, producenter och myndigheten ingår i en 
referensgrupp som enas om ett förslag avseende snittkostnad per hushåll. 

Kostnaden per hushåll kommer med en sådan modell att bli 
teknikneutral och inte peka ut olika typer av system. Detta innebär att vissa 
typer av system kommer att vara dyrare än fastställd ersättning och vissa 
system billigare.  

Den modell som Avfall Sverige utvecklat för småhus omfattar följande 
kostnadsparametrar: införande, administration, kärl och insamling. För 
system med optisk sortering omfattar modellen även kostnader för påsar, 
distribution av påsar, optisk sortering och eventuell omlastning och 
transport till upphandlad optisk sortering. Kostnaderna redovisas dels som 
en totalkostnad, dels uppdelat per hushåll. Redovisningen av kostnads-
fördelningen har kompletterats med en beräkning av hur stor ersättning 
kommunen behöver för kostnadstäckning om hänsyn tas till tonersättning 
för insamlat material. För att beräkna kostnader för fastighetsnära 
insamling från flerbostadshus inklusive samlokaliserade verksamheter 
behöver en separat modell tas fram. 

Den föreslagna ersättnings- och beräkningsmodellen kommer således att 
vara anpassad till det val som varje kommun står inför − att antingen driva 
insamlingen i egen regi eller upphandla tjänsten – i och med att kostnader 
för avskrivning av kärl och annan utrustning för insamling är inkluderad.  

Avfall Sverige och FTI ser framför sig att en enskild kommun kan 
komma att behöva kompensera eventuella underskott med renhållnings-
avgift samtidigt som kommunerna i sådant fall också bör argumentera för 
en höjning av den genomsnittliga ersättningen när föreskrifterna ses över. 
Aktörernas förslag innebär i denna del att en kommun kan göra anspråk på 
tilläggsersättning hos Naturvårdsverket utifrån fördyrande omständigheter 
som påverkar insamlingskostnaderna. Tanken är att tilläggsersättning 
främst ska kunna aktualiseras under de första åren av modellens tillämp-
ning. Utformningen av tilläggsersättning bör enligt aktörerna behandlas av 
nämnda referensgrupp.  

Modellen bör enligt aktörerna också kompletteras med incitament för 
hög materialkvalitet, t.ex. att insamlat förpackningsavfall som överträffar 
kvalitetskrav berättigar till extra ersättning i syfte att skapa incitament för 
materialåtervinning.  

Avfall Sverige och FTI:s förslag innebär vidare att varje kommun delger 
Naturvårdsverket antal hushåll och antal publika insamlingsplatser i 
kommunen. Lantmäteriet och Statistiska Centralbyrån (SCB) har visser-
ligen statistik med avseende på lägenheter och antal hushåll efter 
hushållstyp men den bedöms vara för oprecis. Kommunen har det faktiska 
underlaget för antal hushåll med olika typer av abonnemang. Rappor-
teringen sker en gång per år, förslagsvis senast den 31 december, inför 
kommande utbetalningsperiod för att få förutsägbarhet och enklare 
administration. ”Tonersättningen” fastställs årligen av verket. Övrig 
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 ersättning kan inledningsvis behöva ses över årligen och därefter med två–
tre års mellanrum. Ersättningsnivåerna bör fastställas senast 31 mars året 
innan ersättningen ska gälla. Aktörerna föreslår också att enskilda 
kommuner bör ha möjlighet till tillägg vid fall av försvårande hämtnings-
omständigheter som gör att den genomsnittliga ersättningen inte blir 
adekvat.  

Enligt aktörernas förslag rapporterar kommunen insamlade mängder 
förpackningsavfall kvartalsvis till Naturvårdsverket. Utbetalning sker så 
snart som möjligt kvartalsvis utifrån rapporterade mängder. 

Modellen bör utgå från aktörernas förslag 
Ersättningen bör utgå från FTI:s och Avfall Sveriges förslag. I förord-
ningen bör det finnas en viss reglering av hur kommunernas kostnader ska 
beräknas. Beräkningen bör ske utifrån en formel som anges i en bilaga till 
förordningen, och variera utifrån vilken slags kommun det rör sig om. 
SKR:s kommungruppsindelning bör också finnas i en bilaga. Om SKR 
skulle ändra sin indelning bör även bilagan ändras. Det närmare innehållet 
i formlerna och ytterligare kriterier för beräkning av kostnaderna bör 
bestämmas i föreskrifter som meddelas av Naturvårdsverket. I förhållande 
till FTI:s och Avfall Sveriges förslag bör vissa kompletteringar göras. Det 
bör finnas en enkel formel enligt vilken ersättning för informationsinsatser 
står i direkt proportion till antalet invånare i kommunen.  

Avfall Sverige och FTI har valt uttrycket ”publika insamlingsplatser” 
för att beskriva den insamling som kompletterar den fastighetsnära 
insamlingen. Förslagen i denna promemoria innebär att den fastighetsnära 
insamlingen byggs ut för samtliga fyra vanligast förekommande material-
slag. Den fastighetsnära insamlingen kompletteras med lättillgängliga 
insamlingsplatser för skrymmande sällanförpackningar och för övriga 
materialslag. Det betyder att dagens system med återvinningsstationer 
successivt kommer att avvecklas. I den formel för ersättning som tas in 
som en bilaga till förordningen bör det därför ingå både en ersättning för 
lättillgängliga insamlingsplatser och en ersättning för återvinnings-
stationerna. När återvinningsstationerna har avvecklats får denna para-
meter sättas till noll vid beräkningen. 

Naturvårdsverket bör få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om 
hur kostnaderna och den ersättning som kommunerna ska få ska beräknas. 
Det bör ligga i Naturvårdsverkets föreskriftsrätt att, såsom myndigheten 
finner lämpligt, inkludera kvalitetsaspekter när det gäller insamlingen i 
ersättningen liksom en mekanism genom vilka enskilda kommuner kan få 
extra ersättning för fördyrande omständigheter. Arbetet med föreskrifterna 
styr Naturvårdsverket enligt sina interna processer.  

Det bör i nuläget inte anges någon formel för beräkning av ersättning för 
insamling av förpackningsavfall på allmän plats. Anledningen är att det 
inte varit möjligt att under framtagandet av förslagen i denna promemoria 
identifiera hur de ramarna i sådant fall skulle se ut. Det blir därför ett 
ansvar för Naturvårdsverket att identifiera en lämplig modell för ersättning 
och omsätta den i sina föreskrifter. I en sådan modell behöver minimi-
kraven i avfallsdirektivet beaktas, bl.a. att de avgifter producenterna 
betalar inte överstiger de kostnader som krävs för att tillhandahålla 
avfallshantering på ett kostnadseffektivt sätt.   
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De preciserade bestämmelserna om insamling på allmän plats föreslås 
inte börja gälla förrän den 1 juli 2026, varför denna del av föreskrifterna 
kan utvecklas efter det att ersättningsmodellen för övrig insamling har 
fastställts.  

Avfall Sverige och FTI föreslår också att det ska regleras att kommuner 
och producenter kan komma överens om utförande av andra tjänster mot 
avtalad ersättning än det som innefattas i grundkraven. Någon sådan 
reglering bör dock inte vara nödvändig. De förhållanden som gäller för 
producentansvaret för förpackningar kommer att regleras i förpacknings-
förordningen. I övrigt gäller annan relevant lagstiftning, såsom konkur-
rensregler, regler om kommuners upphandling av tjänster, etc.  

Ersättningsbestämmelserna bör innehålla en möjlighet att ta ut 
ersättningen direkt från producenterna om det inte finns någon godkänd 
producentansvarsorganisation. 

Alternativa ersättnings- och beräkningsmodeller 
Avfall Sverige och FTI har i sitt underlag inte diskuterat någon alternativ 
ersättnings- och beräkningsmodell till sitt förslag. För ökad genom-
skinlighet kan det finnas anledning att översiktligt belysa två möjliga 
ytterligheter och en tredje möjlighet. 

Det ena ytterligheten skulle bestå i att varje kommun kvartalsvis till 
Naturvårdsverket skulle skicka in en sammanställning av sina specifika 
kostnader. Verket skulle göra en bedömning av kostnadernas rimlighet, 
utifrån något slags underlag om kostnadsbild och effektivitet i olika 
typkommuner. Verket skulle sedan fatta kommunvisa beslut om slutlig 
ersättning. En utmaning med en sådan modell skulle vara den stora 
administrativa bördan för samtliga aktörer, men inte minst producent-
ansvarsorganisationerna. Den administrativa bördan skulle sannolikt ge en 
betydande eftersläpning i utbetalning. Det skulle också finnas en uppenbar 
risk för att både kommuner och producentansvarsorganisationer skulle 
vilja överklaga besluten, vilket skulle förvärra eftersläpningen. Förutsäg-
barheten i modellen skulle därför, åtminstone initialt, också bli svag.  

Den andra ytterligheten skulle bestå i en ersättning baserad på 1 000-
talet invånare i kommunen. Den skulle vara mycket enkel att administrera 
och maximalt förutsägbar. Dess träffsäkerhet skulle dock vara dålig, 
eftersom den inte skulle ta hänsyn till olika slags fastigheter, geografiska 
förhållanden eller andra väsentliga parametrar. 

En ytterligare möjlighet som lyfts och som kommer att tillämpas i t.ex. 
Finland är att ersättningen mellan kommuner och producentansvars-
organisationer bestäms i ett avtal i stället för av en myndighet, med 
utgångspunkt i bestämmelser i författning. Ingen av aktörerna har i 
aktörsdialogen varit intresserade av en sådan lösning.  

9.11.2 Producentansvarsorganisationerna ska betala 
producentavgift och årsavgift 

Förslag: Producentansvarsorganisationer ska betala en producentavgift 
varje kvartal för den verksamhet som kommunen bedriver. Producent-
ansvarsorganisationerna ska också betala en årsavgift för Naturvårds-
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 verkets kostnader för beräkningar, beslut och annan administration för 
att tilldela kommunerna ersättning. Årsavgiften ska uppgå till 
2,5 miljoner kronor som Naturvårdsverket fördelar mellan producent-
ansvarsorganisationerna utifrån deras marknadsandel.  

Naturvårdsverket ska beräkna och besluta producentavgiften och den 
ersättning som kommunerna ska få. 

Skälen för förslaget: För att finansiera de kostnader som uppstår för 
kommuner och myndigheter i det nya producentansvaret, bör godkända 
producentansvarsorganisationer för förpackningar betala två avgifter, en 
producentavgift för att finansiera kommunernas verksamhet och en 
årsavgift för Naturvårdsverkets verksamhet.  

Den avgift som producentsvarsorganisationerna ska betala in till 
Naturvårdsverket för att kommunerna ska få erforderlig ersättning bör i 
praktiken vara summan av de ersättningar som kommunerna är berättigade 
till. I avsnitt 9.10 föreslås att Naturvårdsverket kvartalsvis ska besluta om 
producentansvarsorganisationernas marknadsandelar för respektive mate-
rialslag. Dessa fastställda marknadsandelar bör användas för kvartalsvis 
debitering av producentansvarsorganisationerna. I besluten bör det anges 
att det finns en möjlighet till eventuella justeringar i den slutliga årliga 
producentavgiften. 

Årsavgiften till Naturvårdsverket bör täcka Naturvårdsverkets arbete 
som inte täcks av prövnings- och tillsynsavgiften (se avsnitt 9.10). Det 
handlar om arbete för beräkningar och beslut för att korrekta avgifter ska 
kunna krävas in och även det arbete som behövs för att tilldela 
kommunerna den ersättning de har rätt till. I befintliga liknande system i 
Europa betecknas denna uppgift som ”clearing-house”, dvs. en uppgift 
som avser att se över att det är rättvisa och konkurrensneutrala förhållan-
den mellan konkurrerande producentansvarsorganisationer. Denna uppgift 
går utöver tillsyn och behöver också finansieras av producenterna.  

Eftersom Naturvårdsverket ansvarar för de uppgifter som kommer att 
ligga till grund för fastställandet av underlaget för ersättningen till 
kommunerna är det en naturlig och kostnadseffektiv lösning att myndig-
heten också ansvarar för att besluta om både ersättningarnas och 
avgifternas storlek. När det gäller årsavgiften bör dock det totala beloppet 
framgå av förordningen. I denna del bör Naturvårdsverket således besluta 
om en fördelning av en redan fastlagd ersättning.  

För att administrera de kvartalsvisa besluten om marknadsandelar och 
ersättning från producentansvarsorganisationer liksom utbetalningar till 
kommunerna, kommer Naturvårdsverket bl.a. behöva bygga upp ett nytt 
it-system. Kostnaden för detta har skattats till cirka fyra miljoner kronor. 
En sådan engångskostnad är svår att integrera i avgifter som tas ut av 
producentansvarsorganisationerna och kommer därför till stor del behöva 
belasta anslaget. Naturvårdsverket har vidare skattat sina egna löpande 
årliga kostnader för transfereringssystemet till cirka 2,5 miljoner kronor 
per år. Kammarkollegiet har preliminärt bedömt att myndigheten bör 
kunna hantera uppgiften inom ramen sin anslagstilldelning under förutsätt-
ning de har möjlighet att kravställa hur underlaget från Naturvårdsverket 
ska utformas. Den kostnad som ska fördelas på producentansvars-
organisationerna som en årsavgift bör därför bestämmas till 2,5 miljoner 
kronor. Kostnaden bör ses över varje år. Kostnaderna för Naturvårdsverket 
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och Kammarkollegiet kan variera över tid beroende på t.ex. antalet 
producentansvarsorganisationer. 

9.11.3 Betalning av avgifter och utbetalningen av 
ersättning till kommunerna och till 
Naturvårdsverket 

Förslag: De avgifter som Naturvårdsverket har beslutat om ska sättas 
in på ett konto i Kammarkollegiet av producentansvarsorganisationerna 
(förpackningsproducenternas konto). Kammarkollegiet ska disponera 
medlen på förpackningsproducenternas konto och betala ut pengar till 
kommunerna enligt de beslut som Naturvårdsverket fattar. Årsavgiften 
ska betalas ut till Naturvårdsverket.  

Kammarkollegiet ska underrätta Naturvårdsverket om betalningen 
från producentansvarsorganisationen inte kommer in i tid.  

Besluten om avgifter ska gälla omedelbart även om de överklagas. 
Ett beslut om betalning av avgifter ska få verkställas enligt utsöknings-
balken.  

En kommun ska vara skyldig att återbetala ersättning till Naturvårds-
verket om ersättning har grundats på oriktiga eller ofullständiga 
uppgifter eller om beräkningar eller bedömningar som Naturvårds-
verket har utfört visat sig vara felaktiga. Beslut om kommunernas 
ersättning ska inte kunna överklagas.  

Skälen för förslaget 
Ett slutet finansieringssystem 

En central del i det föreslagna finansieringssystemet är att skapa ett slutet 
system där de pengar som betalas in enbart används för att finansiera 
kommunernas kostnader för det ansvar de åläggs i förpacknings-
förordningen. Medlen bör därför specialdestineras till ett konto i 
Kammarkollegiet och därifrån betalas ut till kommunerna. 

Insamlade medel bör hanteras åtskilda från övriga medel på statens 
budget. Det innebär också att medlen inte bör blir en del av de årliga 
budgetförhandlingarna om olika politiska prioriteringar och att 
tilldelningen av medel kommer att ligga utanför utgiftstaket. Det 
föreslagna systemet kommer således att fungera som ett slutet finan-
sieringssystem. För att finansieringssystemet ska bli överblickbart och 
tydligt bör det framgå att de avgifter som Naturvårdsverket beslutar om 
ska sättas in på ett konto i Kammarkollegiet.  

De belopp som Naturvårdsverket beslutar kvartalsvis ska betalas in till 
Kammarkollegiet och medlen ska omedelbart placeras på ett konto där. 
Det bör också framgå att Kammarkollegiet har rätt att disponera medlen 
på förpackningsproducenternas konto och att Kammarkollegiet ska 
underrätta Naturvårdsverket om producentansvarsorganisationerna är 
försenade med betalningen.  

I avsnitt 9.10 föreslås att Naturvårdsverket varje kvartal ska besluta om 
storleken på avgifterna från producentansvarsorganisationerna och de 
överföringar som ska ske till kommunerna. Kammarkollegiet bör betala ut 
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 avgiftsmedel från förpackningsproducenternas konto. Utbetalningarna till 
kommunerna ska överensstämma med de beslut som Naturvårdsverket har 
fattat. Det behövs bestämmelser om en årlig redovisning av rörelserna på 
kontot och att dessa uppgifter ska publiceras på Naturvårdsverkets 
webbplats.  

Omedelbar verkställighet av besluten om producentavgift  
För beslut som fattas av Naturvårdsverket om producentavgift enligt 
förslaget gäller bestämmelserna i förvaltningslagen (2017:900). Enligt 
denna får ett beslut som får överklagas inom en viss tid verkställas när 
överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats. I vissa fall 
får dock ett beslut alltid verkställas omedelbart, t.ex. om beslutet gäller 
endast tillfälligt eller om kretsen av dem som har rätt att överklaga är så 
vid eller obestämd att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut. 
En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt 
allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först noga 
överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund 
av att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, att 
verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till 
att det upphävs eller någon annan omständighet. 

Producentavgiften ska finansiera den ersättning som kommunerna får 
för sitt arbete med insamlingen av förpackningsavfallet. Saknas det 
förutsättningar att reglera finansieringen på ett solitt sätt som garanterar 
kommunerna ersättning finns det en stor risk för att förslaget att 
kommunerna ska ta ansvar för insamlingen inte kan genomföras. Det är av 
yttersta vikt att finansieringen av kommunernas verksamhet inte avstannar 
på grund av överklaganden. Får kommunen ingen ersättning under cirka 
2–3 år riskerar insamlingen av förpackningsavfallet att avstanna med 
överfyllda behållare och en havererad avfallshantering som följd. I avsnitt 
9.11.4 framgår att ersättningen från producenterna ska räknas av när 
kommunen bestämmer vilken renhållningsavgift som ska utgå. Syftet med 
detta bör vara att låta enbart mindre mellanskillnader till följd av att 
ersättningen från producenterna till stor del utgörs av en schablon 
finansieras via renhållningsavgiften. Utgångspunkten i ett system för 
utökat producentansvar enligt avfallsdirektivet är också att producenterna 
ska stå för insamlingskostnaderna. Ett scenario där avdraget från 
renhållningsavgiften är noll och kommunen därmed bär den fulla 
kostnaden för insamlingen av förpackningsavfallet skulle innebära att 
tillämpningen är i strid med förpackningsdirektivets krav på ett system för 
utökat producentansvar. Kommunerna kan inte heller förväntas kunna 
ändra avfallstaxan med kort varsel, utan har behov av att finansieringen är 
förutsebar. 

Det är vidare inte lämpligt att öppna upp för att en av flera 
konkurrerande producentansvarsorganisationer kan skjuta på den kostnad 
som en producentavgift innebär och skaffa sig ekonomiska fördelar i 
förhållande till sina konkurrenter. Producentavgiften bör förfalla till 
betalning samtidigt för alla producentansvarsorganisationer för att undvika 
otillbörliga ekonomiska fördelar.  

Avgiften utgörs av producentansvarsorganisationens marknadsandel av 
den totala summan som kommunernas ersättning ska uppgå till. I avsnitt 
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9.11 föreslås att kommunernas ersättning ska bestämmas av de föreskrifter 
som Naturvårdsverket beslutar om. Ersättningen kommer till största delen 
att utgå såsom en schablonersättning utifrån bostadstyper och invånar-
antal. Utrymmet för felaktiga beräkningar i denna del bör vara mycket 
små. Ersättningsmodellen kan dock komma att innehålla ytterligare 
kriterier, t.ex. ersättning för försvårande hämtningsomständigheter och 
ersättning utifrån det överlämnade avfallets kvalitet. Sådana faktorer bör 
avgöras utifrån Naturvårdsverkets bedömning. Av den totala avgiften som 
en producentansvarsorganisation ska betala förväntas den del som 
innefattar olika bedömningar dock vara betydligt mindre än den som utgår 
enligt en schabloniserad beräkning. Skäl som talar emot att låta beslut om 
producentavgift gälla omedelbart är att avgiftens totala belopp är högt. 
Liksom för besluten om marknadsandelar kommer dock sannolikt risken 
felberäkningar vara liten och avse de delar av producentavgiften som inte 
utgörs av schablon utan grundar sig på bedömningar. Beslut om 
producentavgift fattas varje kvartal och det finns möjlighet till justeringar 
inför det beslut som fattas i slutet på året. Det bör vara mest process-
ekonomiskt för producentansvarsorganisationerna att påtala eventuella fel 
till Naturvårdsverket så att justeringar kan ske antingen genom 
omprövning eller i det beslut som sker nästkommande kvartal eller vid 
årets slut. För det fall ett överklagande sker och producentansvars-
organisationen har framgång bör kommunerna vara skyldiga att återbetala 
felaktigt utbetalad ersättningen till Naturvårdsverket. På så sätt har 
Naturvårdsverket förutsättningar att återbetala felaktigt inbetalda produ-
centavgifter till producentansvarsorganisationerna. En producentansvars-
organisation bör vidare vara så ekonomiskt stabil att det är möjligt att 
invänta en juridisk process för att återfå eventuellt felaktigt utbetalade 
medel. Det är en förutsättning för att erhålla ett godkännande att 
producentansvarsorganisationen har de organisatoriska och ekonomiska 
förutsättningar som krävs för att uppfylla sina skyldigheter enligt den nya 
förordningen (se avsnitt 9.9.10).  

I avsnitt 1.10 görs överväganden i fråga om omedelbar verkställighet i 
fråga om beslut om fördelning av marknadsandelar. Samma skäl talar med 
styrka för att även avgiftsdebiteringarna i de aktuella fallen bör verkställas 
även om besluten överklagas.  

Indrivning  
En förutsättning för att finansieringssystemet ska fungera effektivt är att 
det finns tillgängliga rättsmedel för att säkerställa att ett beslut om 
producentavgifter betalas. Om betalning inte har skett i rätt tid bör 
Naturvårdsverket kunna se till att indrivning sker. Enligt utsökningsbalken 
får ett beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft om det inte är 
särskilt föreskrivet (3 kap. 23 §). Det bör inte krävas att Naturvårdsverket 
utverkar en särskild exekutionstitel i domstol för att avgifterna ska kunna 
drivas in. Det bör därför anges i förordningen att ett beslut om betalning 
av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken (jfr 3 kap. 1 § första 
stycket 6 utsökningsbalken).   
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 Beslut om kommunernas ersättning bör inte kunna överklagas 
Ett beslut om att tilldela en kommun medel enligt föreskrifter meddelade 
av Naturvårdsverket bör inte få överklagas. 

9.11.4 Den ersättning en kommun får ska räknas av från 
renhållningsavgiften 

Förslag: I bestämmelsen i miljöbalken om hur renhållningsavgiften ska 
beräknas ska det anges att ersättning för avfallshantering som 
producenter eller producentansvarsorganisationer betalar enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska räknas av från 
kommunens kostnader. 

 

Skälen för förslaget: Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för 
kommuner att meddela föreskrifter om s.k. renhållningsavgifter, dvs. 
avgifter för insamling, transport och behandling av avfall (27 kap. 4 §). 
Möjligheten att ta ut avgift täcker avfallets hela hanteringskedja och avser 
allt avfall som kommunen hanterar. Avgiften ska bestämmas till högst det 
belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-, kapital och 
driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna 
för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än 
renhållningen räknas av (27 kap. 5 § andra stycket). 

Enligt förslagen i denna promemoria ska kommunen samla in 
förpackningsavfallet från hushåll och vissa verksamheter. Kommunerna 
ska få ersättning för detta arbete genom producentavgifterna. Den 
ersättning som kommunerna erhåller från producenterna bör självklart 
räknas av när kommunen fastställer avgiften. Detta följer egentligen av 
den kommunala självkostnadsprincipen, men är ändå lämpligt att ange. 
Det bör därför anges i bestämmelsen i miljöbalken att ersättning för 
avfallshantering som producenter eller producentansvarsorganisationer 
betalar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska 
räknas av från kommunens kostnader. 

Genom en sådan bestämmelse framgår det samtidigt att kommunerna 
kan ta ut en eventuell mellanskillnad mellan faktiska kostnader och den 
ersättning som betalats. Detta kan förväntas hända innan kommunerna 
anpassat sina system till ersättningen. Det bör samtidigt framhållas att 
minimikraven i avfallsdirektivet innebär att kommunernas kostnader ska 
ersättas, vilket innebär att det enbart bör bli fråga om små mellan-
skillnader. Att helt frånta kommunerna möjligheten att använda 
renhållningsavgiften för hanteringen av förpackningsavfallet är dock inte 
förenligt med möjligheten att finansiera befintliga lösningar, som 
exempelvis sopsugar, som ibland drivs av kommunerna men inte bör 
bekostas av producenterna (se avsnitt 9.6.2). 
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9.12 Rapportering 

Förslag: Producenter som årligen släpper ut förpackningar på 
marknaden vars sammanlagda vikt underskrider 1 000 kilogram ska 
inte behöva rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket. För dessa 
producenter ska det räcka med en anmälan till producentregistret. 
Lättnaden ska dock inte gälla producenter av engångsprodukter. 

Befintliga rapporteringsskyldigheter ska samlas i ett kapitel i den nya 
förordningen där det tydligt framgår vilka uppgifter som ska rapporteras 
årligen. 

Marknadsdrivna återvinningssystem ska ha en mer omfattande 
rapporteringsskyldighet än i dag.  

En producent ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa 
kvaliteten på de uppgifter som ska samlas in och rapporteras till 
Naturvårdsverket. 

Skälen för förslaget  
Små producenter bör undantas från kravet på rapportering 
Rapporteringsbestämmelser i 2018 års förordning bör föras över till den 
nya förordningen. Enligt minimikraven för system för utökat producent-
ansvar i avfallsdirektivet (artikel 8a.1 d,) ska medlemsstaterna säkerställa 
likabehandling av produkters producenter oavsett deras ursprung eller 
storlek, utan att lägga en oproportionerlig regelbörda på producenter, 
inbegripet små och medelstora företag, av små mängder produkter. Mot 
bakgrund av avfallsdirektivet bör det övervägas om det är möjligt och 
ändamålsenligt att införa en gräns för små producenter där de kan undantas 
från rapporteringskravet för att underlätta deras administrativa börda.  

I EU:s vägledning om rapportering av uppgifter om förpackningar och 
förpackningsavfall berörs undantag för rapportering ur ett statistik-
produktionsperspektiv (Guidance for the compilation and reporting of data 
on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC, 
version of 21 May 2021). I vägledningen framgår det att gränsvärden (de 
minimis thresholds) kan användas. Om ett gränsvärde ska användas så ska 
gränsvärdet anpassas så att dataförlusten minimeras samtidigt som det 
minskar rapporteringsbördan för mindre producenter. I vägledningen 
rekommenderas det att gränsvärdet bör baseras på årlig omsättning snarare 
än mängd förpackningar som tillförs marknaden. Motivet till detta är att 
uppgifter om omsättning är mer tillgängliga. I vägledningen framgår det 
inte exakt vilken omsättning som är lämplig som gränsvärde, men att det 
sannolikt kommer vara några miljoner euro.  

Naturvårdsverket har undersökt två alternativa sätt att sätta en gräns för 
när en producent ska kunna undantas från rapporteringskraven; en 
gränsdragning baserad på företagets årliga omsättning och en gräns-
dragning baserad på den mängd förpackningar som producenten sätter på 
marknaden per år.  

Naturvårdsverket anser att gränsen för vilka producenter som ska 
undantas från rapporteringskravet bör baseras på den mängd förpack-
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 ningar som producenten sätter på marknaden. Ett företags omsättning har 
inte koppling till hur många förpackningar som sätts på marknaden. Om 
skyldigheten bestäms utifrån mängd förpackningar som sätts på mark-
naden omfattas även utländska producenter. Utöver detta finns det behov 
av närmare analys av hur ett gränsvärde baserat på årlig omsättning skulle 
påverka tillförlitligheten på statistiken. 

Naturvårdsverket anser att gränsen bör ligga på under 1 000 kilogram 
för samtliga materialslag och att gränsen bör gälla för den totala mängden 
förpackningar som en enskild producent sätter på marknaden, oavsett 
material. Baserat på uppgifterna som erhållits från insamlingssystemen 
bedömer Naturvårdsverkets avfallsstatistikgrupp att en gräns på under 
1 000 kilogram, enligt ovan, är rimlig. Gränsvärdet kommer medföra en 
minskad administrativ börda för uppgiftslämnarna utan att påverka 
tillförlitligheten i statistiken i för stor utsträckning. Detta bedöms ligga i 
linje med EU:s vägledning där det framgår att om ett gränsvärde ska 
användas så ska gränsvärdet anpassas så att dataförlusten minimeras 
samtidigt som det minskar rapporteringsbördan för mindre producenter. 
Naturvårdsverket noterar att det i EU:s vägledning även framgår att det är 
viktigt att gränsvärdena är väl avvägda och det rekommenderas att 
medlemsländerna ser över gränsvärdena regelbundet. 

Det bör införas ett undantag från rapporteringsskyldigheten i linje med 
Naturvårdsverkets förslag. Lättnaden bör dock inte avse producenter av 
sådana förpackningar som är engångsplastprodukter (plastlock till 
muggar, matlådor, muggar, m.fl.) för vilka de ska betala nedskräpnings-
avgifter enligt förordningen (2021:1002) om nedskräpningsavgifter 
utifrån hur många produkter de släpper ut på den svenska marknaden. För 
att detta ska fungera krävs en fullständig rapportering. Enligt engångs-
plastdirektivet ska Sverige också rapportera bl.a. vår konsumtion av vissa 
produkter, återvunnen plast i flaskor och separat insamling av plastflaskor 
till kommissionen. Även förbrukningen av plastbärkassarna ska rappor-
teras till kommissionen. De produkter som träffas av engångsplast-
direktivet bör därför undantas från lättnaden för små producenter med 
avseende på rapportering. 

Årliga rapporteringskrav bör samlas i ett kapitel 
Vissa förslag i denna promemoria, t.ex. bestämmelserna om beräkning av 
marknadsandelar, innebär att uppgifter ska lämnas till Naturvårdsverket 
vid andra tillfällen än årligen. Uppgiftslämnande som inte sker en gång per 
år bör regleras i anslutning till de bestämmelser som uppgiftslämnandet 
rör. Årlig rapportering, som framför allt syftar till att ge Naturvårdsverket 
ett tillräckligt underlag för att kunna rapportera till EU, bör regleras i ett 
särskilt kapitel i den nya förordningen. Det rör sig i huvudsak om 
bestämmelser som flyttas över från 2018 års förpackningsförordning. 

Sverige ska regelbundet rapportera uppgifter och statistik inom en rad 
olika områden, t.ex. enligt EU:s avfallsstatistikförordning (Europaparla-
mentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om 
avfallsstatistik) och avfallsdirektivet. Omfattande rapporteringskrav finns 
även i förpackningsdirektivet. Insamling av de uppgifter som krävs för att 
rapportera enligt kraven i förpackningsdirektivet sker i dag via enkäter och 
via en enklare e-tjänst när det gäller uppgifter om plastbärkassar. Framöver 

348



  

  

 

194 

är det tänkt att Naturvårdsverkets e-tjänst för utökat producentansvar ska 
användas. 

Som konstateras i avsnitt 9.7.1 finns det för lite kunskap om verksam-
heternas avfall. Uppgifterna kommer huvudsakligen från producent-
ansvarsorganisationerna. De marknadsdrivna återvinningssystemen bör 
därför enligt förslaget ha samma skyldighet som en producentansvars-
organisation att rapportera uppgifter i syfte att förbättra statistiken och få 
en bättre bild av deras arbete.  

I minimikraven i avfallsdirektivet ställs det krav på rutiner för 
inrapporterade uppgifter. I avsnitt 9.9.8 föreslås att producentansvars-
organisationer ska ha rutiner för internkontroll för att säkerställa kvaliteten 
på de uppgifter som samlas in och rapporteras till Naturvårdsverket. 
Producenter bör vara skyldiga att ha motsvarade rutiner när det gäller den 
rapportering de ska göra. 

9.13 Dialog och tillsyn 

9.13.1 En löpande dialog mellan aktörerna  

Förslag: Naturvårdsverket ska se till att producentansvarsorganisa-
tionerna, kommunerna, avfallsentreprenörerna, fastighetsägarna, 
miljöorganisationerna samt övriga berörda kan föra en löpande dialog i 
frågor som har betydelse för producentansvaret. 

 

Skälen för förslaget: Enligt de allmänna minimikraven i avfalls-
direktivet ska medlemsstaterna säkerställa en löpande dialog mellan 
relevanta aktörer som deltar i genomförandet av system för utökat 
producentansvar, inklusive producenter och distributörer, privata eller 
offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter, civilsamhälles-
organisationer och, i tillämpliga fall, aktörer inom den sociala ekonomin, 
nätverk för återanvändning och reparation och aktörer inom förberedelse 
för återanvändning (artikel 8a.6). För att genomföra den aktuella 
bestämmelsen i avfallsdirektivet bör det införas en bestämmelse om att 
Naturvårdsverket ska ansvara för en sådan dialog. 

Inom producentansvaret för förpackningar förekommer i dag 
regelbundna nätverksträffar mellan relevanta aktörer på området. När ett 
nytt regelverk kommer på plats behöver dock troligen fler träffar anordnas 
med olika aktörer med olika frekvens för att underlätta genomförandet. 
Kretsen av aktörer kan också behöva utvidgas något. I samband med 
framtagandet av förslagen i denna promemoria har flera aktörer efterlyst 
att det skapas ”kontrollstationer” vid vilka man följer utvecklingen av 
producentansvarets olika delar och som gör att regeringen kan vidta 
korrigerande åtgärder om målen inte nås. Ett forum vid Naturvårdsverket 
för fortlöpande dialog kommer till stor del att kunna fylla funktionen av 
”kontrollstationer”. Verket har möjlighet att följa upp de delar som 
bedöms vara mest kritiska vid olika tidpunkter och samla de aktörer som 
är mest relevanta i respektive del. I vissa delar är det primärt producent-
ansvarsorganisationerna och kommunerna som är relevanta. I andra delar 
bör även fastighetsägare och avfallsentreprenörerna finnas med i dialogen. 
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 Även kommunala tillsynsmyndigheter, övriga relevanta statliga 
myndigheter och miljöorganisationer bör bjudas in vid behov. 

För de delar av genomförandet där en återkoppling till regeringen 
bedöms särskilt angelägen, bör det för tydlighets skull övervägas att ge 
Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa slutsatser och förslag. 

9.13.2 Marknadskontroll och sekretess 

Förslag: Utöver en upplysning om tillsynsbestämmelserna i miljö-
balken och miljötillsynsförordningen ska det i den nya förordningen 
upplysas om att EU:s marknadskontrollförordning är tillämplig. 

I offentlighets- och sekretessförordningen ska en följdändring göras 
så att sekretess gäller för utredning och prövning enligt den nya 
förordningen. 

 

Skälen för förslaget: Förpackningsdirektivet omfattas av tillämpnings-
området för Europaparlamentets och rådets förordning EU 2019/1020 av 
den 20 juni 2019 om marknadskontroll (se bilaga I punkt 9). Det innebär 
att kontrollen av att förpackningar uppfyller kraven i unionslagstiftningen 
när de tillhandahålls på marknaden ska ske med stöd av bestämmelserna i 
den förordningen. Kontrollen av att övriga krav i förordningen om 
producentansvar för förpackningar är uppfyllda ska ske med stöd av 
tillsynsbestämmelserna i miljöbalken. Det bör finnas en bestämmelse i 
förordningen som upplyser om att det utöver tillsynsbestämmelserna i 
balken finns bestämmelser om marknadskontroll i marknadskontroll-
förordningen. 

I offentlighets- och sekretessförordningen bör följdändringar göras som 
innebär att den sekretess som gäller i dag fortsatt ska gälla. I stället för 
utredning och tillståndsgivning enligt 2018 års förordning bör det anges 
att sekretessen enligt 9 § första stycket gäller utredning och prövning 
enligt den nya förordningen. Det innebär att det kan gälla sekretess för 
uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden i samband med dels 
den prövning av om en producentansvarsorganisation ska godkännas som 
Naturvårdsverket ska göra, dels prövningen efter en anmälan av den som 
driver ett marknadsdrivet insamlingssystem.  

9.13.3 Små producenter ska slippa betala tillsynsavgift 

Förslag: Producenter som årligen släpper ut mindre än 1000 kilogram 
förpackningsmaterial på den svenska marknaden ska inte behöva betala 
tillsynsavgift. För dessa producenter ska det räcka med en anmälan till 
producentregistret. Lättnaden ska inte gälla för producenter av 
engångsplastprodukter. 

Tillsynsavgiften för producenter ska samtidigt höjas till 1 250 kronor 
per år. 

 

Skälen för förslaget: Enligt avfallsdirektivets allmänna minimikrav för 
system för utökat producentansvar, artikel 8a.1 d, ska medlemsstaterna 
säkerställa likabehandling av produkters producenter oavsett deras 
ursprung eller storlek, utan att lägga en oproportionerlig regelbörda på 
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producenter, inbegripet små och medelstora företag, av små mängder 
produkter. Bestämmelserna bör, t.ex., motverka att producentansvars-
organisationer tar ut proportionerligt högre avgifter för små producenter 
jämfört med större. 

Det finns i den gällande förpackningsförordningen ingen nedre gräns i 
definitionen av producent, vilket betyder att det finns en skyldighet att 
registrera sig hos Naturvårdsverket och ansluta sig till en producent-
ansvarsorganisation från och med den första förpackningen som sätts ut på 
marknaden. Dessa bestämmelser bör inte ändras. Även små producenter 
bör fortsatt vara skyldiga att registrera sig hos Naturvårdsverket och att 
vara med i en producentansvarsorganisation och till dem betala avtalad 
ersättning.  

I det regelverk som gäller nu betalar alla producenter en tillsynsavgift 
på för närvarande 500 kronor. För små producenter av förpackade varor 
som sätter ut, t.ex., ett 50-tal förpackade varor årligen, innebär en 
tillsynsavgift på 500 kronor att varje vara belastas med cirka 10 kronor. I 
andra länder förekommer det att lagstiftningen drar en nedre gräns för 
ansvar vid en viss vikt. Till exempel innebär reglerna i Belgien att 
producentansvaret börjar gälla först när producenten överskrider över 
300 kilogram förpackningar per år. I samband med framtagandet av 
förslagen i denna promemoria har det också kommit in synpunkter från ett 
antal biodlare, grönsaksodlare och saftproducenter om att mindre volymer 
av sådan produktion borde kunna undantas. 

Genom en viktgräns vid vilken en producent undantas från skyldigheter 
skulle det kunna förhindras att både avgifterna i sig och tidsåtgången för 
administration belastar de aktuella små företagen mer än större företag i 
proportion till deras omsättning. Kostnaderna för tillsyn som helhet och de 
undantagna producenternas förpackningar i synnerhet skjuts över på det 
övriga kollektivet. I stället får övriga producenter en något större börda. 

Naturvårdsverket anser (se avsnitt 9.12) att gränsen för att undantas från 
att rapportera och betala tillsynsavgift bör vara en och samma. Naturvårds-
verket anser att den gränsen bör baseras på den mängd förpackningar som 
producenter sätter på marknaden och att gränsen bör ligga på under 1 000 
kilogram för den totala mängden förpackningar som enskild producent 
sätter på marknaden, oavsett material. 

Ett genomförande av Naturvårdsverkets förslag leder till att Sverige 
bättre uppfyller minimikraven i avfallsdirektivet och även i övrigt tar 
tillräcklig hänsyn till små företag. Det finns anledning för Naturvårds-
verket att följa vilka effekter undantaget får och vid behov föreslå 
ytterligare justeringar. 

I engångsplastpromemorian ingick ett förslag att höja nuvarande 
tillsynsavgift från 500 kronor till 1 000 kronor. I och med att ett undantag 
införs för små producenter är det rimligt att justera upp det beloppet till 
1 250 kronor för att säkerställa att Naturvårdsverket täcker sina totala 
kostnader för tillsynen. Det är samtidigt brukligt att differentiera 
tillsynsavgifter utifrån företagens storlek, vilken ofta står i någorlunda 
proportion till tillsynsbehovet. För tillsyn av producenter inom retur-
systemet har Jordbruksverket därför föreslagit en differentiering i sex olika 
kategorier där avgiften varierar, beroende på antalet flaskor och burkar 
som släpps ut på marknaden, mellan 2 000 kronor och 40 000 kronor (se 
avsnitt 9.13.4). Naturvårdsverket bör därför se över nuvarande tillsyns-
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 avgifter i beaktande av avgifterna för retursystem och återkomma till 
regeringen med ett förslag. Naturvårdsverket har samtidigt anledning att 
ge högsta prioritet åt att utveckla föreskrifter, vägledning och förfaranden 
som är oundgängliga för genomförandet av denna promemorias förslag. 
Det är därför rimligt att en översyn av tillsynsavgifterna får ske om några 
år. För att underlätta för producenterna och minimera den administrativa 
bördan är det en fördel att gränsen för att undantas från att rapportera och 
betala tillsynsavgift är densamma. 

9.13.4 Avgifter för Naturvårdsverkets prövning och 
tillsyn 

Förslag: Avgiften för prövning av om en producentansvarsorganisation 
ska godkännas ska vara 225 000 kronor.  

Avgiften för Naturvårdsverkets tillsynsverksamhet med avseende på 
producentansvarsorganisationer för förpackningar som inte driver ett 
retursystem ska vara 270 000 kronor. Kostnaderna för tillsynen över en 
producentansvarsorganisation som driver ett retursystem ska bäras 
direkt av producenterna, som ska betala en avgift beroende på antal 
plastflaskor och metallburkar som respektive producent sätter på 
marknaden.  

Övriga förpackningsproducenter ska betala en tillsynsavgift på 
1 250 kronor.  

 

Skälen för förslaget: Nuvarande bestämmelser anger att avgiften för 
prövning av tillstånd är 275 000 kr. Naturvårdsverket har uppgivit att 
tillståndsprövningen under våren 2020 tog mer resurser i anspråk än vad 
som rymdes inom avgiften.  

En godkännandeprövning kommer att vara något enklare än en 
tillståndsprövning, främst därför att det inte behöver ske någon prövning 
av insamlingssystemet. I beaktande av Naturvårdsverkets erfarenheter bör 
prövningsavgiften bestämmas till 225 000 kr. Samtidigt kommer det att 
ligga i de nya bestämmelserna att verket behöver fördjupa sin tillsyn av 
producentansvarsorganisationerna under drift.  

Naturvårdsverket har föreslagit att den årliga tillsynsavgiften sätts till 
270 000 kr.  

Årsavgiften för tillsyn bör vara 270 000 kr i enlighet med Naturvårds-
verkets förslag. På sikt bör dock behovet av tillsyn kunna minska något. 
Behovet av tillsyn gentemot producentansvarsorganisationerna hänger 
också samman med hur många tillsynsobjekt som finns, varför det är 
angeläget att Naturvårdsverket följer upp kostnaderna och vid behov 
återkommer till regeringen med förslag till justeringar av beloppen.  

Prövningen av en producentansvarsorganisation som driver ett retur-
system kommer att vara lika omfattande som en prövning av de övriga 
producentansvarsorganisationerna. De krav som ställs är desamma och 
även om retursystemet hanterar mer homogena produkter tillkommer 
andra krav i deras prövning. Avgiften bör därför vara densamma. 

Jordbruksverket har till regeringen inkommit med ett förslag till 
differentiering av tillsynsavgiften för producenter. Myndighetens förslag 
bör genomföras vilket innebär att det inte för retursystemet tillkommer 
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någon avgift för tillsyn gentemot den producentansvarsorganisation som 
driver systemet. Förslaget utgår från dagens förhållanden och kan behöva 
ändras beroende på producentansvarens utveckling.  

Det bör övervägas att ge Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag för att 
utveckla förslag för differentierade tillsynsavgifter för producentansvaret 
för förpackningar.  

9.14 Sanktioner 

Förslag: Det ska införas en miljösanktionsavgift för en överträdelse 
som innebär att en producent inte anlitar eller tillhandahåller en 
godkänd producentansvarsorganisation innan en förpackning tillhanda-
hålls på marknaden. Miljösanktionsavgiften ska vara 30 000 kronor. 

 

Skälen för förslaget: Vissa överträdelser bör sanktioneras med straff 
medan andra bör sanktioneras med miljösanktionsavgift. Vilka över-
trädelser som är sådana att de lämpar sig för miljösanktionsavgift är 
beroende av möjligheten att konstatera överträdelsen, men även andra 
överväganden som exempelvis vilken styreffekt en sanktionsavgift kan 
förväntas få (prop. 1997/98:45 s. 536).  

Miljösanktionsavgifter prövas och beslutas av tillsynsmyndigheten som 
ett led i tillsynen. Den som överträtt reglerna behöver inte ha gjort det 
uppsåtligen eller av oaktsamhet för att tillsynsmyndigheten ska besluta om 
miljösanktionsavgiften. Eftersom miljösanktionsavgiftssystemet bygger 
på en form av strikt ansvar är det lämpligast att använda sanktionen mot 
näringsidkare och inte enskilda personer (prop. 1997/98:45 s. 536).  

Om det bör finnas utrymme för en bedömning av en gärnings klander-
värdhet i varje enskilt fall och en möjlighet att bedöma vad den enskilde 
haft för insikt och uppsåt lämpar sig en straffsanktion bättre än en 
miljösanktionsavgift. Detta beror bl.a. på att polisen har möjligheter att 
utreda omständigheterna runt en överträdelse genom att t.ex. hålla förhör 
och använda tvångsmedel, vilket en tillsynsmyndighet inte har. 

Enligt miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om att en 
miljösanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som 
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig utan att tillstånd har getts eller 
anmälan har gjorts (30 kap. 1 § första stycket). Miljösanktionsavgift får 
även föreskrivas vid åsidosättande av andra bestämmelser som meddelats 
med stöd av miljöbalken.  

Avgiftens storlek ska framgå av föreskrifterna. Avgiften ska uppgå till 
minst 1 000 kronor och högst 1 000 000 kronor. När avgiftens storlek 
bestäms ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den 
bestämmelse som överträdelsen avser (30 kap. 1 § andra stycket).  

I förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter regleras vilka 
överträdelser som en miljösanktionsavgift kan tas ut för.  

För de överträdelser av bestämmelser i de befintliga producentansvars-
förordningarna för vilka miljösanktionsavgifter föreskrivs är avgiften 
mellan 10 000 och 50 000 kronor. De sanktioner som används i de 
befintliga producentansvaren är främst miljösanktionsavgifter.  

Liksom i dag bör överträdelser av skyldigheter att lämna in föreskrivna 
uppgifter till Naturvårdsverket sanktioneras med en miljösanktionsavgift. 
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 Befintliga sanktionsavgifter för överträdelser av retursystemsförordningen 
bör också finnas kvar.  

I avsnitt 9.8 föreslås att en producent som tillhandahåller en förpackning 
på den svenska marknaden ska anlita eller själv tillhandahålla en produ-
centansvarsorganisation som har godkännande att ta hand om förpack-
ningsavfall. Producenten ska i samband med en anmälan till Naturvårds-
verket ange vilken producentansvarsorganisation som tillhandahålls eller 
har anlitats. Det underlättar för Naturvårdsverkets kontroll och gör att 
verket relativt enkelt kan konstatera om en överträdelse har skett eller inte. 
En överträdelse av denna bestämmelse, vilken är av väsentlig betydelse 
för fullgörandet av producentansvaret, bör leda till en miljösanktions-
avgift. En lämplig nivå på avgiften är 30 000 kronor. Förpacknings-
producenternas storlek varierar mycket. En sanktionsavgift på 30 000 kr 
kan tyckas liten för en stor producent. För de riktigt stora företagen kan 
det därför vara lämpligt att också använda möjligheten att meddela 
förelägganden vid vite för att åstadkomma rättelse. Miljösanktionsavgifter 
avser alltid förfluten tid och en överträdelse som redan har hänt medan ett 
vitesföreläggande syftar till att få till stånd en förbättring för framtiden.  

I fråga om små företag innehåller bestämmelserna om miljösanktions-
avgifter mycket begränsade möjligheter till eftergift av avgiften (30 kap. 
2 § miljöbalken). Det som är möjligt är att tillsynsmyndigheten sätter en 
längre betalningsfrist än huvudregeln på 30 dagar och att dessutom dela 
upp betalningarna i olika poster. Detta kan enligt uttalanden i förarbetena 
ske exempelvis när en påförd avgift med hänsyn till sin storlek, företagets 
likviditetsförhållanden och liknande kan hota företagets existens om den 
tas ut inom just trettiodagarsperioden (prop. 1997/98:45 del 2 s. 317). 
Motsvarande kan gälla enskilda personer med små ekonomiska marginaler 
(30 kap. 5 § första stycket miljöbalken). 

9.15 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

9.15.1 Den nya förpackningsförordningen 

Förslag: Förordningen om producentansvar för förpackningar ska träda 
i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelsen om att en producentansvars-
organisation inte får dela ut vinst till sina ägare ska dock träda i kraft 
den 1 januari 2026.  

I de kommuner som anmält att de vill överta insamlingsansvaret och 
där Naturvårdsverket beslutat att anmälningsplikten är uppfylld ska 
förordningen tillämpas den 1 januari 2024 eller 2025. I de kommuner 
som inte anmält sig ska den upphävda förordningen från år 2006 
fortfarande tillämpas för förpackningsavfall under år 2024 och 2025. 
Den 1 januari 2026 ska förordningen tillämpas i alla kommuner. 

En producentansvarsorganisation som vill driva verksamhet från den 
1 januari 2023 ska kunna ansöka om godkännande från den 1 juli 2022. 
För att verksamheten ska kunna drivas från 2023 ska ett beslut om 
godkännande ha meddelats senast den 30 november 2022.  

Producentansvarsorganisationernas insamlingssystem för verksam-
heternas förpackningsavfall ska tillämpas första gången i fråga om 
avfall som samlas in efter utgången av december 2023. Bestämmelserna 
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i 2006 års förpackningsförordning, som har upphävts, ska fortfarande 
gälla för förpackningsavfall från verksamheter som samlas in före 
utgången av december 2023. 

Bestämmelsen om insamling från allmän plats ska tillämpas första 
gången på avfall som producerats på allmän plats efter utgången av 
december 2025. 

Det ska införas övergångsbestämmelser i fråga om rapporterings-
skyldighet för en producentansvarsorganisation som innebär att 
bestämmelserna ska tillämpas första gången efter utgången av 
december 2023. Under år 2023 ska den upphävda förordningen från 
2006 tillämpas i fråga om producenters rapporteringsskyldighet. 

För ett marknadsdrivet återvinningssystem ska rapporteringsskyldig-
heten tillämpas första gången i fråga om uppgifter som ska lämnas efter 
utgången av december 2023. För tiden fram till 2023 ska rapportering 
ske enligt de bestämmelser i förordningen från år 2018 som rör 
insamlare. 

Dispenser som meddelats av Jordbruksverket enligt retursystems-
förordningen ska fortsätta att gälla. 

 

Skälen för förslaget: Flera av förslagen i denna promemoria syftar till 
att genomföra krav i avfallsdirektivet som ska vara genomförda senast den 
5 januari 2023 (artikel 8a.7). Den nya förordningen bör därför träda i kraft 
den 1 januari 2023. De olika kapitlen i den nya förordningens bör börja 
tillämpas vid olika tidpunkter. Precis som när det gäller övergångs-
bestämmelserna till 2018 års förordning behöver i vissa fall bestämmelser 
i den upphävda förordningen från år 2006 fortsätta att gälla under viss tid. 
Vissa rapporteringsbestämmelser i 2018 års förordning behöver också 
fortsätta att gälla. 

Dagens insamlingssystem består av producenternas återvinningssystem 
och fastighetsnära insamling som tillhandahålls av avfallsentreprenörer 
efter avtal med enskilda fastighetsägare eller kommuner genom egna 
initiativ. Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar 
träder i kraft den 1 januari 2023. Det bör dock vara rimligt att 
kommunerna, som ska bygga ut en insamlingsinfrastruktur som kräver 
planering, får tid att bygga ut denna. I avsnitt 9.6.4 föreslås att en successiv 
ansvarsövergång ska ske som tillgodoser behoven för både de kommuner 
som står mer eller mindre redo att överta ansvaret och bygga ut resterande 
delar av insamlingen och de kommuner som i dag inte har någon 
fastighetsnära insamling och som därmed behöver mer tid för att bygga ut 
en sådan. Kommunerna ska anmäla sin önskan att ta över insamlings-
ansvaret vid vissa tidpunkter och Naturvårdsverket ska fatta beslut om 
huruvida anmälningsskyldigheten har uppfyllts. För de kommuner som 
inte tillämpar de nya reglerna bör det framgå i övergångsbestämmelserna 
till den nya förordningen att producenterna fortfarande har ansvaret för 
insamlingen, enligt de bestämmelser som finns i 2006 års förordning. 

Kravet i fråga om insamling från allmän plats bör tillämpas första 
gången på avfall som producerats på allmän plats efter utgången av 
december 2025. 

Som anges i avsnitt 9.9.2 bör kravet på att en producentansavars-
organisation inte får dela ut vinst till sina ägare bör träda i kraft den 
1 januari 2026.  
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 För att göra det möjligt att det finns godkända producentansvars-
organisationer vid förordningens ikraftträdande bör det vara möjligt för en 
producentansvarsorganisation att kunna ansöka om godkännande från och 
med juli 2022. För att verksamhet ska få bedrivas den 1 januari 2023 bör 
Naturvårdsverket ha fattat beslut senast den 30 november 2022. 
Bestämmelserna om producentansvarsorganisationernas ansvar för insam-
lingen av verksamheternas avfall bör tillämpas efter utgången av december 
2023. En tid om ett och ett halvt år för att uppfylla kraven om mottagnings-
platser i hela landet får anses rimligt.  

Rapporteringsbestämmelser som avser nya aktörer såsom producent-
ansvarsorganisationer och marknadsdrivna återvinningssystem bör börja 
gälla först vid den tidpunkt då aktörerna varit verksamma ett år och kan 
rapportera i enlighet med bestämmelserna vilket är efter utgången av 
december 2023. För år 2022 och 2023 bör därför relevanta rappor-
teringsbestämmelser i 2006 och 2018 års förpackningsförordning fortsätta 
gälla.  

Eventuella dispenser som meddelats av Jordbruksverket enligt den 
upphävda retursystemsförordningen bör fortsätta att gälla. 

9.15.2 Övriga författningsförslag 

Förslag: Ändringarna i miljöbalken, förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, miljötillsynsförordningen, 
förordningen om miljösanktionsavgifter och avfallsförordningen ska 
träda i kraft den 1 januari 2023. 

Bestämmelserna i avfallsförordningen om krav på att den som har en 
förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs 
från innehållet ska tillämpas första gången i fråga om avfall som 
produceras efter utgången av december 2023. 

Skälen för förslaget: Ändringarna i miljöbalken och i avfalls-
förordningen hänger samman med bestämmelserna i den nya förpack-
ningsförordningen. De förslag till ändringar i lagar och förordningar som 
lämnas i denna promemoria bör därför träda i kraft samma datum som den 
nya förordningen, den 1 januari 2023. 

I avsnitt 9.3.1 föreslås att det införs en bestämmelse om att den som har 
en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs 
från innehållet. Av Naturvårdsverkets redovisning av bioavfallsuppdraget 
2021-09-02 framgår att förpackat livsmedelsavfall från grossister och 
detaljhandelslokaler i dag till största delen förbränns. Det är lämpligt att 
berörda aktörer får viss tid att anpassa sig till kraven. Bestämmelserna om 
att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att 
förpackningen skiljs från innehållet bör därför tillämpas första gången i 
fråga om avfall som produceras efter utgången av december 2023. 

I avsnitt 9.3.1 föreslås också att det ska införas nya bestämmelser om 
hushållens och verksamheternas utsortering av förpackningsavfall och var 
förpackningsavfallet ska lämnas. Eftersom det nya insamlingssystemet 
inte kommer att vara fullt utbyggt förrän 2026 bör det genom övergångs-
bestämmelser som hänvisar till övergångsbestämmelserna till den nya 
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förpackningsförordningen framgå att det i vissa fall är producenternas 
insamlingssystem som avses.  

I avsnitt 1.4 finns ett förslag till ändringsförordning av den nya 
förordningen. Ändringsförslagen bygger på redan beslutade eller 
föreslagna ändringar i 2018 års förpackningsförordning, och berörs därför 
inte närmare här. 

10 Alternativet att producenterna ansvarar 
för insamling vid hushållen 

Insamlingen av förpackningsavfall kan antingen skötas av producenterna 
eller av det offentliga. I det senare fallet kommer insamlingen i praktiken 
att ske genom kommunerna.  

Förslaget i denna promemoria (se avsnitt 9.5 och 11) innebär att 
kommunerna ska ansvara för insamling vid hushållen och på allmän plats 
medan producenterna ska ansvara för insamling av förpackningsavfall från 
de yrkesmässiga verksamheterna. Förslaget har utvecklats i beaktande av 
synpunkter från berörda aktörer i en dialog inom ramen för en intern 
utredning inom Miljödepartementet. I denna dialog har olika alternativ 
diskuterats. Vanligtvis redovisas inte alternativa förslag i promemorior av 
det aktuella slaget utan beskrivningen av dem integreras i motiven till det 
förslag som förordas. Eftersom det varit producenternas ansvar att sköta 
insamlingen vid svenska hushåll sedan 1994 och det aktuella förslaget 
därmed innebär en väsentlig förändring, finns anledning att i denna del 
ändå beskriva hur ett alternativ med fortsatt ansvar för producenterna 
skulle kunna utformas, vilka för- och nackdelar det skulle medföra samt 
dess övergripande konsekvenser för olika aktörer. De alternativ som 
avhandlas är i tur och ordning: 
– Utveckling av tillståndssystemet (avsnitt 10.2) 
– Tilldelning av monopol, och (avsnitt 10.3), och 
– Ett statligt upphandlingssystem (avsnitt 10.4). 
 

En hybrid modell mellan kommunalt ansvar och ansvar för 
producenterna diskuteras i avsnitt 10.5. 

10.1 Utveckling av tillståndssystemet 
Som redovisas i avsnitt 6 kan bestämmelserna i 2018 års förpacknings-
förordning leda till den ohållbara situationen att ingen aktör får samla in 
förpackningar. Detta kan ske antingen när de aktuella producentansvars-
organisationerna inte kan (eller vill) samarbeta, och ingen av dem erhåller 
tillstånd, samtidigt som kommunerna inte får samla in om de inte har ingått 
avtal med en producentorganisation. En liknande problematisk situation 
skulle kunna uppstå i det fall ingen producentorganisation ansöker om 
tillstånd eller om någon av organisationerna går i konkurs utan att ha 
lämnat tillräckliga säkerheter.  
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 Utifrån besluten om avslag, de brister och oklarheter som Naturvårds-
verket pekar på i sin hemställan samt de synpunkter som olika aktörer 
lämnat på verkets hemställan, är bedömningen att det tillståndssystem som 
inrättats genom 2018 års förordning inte kan förväntas fungera.  

10.2 Tilldelning av monopol 
Ett alternativt scenario där producenterna ska ansvara för insamlingen vid 
hushållen, behöver därför innebära att producentansvarsorganisationernas 
ansvar är tydligt fördelat. Teoretiskt skulle staten kunna fördela ut ett 
monopol på insamling i landet. Enligt huvudregeln i EU är inrättandet av 
nya monopol handelshindrande och därmed otillåtna om de inte anpassas 
så att ingen diskriminering sker mellan medlemsstaternas medborgare (se 
artikel 37 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Från 
huvudregeln finns undantag och en riklig praxis. Det kan också konstateras 
att det är förenligt med EU-rätten att låta kommuner eller andra offentliga 
myndigheter ansvara för delar av ett producentansvar. Det är då ofta 
regleringen om offentlig upphandling som ger tillträde till marknaden.  

Att låta en privat aktör få monopolställning i fråga om hela producent-
ansvaret som inbegriper tre olika marknader (system för producentansvar, 
insamling och materialåtervinning) bedöms inte försvarbart. Bedöm-
ningen är därför sammantaget att ett privat lagstadgat monopol är förenat 
med många utmaningar och därför inte är ett lämpligt förstahands-
alternativ.  

Det finns exempel från andra EU-länder som visar på möjligheten att, 
inom eller via lagstiftningen, främja att producenterna enas om att verka 
inom en enda organisation. Den organisationen får då naturligen en 
monopolliknande ställning utan att behöva ifrågasättas på juridiska 
grunder. Den finska förslaget till producentansvar för förpackningar 
bygger på att producenterna sluter sig samman till en (1) organisation som 
söker enas om ett avtal med kommunerna (se avsnitt 8.4). Det förslaget 
förefaller vara väl förankrat i det finska producentkollektivet. Det belgiska 
genomförandet av förpackningsdirektivet har i praktiken inneburit att 
endast en producentansvarsorganisation har ackrediterats för insamling 
vid hushållen och en annan för insamling vid yrkesmässiga verksamheter 
(se avsnitt 8.1). Samtliga aktörer i Belgien förefaller vara tillfreds med det 
utfallet. Mot bakgrund av att det i dag finns två konkurrerande producent-
ansvarsorganisationer på svensk marknad är bedömningen att ett 
främjande av en enda organisation inte heller är ett lämpligt förstahands-
alternativ.  

10.3 Ett statligt upphandlingssystem 
Det alternativ som därmed återstår är att inordna producentansvars-
organisationerna i ett obligatoriskt samarbete där inflytande, ansvars-
tagande och kostnader fördelas utifrån respektive organisations marknads-
andelar. Ett sådant system tillämpas sedan 2019 i Tyskland (se avsnitt 8.3).  
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Eftersom avfallsområdet är ett ansvar för Naturvårdsverket, skulle det 
vara naturligt att låta myndigheten ta huvudansvar för statens uppgifter i 
ett system liknande det i Tyskland. I och med att uppgifterna till betydande 
del samtidigt handlar om konkurrensfrågor, borde det övervägas om 
Konkurrensverket skulle ge stöd åt Naturvårdsverket.  

Myndighetsuppgifterna bör betraktas som en oundgänglig del av 
producentansvaret, varför det skulle ligga på producentansvars-
organisationerna att betala särskilda avgifter för myndighetens verk-
samhet.  

I det tyska systemet tycks ansvars- och kostnadsfördelningen mellan 
producentansvarsorganisationerna primärt hanteras genom tilldelningen 
av insamlingsområden. Ju större marknadsandelar en organisation har 
desto fler kommuner får den sig tilldelad. Systemet får därmed antas bygga 
på en noggrann bedömning på förhand av vilka kostnader som är förenade 
med insamling från respektive kommun. En enklare modell, åtminstone i 
ett initialt skede, skulle eventuellt kunna vara att staten sköter all 
upphandling, i samråd med organisationerna, och fungerar som ett 
”clearing house” för organisationernas ersättning till insamlingsföretagen. 
I en sådan modell skulle man slippa en potentiell besvärlig identifiering på 
förhand av kostnader för insamling i vitt skilda kommuner.  

Det nya tyska systemet beslutades 2017 och började tillämpas 2019, dvs. 
sattes i bruk inom två år. Det är en i avfallssammanhang mycket kort 
övergångstid och möjligen inte realistisk utifrån nuvarande svenska 
situation. Vad som därutöver skulle behöva beaktas är ett eventuellt 
stegvis införande. Promemorians förslag om kommunernas ansvar för 
insamling innebär en stegvis infasning, i syfte att öppna för att de 
kommuner som redan har fastighetsnära insamling snabbt kan ta över 
medan andra kommuner som inte har sådan insamling ges erforderlig tid 
för planering och utbyggnad. Eftersom det i ett upphandlingssystem skulle 
handla om att bygga upp en helt ny funktion, skulle ett stegvis införande 
också kunna övervägas för att kunna lära av eventuella misstag orsakade 
av bristande erfarenhet. Sammantaget skulle det därför kunna röra sig om 
fem-sex år från beslut till dess att samtliga kommuner är inne i systemet. 

I Tyskland upphandlas insamlingstjänsterna för treårsperioder. 
Liknande intervall borde vara lämpliga i Sverige. I kommissionens beslut 
om det tyska systemet DSD uttalades att tre år är en lämplig avtalstid när 
det finns en utbyggd insamlingsinfrastruktur (kommissionens beslut av 
den 17 september 2001 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget 
och artikel 53 i EES-avtalet (2001/837/EG)). I ett inledande skede kan 
således längre avtalstider kunna tillämpas för att sedan avse maximalt tre 
år. Om det sker ett stegvis införande kommer således arbetsbördan för 
myndigheterna och producentansvarsorganisationerna bli någorlunda 
jämnt fördelad över åren.  

10.3.1 Övergripande konsekvenser för aktörerna 
För producentansvarsorganisationerna säkerställer ett upphandlings-
system rättvisa konkurrensförhållanden för insamling. I och med att 
infrastrukturen för insamling ska vara permanent och oberoende av vem 
som vinner upphandlingen över tid, kommer det sannolikt bli ett något 
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 svagare incitament för producentansvarsorganisationer att introducera nya 
och mer kostnadseffektiva lösningar för insamling. Producenternas 
möjlighet till besparingar i insamlingen ligger i stället i att åstadkomma 
framgångsrika upphandlingar. Korta upphandlingsperioder kan här vara 
till producenternas fördel.  

Jämfört med när producentansvarsorganisationerna själva styr sitt 
insamlingssystem och sin upphandling av insamlingstjänster, innebär ett 
upphandlingssystem klart ökade kostnader för administration, både internt 
och för att bekosta de nya myndighetsuppgifterna.  

De kommuner som i dag ansvarar för insamlingen – främst närmare 
70 kommuner med s.k. fyrfackssystem – kommer att lämna över ansvaret 
till producentansvarsorganisationerna. I den utsträckning de har haft 
kostnader som inte kunnat täckas fullt ut via avfallstaxan kommer de 
kostnaderna att försvinna. Övriga kommuner kommer att få fastighetsnära 
insamling utan att ta några kostnader.  

Kommunala avfallsbolag kommer kunna lämna anbud på insamlingen. 
Hur de bolagen påverkas av ett upphandlingssystem beror således på hur 
framgångsrikt de kan konkurrera.  

För kommunerna innebär en statligt uppstyrd upphandling möjligen ett 
något tydligare förfarande för samråd med producentansvarsorganisa-
tionerna.  

Återvinningsföretag kommer att konkurrera med varandra och med 
kommunala bolag om att få insamlingsansvaret i kommunerna. Jämfört 
med dagens situation, vilken av Återvinningsindustrierna beskrivs i termer 
av ”50 000 avtal”, kommer det sannolikt att handla om färre men mer 
omfattande tjänster. I och med att den fastighetsnära insamlingen byggs ut 
kommer den totala tjänstevolymen att öka jämfört med i dag.  

För fastighetsägarna innebär alternativet att producenterna ansvarar för 
insamling vid hushållen genom ett statligt upphandlingssystem ingen 
skillnad i förhållande till kommunal insamling.  

De cirka 55 procent av fastighetsägare för flerbostadshus som i dag 
själva har ordnat fastighetsnära insamling kommer att få hämtning av det 
företag som vunnit upphandlingen. De förlorar därmed inflytande över hur 
tjänsten utförs. I den utsträckning fastighetsägaren haft en skräddarsydd 
tjänst, möjligen med extra tjänster i form av statistik och städning, kan 
förändringen upplevas som en något sänkt servicegrad. Fastighetsägarna 
slipper samtidigt alla kostnader för insamling, jämfört med idag där de får 
betala avfallsentreprenörerna för tjänsten.  

De cirka 45 procent av fastighetsägarna för flerbostadshus som i dag inte 
har fastighetsnära insamling får en höjd servicegrad utan extra kostnad. De 
kan precis som övriga fastighetsägare behöva iordningsställa och anpassa 
sina källsorteringsutrymmen. 

För hushållen innebär alternativet att producenterna ansvarar för 
insamling vid hushållen genom ett statligt upphandlingssystem ingen 
större skillnad i förhållande till kommunal insamling. Hushållen slipper 
bära fastigheternas kostnader för fastighetsnära insamling men kommer 
samtidigt att till stor del få bekosta den förbättrade hämtningen genom att 
producenterna försöker höja priset på sina varor i en omfattning som 
motsvararar de höjda förpackningsavgifterna. Skillnaden gentemot kom-
munal insamling består i att hushållen kommer att få information om 
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utsortering av förpackningsavfall från producentansvarsorganisationer och 
om övrigt kommunalt avfall från kommunen.  

Naturvårdsverket har att bygga upp en för myndigheten helt ny 
verksamhet. Konkurrensverket kommer också att behöva ha en central roll 
i att styra upphandlingen. För Naturvårdsverket och Konkurrensverket 
innebär det en stor omställning som också kommer att kräva nya resurser. 
Omställningen blir mer omfattande än vad som är fallet för kommunal 
insamling.   

10.3.2 Aktörernas syn på den administrativa bördan  
I den dialog med aktörerna som hållits för framtagandet av denna 
promemoria, har aktörerna gett uttryck för att ett kommunalt insamlings-
ansvar är att föredra framför en statligt styrd upphandling. I ett upphand-
lingssystem kommer insamlingen i praktiken fungera på samma sätt som i 
ett system där kommunerna ansvarar för insamlingen. Båda systemen är 
därmed likvärdiga med avseende på att uppfylla bestämmelser och mål i 
förpackningslagstiftningen.  

En väsentlig skillnad mellan systemen ligger i den administrativa bördan 
för producentansvarsorganisationerna och för de statliga myndigheterna. I 
den dialog med aktörerna som Miljödepartementet har haft under fram-
tagandet av denna promemoria, har producentansvarsorganisationerna 
uttryckt en stor skepsis mot ett statligt upphandlingssystem. Enligt deras 
erfarenheter har det tyska systemet visat sig vara administrativt mycket 
tungrott. Det gäller särskilt den omfattande produktkatalog (i form av en 
databas) som utvecklats av Zentrale Stelle för att kunna identifiera en 
given förpackning som hushålls- eller verksamhetsförpackning.  

10.4 Hybrida modeller 
Det är också möjligt att skapa insamlingssystem där ansvaret delas upp 
mellan kommuner och producenter eller där producenterna ges 
företrädesrätt till insamlingen. Eftersom en uppdelning ger en ökad 
komplexitet, bör sådana konstruktioner bygga på en bedömning att 
producenterna och kommunerna i det aktuella landet har bättre 
förutsättningar att civilrättsligt enas om hur insamlingen bör organiseras 
jämfört med om staten lägger ansvaret på den ena eller andra parten. 
Minimikraven för utökat producentansvar i avfallsdirektivet (artikel 8a) 
förblir en viktig ram för sådana konstruktioner. Till exempel behöver 
producenterna i normalfallet bära de fulla kostnaderna för insamlingen. 
Producenters eller organisationers ansvar får heller inte begränsas till 
områden där det är mest lönsamt (eller minst kostsamt) att samla in.  

Den lag som antogs av den finska riksdagen i juli 2021 utgör ett exempel 
på en hybrid modell med en sådan uppdelning (se vidare avsnitt 8.4). 
Enligt lagen ska kommuner och en producentansvarsorganisation komma 
överens i avtal om hur den separata insamlingen av förpackningsavfall ska 
ordnas. Ramarna för avtalet är bl.a. att den fastighetsvisa insamlingen ska 
ordnas i tätbefolkade områden av kommunerna och (kompletterande) 
områdesvis insamling av producentorganisationen. I den aktördialog som 
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 hållits för framtagandet av denna promemoria har ingen av aktörerna 
uttryckt intresse för att utveckla en hybrid modell liknande den i Finland. 

11 Konsekvensanalys 
I konsekvensutredningen analyseras och beskrivs effekter för samhällets 
olika aktörer av promemorians förslag. Utredningen är strukturerad med 
beaktande av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning. 

11.1 Tidigare utredningar 
Miljö- och energidepartementet remitterade våren 2018 promemorian Mer 
fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - 
utveckling av producentansvaren. Bedömningen i promemorian var att 
producentansvaren för förpackningar och returpapper behövde ses över för 
att bättre tillgodose medborgarnas behov av en lättillgänglig insamling och 
för att andelen avfall som materialåtervinns ska öka. Promemorian 
innehöll därför bl.a. förslag till ändringar i förpackningsförordningen, 
fram för allt om fastighetsnära insamling från hushåll, som beslutades i 
juni 2018. Konsekvensanalysen i promemorian har fortfarande stor 
giltighet, särskilt i den del som rör fördelarna med fastighetsnära 
insamling. 

Miljödepartementet lät 2015 göra en intern utredning (bokstavsutred-
ning M 2015A) om insamling av förpackningsavfall, med uppdrag att 
föreslå hur det fysiska ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper från hushållen ska överföras från producenterna till 
kommunerna. Förslaget skulle leda till att alla hushåll får tillgång till mer 
lättillgängliga insamlingssystem så att mängderna insamlat avfall ökar och 
att en hög materialåtervinning därmed möjliggörs. Utredningen hade 
också i uppdrag att föreslå hur producenterna ska ge kommunerna 
ekonomisk ersättning för insamlingen. Förslagen i promemorian kom inte 
att genomföras. Konsekvensanalyserna som gjordes i den promemorian 
har emellertid fortfarande en stor allmän giltighet.  

Konsekvensanalysen i denna promemoria utgår därför i många fall från 
analyserna i promemorian Mer fastighetsnära insamling av förpacknings-
avfall och returpapper och redovisningen av utredning M2015:A. 
Samtidigt är analysen uppdaterad och utvecklad utifrån det aktuella 
förordningsförslaget. 

11.2 Problembeskrivning och utgångspunkter 
Detta avsnitt utgör en sammanfattning av den problembeskrivning som 
redovisas i avsnitt 9.1. 

Problemen med producentansvaret för förpackningar består bl.a. i 
otydligt ansvar, osäkerhet kring krav på servicenivå för producenternas 
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insamlingssystem, svårigheter att få in uppgifter till statistik, 
nedskräpningsproblem, dubbelbetalning för insamling och behandling 
samt otillräcklig utsortering av förpackningsavfall från restavfallet. 
Regeringen beslutade i juni 2018 om ändringar i förpacknings-
förordningen (förordningen (2018:1462) om producentansvar för 
förpackningar). Avsikten var att den fastighetsnära insamlingen av 
förpackningsavfall skulle byggas ut och erbjudas utan extra kostnad. 
Producentansvarsorganisationerna skulle för att få tillstånd för sin 
hantering kunna erbjuda borttransport från minst 60 procent av 
bostadsfastigheterna till 2021 och från alla bostadsfastigheter senast i 
april 2025. 

Naturvårdsverkets beslutade i maj 2020 att avslå de två ansökningar om 
tillstånd för insamling av förpackningar som inkommit till myndigheten. 
Avslagen motiverades främst med att de föreslagna systemen varken 
enskilt eller tillsammans levde upp till kravet på att erbjuda borttransport. 
Flera andra bestämmelser i förordningen visade sig också svåra att 
tillämpa i praktiken. Naturvårdsverket lämnade i juni 2020 en hemställan 
till regeringen om att se över förordningen i olika delar. Regeringen 
beslutade den 24 september 2020 att skjuta upp ikraftträdandet av 
förordningens bestämmelser om tillståndskrav och bekräftade samtidigt 
sin avsikt att se över förordningen. 

Sedan 2018 har insikten vuxit om behovet av att ställa om till en cirkulär 
ekonomi för att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- 
och miljöpåverkan. Regeringen beslutade i juli 2020 en nationell strategi 
för en cirkulär ekonomi och i januari 2021 en handlingsplan. Enligt 
handlingsplanen bör man underlätta för hushåll och verksamheter att 
enkelt kunna göra sig av med allt sitt källsorterade avfall. Det ska därför 
finnas en hög servicegrad med tydlig information och rationella system. 

Det har sedan 2018 samtidigt inte kommit fram några rön som ger 
anledning att ompröva slutsatsen att en utbyggd fastighetsnära insamling 
vid hushållen är det bästa sättet att åtgärda en del av problemen och öka 
insamlingen. Även insamlingen från verksamheter och på allmän plats 
behöver utvecklas. I och med att tillståndskraven i förpackningsförord-
ningen visat sig svåra att tillämpa i praktiken behöver bestämmelserna ses 
över i grunden. 

11.3 Effekter om någon reglering inte kommer till 
stånd (nollalternativet) 

Nollalternativet innebär att regeringen inte skulle fatta något ytterligare 
beslut om förpackningsinsamlingen i Sverige, varken i förhållande till de 
skärpta kraven i EU:s lagstiftning eller övriga brister som identifierats.  
Om regeringen inte fattar något beslut så kommer 2018 års förordning 
börja gälla efter den 1 januari 2023. Det innebär att ingen aktör har tillstånd 
att samla in och att inte heller kommunerna har rätt att fortsätta den 
pågående insamlingen som de delvis bedriver. Avfallshanteringen är en 
samhällsviktig funktion varför ett sådant scenario måste undvikas. 
Regeringen skulle i sådant fall behöver skjuta upp 2018 års förordning 
ytterligare en gång och låta 2006 års upphävda regler fortsätta gälla.  
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 Sverige skulle i sådant fall snart bli föremål för Europeiska 
kommissionens granskning med stor risk att dras inför EU-domstolen för 
att inte ha genomfört de aktuella bestämmelserna i svensk rätt. Sannolikt 
skulle Sverige också bli fällt och tvingas betala löpande vite. Sverige 
skulle därutöver ha försvårat sina möjligheter att nå EU:s material-
återvinningsmål, med risk för ytterligare rättsliga följder. De olika 
problem som identifierades i 2018 års promemoria skulle kvarstå. Den 
bristfälliga insamlingen skulle leda till onödiga utsläpp av koldioxid och 
onödig resursförbrukning och bromsa utvecklingen mot en cirkulär 
ekonomi.  

Eftersom Sverige aldrig avstår från att genomföra de bestämmelser som 
åligger EU:s medlemsländer, är nollalternativet inte ett realistiskt 
alternativ.  

11.4 Aktörer som berörs av förslagen 
De aktörer som berörs av förslagen är producenter av förpackningar, 
producentansvarsorganisationer, kommuner, fastighetsägare, avfallsentre-
prenörer (återvinningsföretag), hushåll och verksamheter som genererar 
avfall samt statliga myndigheter. Ägare av småhus betraktas i denna analys 
som fastighetsägare i sin relation till kommunen eller återvinnings-
entreprenören. Samma ägare är ofta synonyma med ett hushåll som 
indirekt betalar för insamlingen via ett (osynligt) påslag på varans pris. 

Det finns för närvarande två producentansvarsorganisationer på den 
svenska marknaden – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) AB 
med cirka 90 procent av marknaden och Tailor-Made Responsibility 
(TMR) AB med cirka 10 procent av marknaden. 

FTI angav i sin ansökan om tillstånd våren 2020 att fler än 
10 000 producenter var anslutna till dem. 

Det finns 290 kommuner i Sverige, varav det i cirka 85 kommuner finns 
fastighetsnära insamling av förpackningar i någon form. Cirka 70 av dessa 
samlar in i fyrfackssystem från en- och tvåfamiljshus.  

I Sveriges finns det totalt cirka 135 000 flerbostadshus (hyresrätter och 
bostadsrätter). I flerfamiljshusen finns det totalt 2 388 000 lägenheter. Av 
samtliga lägenheter utgörs 40 procent av bostadsrätter. Privata 
fastighetsägare äger 30 procent av alla lägenheter genom direkt ägande 
eller i bolagsform. Knappt 30 procent av alla lägenheter ägs av 
kommunägda bostadsbolag. Hälften av Sveriges befolkning bor i ett ägt 
småhus, 24,5 procent bor i en hyresrätt i ett flerbostadshus och 
15,1 procent i en bostadsrätt i ett flerbostadshus. 
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i 4,7 miljoner hushåll. Nästan 
1,9 miljoner av hushållen består av en person, eller ensamstående utan 
barn (https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-
sverige/hushall-i-sverige/, hämtad 2021-03-04).  

Enligt SCB:s företagsregister finns det 1 674 052 företag och 
1 324 079 arbetsställen (https://www.scb.se/vara-tjanster/bestall-data-
och-statistik/foretagsregistret/; Hämtad 2021-08-20.).  
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11.5 Förslaget att kommunerna ansvarar för 
insamlingen vid hushållen 

11.5.1 Kommuner 
Förslaget innebär att kommunerna tar över ansvaret för den operationella 
insamlingen av förpackningarna från producenterna. Det innebär ett nytt 
åläggande på kommunerna som behöver bedömas utifrån kommunernas 
självstyrelse. Principen om den kommunala självstyrelsen fordrar att en 
inskränkning inte går utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
förslagets syfte (14 kap. 3 § regeringsformen). I detta fall är syftet att 
insamlingssystemen ska bli mer lättillgängliga och att den miljömässiga 
behandlingen av avfallet ska öka. Kommunernas skyldighet att sörja för 
att deras insamlingssystem för förpackningsavfall säkerställer en viss 
hämtning, samt det faktum att de inte själva kan bestämma vilken 
ersättning de får från producenterna, innebär en inskränkning i den 
kommunala självstyrelsen. Bedömningen är att inskränkningen inte går 
utöver vad som är nödvändigt och att nämnda princip därmed uppfylls. 

Ett kommunalt ansvar för insamlingen av förpackningsavfall innebär att 
kommunerna får möjlighet att samordna den fastighetsnära insamlingen 
av förpackningar med andra fraktioner av kommunalt avfall. Framför allt 
vid insamling från småhus finns möjlighet till synergier med insamling av 
rest- och matavfall. I större orter kan det också finnas en generell potential 
till samordning och stordriftsfördelar. I 2015 års utredning konstaterades 
att det mycket stora antalet civilrättsliga avtal mellan fastighetsägare och 
återvinningsföretag utgjorde ett hinder för att kunna göra en kvantitativ 
bedömning av denna potential till samordning. Vidare konstaterades att 
denna typ av synergier i hög utsträckning är beroende av lokala 
förhållanden och därför även är svår att beskriva genom generell forskning 
gällande vinster med samordning av transporter. 

Kommunerna har ett starkt incitament att få så mycket som möjligt av 
förpackningsavfallet utsorterat och insamlat separat eftersom det minskar 
volymen av restavfallet och därmed kostnaderna för omhändertagandet för 
detsamma. Enligt beräkningar av Avfall Sverige kan mängden förpack-
ningar i restavfallet genom fastighetsnära insamling minska med 0,5−1 kg 
förpackningar per hushåll och vecka, motsvarande upp till 50 procent av 
mängden förpackningar i restavfallet. Naturvårdsverket har i en studie om 
kostnaderna för fastighetsnära insamling vid hushållen uppskattat att de 
årliga totala kostnaderna för förpackningar i restavfallet ligger mellan 373 
och 1 007 miljoner kronor. Att kommunerna tar över ansvaret för 
insamling bedöms alltså ge dem goda möjligheter till besparingar.  

För det 85-tal kommuner som delvis redan har ordnat fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall, innebär förslaget att de, så snart de 
anmält intresse att ta över ansvaret för insamlingen, kan börja få ersättning 
av producenterna. Därmed kan de avveckla sin finansiering via renhåll-
ningsavgifter. Eftersom de flesta av dessa kommuner främst har byggt ut 
den fastighetsnära insamlingen vid småhus, kommer det för denna grupp 
handla om att ordna insamling vid flerbostadshus.  

De cirka 200 kommuner som i dag inte har ordnat någon fastighetsnära 
insamling står inför en något mer omfattande uppgift i att, för samtliga 
hushåll, planera och genomföra utbyggnad av insamling eller upphandling 
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 av tjänster. Dessa kommuner kommer att kunna ta tillvara de erfarenheter 
som vunnits av de kommuner som redan ordnat fastighetsnära insamling.  

Utgångspunkten är att kommunerna som kollektiv ska få full ersättning 
för insamling och information, i enlighet med minimikraven i EU:s 
avfallsdirektiv. De avgifter som staten tar ut av producenterna, liksom den 
ersättning som staten fördelar ut till kommunerna, kommer samtidigt med 
nödvändighet att behöva bli något schabloniserad. Det kommer därmed 
finnas kommuner som täcker sina kostnader och andra som gör det i något 
mindre utsträckning. De sistnämnda kan, åtminstone på kortare sikt, välja 
att täcka mellanskillnaden genom renhållningsavgifter. Över tiden bör 
Naturvårdsverkets avgiftsföreskrifter successivt bli mer träffsäkra och 
kommunerna successivt skickligare i att anpassa sina investerings- och 
driftskostnader till den faktiska ersättningsnivån.  

I och med att det nuvarande systemet med återvinningsstationer 
avvecklas, kommer kommunerna inte längre behöva lägga tid på samråd 
med producenterna om var stationer bör placeras etc. De kommer 
sannolikt heller inte att i lika stor utsträckning behöva ordna städning runt 
de lättillgängliga insamlingsplatserna p.g.a. nedskräpning. Även här finns 
alltså möjligheter till besparingar.  

Som en del av förslagen i promemorian kommer kommunernas ansvar 
för information till hushållen att utvecklas. Att kommunerna bär ett 
enhetligt ansvar för både insamling och information torde skapa bättre 
förutsättningar att informera hushållen om hur källsorteringen ska gå till 
och vilka vinster för miljö och ekonomi som den för med sig. 

Sammantaget medger förslaget möjligheter för kommunerna att 
effektivisera insamlingen av kommunalt avfall. Den etappvisa infasningen 
i systemet medger att de kommuner som ännu inte initierat fastighetsnära 
insamling, eller upplever specifika utmaningar, ges flexibilitet. De 
omfattande erfarenheter som vunnits hos de kommuner som redan kommit 
långt i utbyggnaden bör kunna spridas och väsentligen kunna underlätta 
utbyggnaden i övriga kommuner. 

11.5.2 Producenter och producentansvarsorganisationer 
Förslaget innebär att producenterna inte längre har det operationella 
ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial. I sin tur betyder det att 
producentansvarsorganisationerna intar en delvis ny roll vad gäller 
insamling. Organisationerna bör i det nya systemet framför allt kontinuer-
ligt följa upp att insamlingen bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och vid 
behov föreslå Naturvårdsverket hur ersättningen bör justeras. Vidare blir 
det organisationernas ansvar att anpassa de interna avgifterna till den totala 
ersättningen till kommunerna och att samlat överföra avgifter motsvarande 
ersättningen till Kammarkollegiet.  

Den positiva effekt för producentkollektivet som kan uppstå genom den 
utbyggda kommunala hushållsnära insamlingen är att den leder till större 
volymer utsorterat material som håller högre renhet och därmed kräver 
mindre efterbehandling för att materialåtervinning ska kunna ske. Större 
volymer och bättre kvalitet förbättrar möjligheterna att nå materialåter-
vinningsmålen, till vilka organisationerna är skyldiga att bidra effektivt 
(49 § i 2018 års förordning).  
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Enligt 2018 års bestämmelser skulle 60 procent av hushållen erbjudas 
fastighetsnära insamling till 1 januari 2021 och samtliga hushåll till 
1 april 2025. Det aktuella förslaget genomför ambitionsnivån i 2018 års 
bestämmelser att samtliga hushåll ska ha fastighetsnära insamling. Om 
utgångspunkten för den aktuella konsekvensanalysen är den ambitions-
höjning som beslutades genom 2018 års bestämmelser, innebär det 
aktuella förslaget alltså ingen egentlig förändring i de kostnader som läggs 
på producenterna annat än att de förläggs till en senare tidpunkt.  

Utbyggd fastighetsnära insamling från hushållen 
Producenterna kommer under utbyggnadsfasen att behöva betala 
successivt högre avgifter till producentansvarsorganisationerna för att till 
slut finansiera fastighetsnära insamling för alla. Olika beräkningar av 
kostnader för fastighetsnära insamling redovisades i den promemoria som 
Miljö- och energidepartementet remitterade 2018. Det återgavs att Avfall 
Sverige 2016 låtit beräkna kostnader för kommunal insamling av mat- och 
restavfall, förpackningsavfall och returpapper för olika typer av 
insamlingslösningar i åtta pilotkommuner. Kostnaderna låg för de flesta 
kommuner i grova drag i intervallet 1 200–2 000 kronor per hushåll och år 
men i något fall var kostnaden högre (upp till 3 500 kronor). Generellt var 
kostnaden per hushåll högre i befolkningsmässigt små kommuner än i 
stora. FTI:s dåvarande insamlings- och återvinningssystem kostade enligt 
promemorian cirka en miljard kronor per år. De kostnader för fastighets-
nära insamling som finansierades av hushållen gick inte att uppskatta 
eftersom de såg olika ut i olika kommuner och även skiljde sig åt i olika 
delar av kommunen.   

Naturvårdsverket lät år 2020 beräkna de aktuella kostnaderna för 
förpackningsinsamling. De årliga kostnaderna uppskattades då till 
820 miljoner kronor för återvinningsstationer, 1 282 miljoner kronor för 
fastighetsnära insamling i flerfamiljshus och 257−305 miljoner kronor för 
fastighetsnära insamling i småhus. Totalt uppskattades kostnaderna för 
förpackningsinsamlingen till 2 359−2 407 miljoner kronor per år (WSP 
Sverige AB, ”Kostnader för insamling av hushållens förpackningar och 
returpapper med utbyggd fastighetsnära insamling. Underlagsmaterial del 
1:kostnader för dagens insamlingssystem.” 2020). Utifrån de skattade 
kostnaderna, förhållandet att cirka 55 procent av hushållen i flerbostads-
hus respektive 15 procent av hushållen i småhus har fastighetsnära 
insamling, samt ett antagande om att alla återvinningsstationer kan 
avvecklas, skulle de slutliga framtida kostnaderna kunna beräknas till 
4 364 miljoner kronor per år ((1 282 / 0,55) + (305 /0,15)).  

FTI lät 2019 en konsult beräkna kostnaderna för genomförandet av 
2018 års bestämmelser om fastighetsnära insamling av förpackningar och 
returpapper. Beräkningarna gjordes med antagandet att småhus med redan 
kommuninförd borttransport från fastighetsgränsen inte påverkas av den 
systemutbyggnation som följer av nya förordningskrav. Konsulten kom 
fram till att den totala årliga kostnaden för insamlingssystemet uppgår till 
cirka 3,4 miljarder kronor när hushållens returpapper och förpacknings-
avfall av de vanligast förekommande materialen samlas in vid fastighets-
gränsen. Investeringskostnader uppskattades till cirka 13,5 miljarder 

367



  

  

213 

 kronor (Roland Berger, ”Beräkning av kostnader och miljönytta med 
fastighetsnära insamling. Jämförelse mellan två scenarier”, rapport 2019).  

Fastighetsnära insamling från samlokaliserade verksamheter 
Förslaget innebär att kommunen även ska samla in förpackningsavfall hos 
yrkesmässiga verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserad med 
hushåll i flerbostadshus. Producentansvarsorganisationerna ska alltså 
ersätta kommunerna även för denna insamling, vilket innebär en ny 
kostnad för producenterna. Förslaget motiveras av att både producent-
ansvarsorganisationer och kommuner bedömt att alternativa lösningar för 
denna kategori av yrkesmässiga verksamheter inte skulle vara praktiska 
eller kostnadseffektiva. Merkostnaderna har inte beräknats. Bedömningen 
är att merkostnaderna är marginella i förhållande till de totala kostnaderna 
för utbyggd fastighetsnära insamling.   

Fler producenter är med och betalar 
Avsikten med förslagen i denna promemoria i sin helhet är bl.a. att 
tillsynen och överblickbarheten över producentansvaret ska förbättras. 
Tillsammans med kravet på att producenter ska registrera sig hos 
Naturvårdsverket, vilket började gälla 1 januari 2021, bör förslaget leda 
till att fler producenter kommer med och betalar för insamlingen. När 
kostnaderna därmed kan fördelas på fler producenter leder det till att 
bördan för varje enskild producent minskar. 

Information 
Eftersom information till hushållen i förslaget ses som en del av det 
lämpliga insamlingssystemet, är även detta en kostnad som ska bäras av 
producenterna. Enligt förslaget kommer Naturvårdsverket att utfärda 
föreskrifter om vilken ersättning som ska utgå till kommunerna. Den unge-
färliga storleken på denna ersättning har inte uppskattats. Merkostnaderna 
för information är små i förhållande till de totala kostnaderna för utbyggd 
fastighetsnära insamling. 

Producentavgift, årsavgift och tillsynsavgift 
Producentansvarsorganisationerna ska kvartalsvis betala en 
producentavgift till Naturvårdsverket för ersättning till kommunerna (se 
avsnitt 9.11.2) som motsvarar kommunernas kostnader för insamling och 
information. Naturvårdsverket ska enligt förslaget ta ut en årsavgift på 
2,5 miljoner kr av producentansvarsorganisationerna gemensamt och en 
årlig tillsynsavgift på 270 000 kronor av respektive producentansvars-
organisation. Kostnaderna för dessa avgifter kommer producentansvars-
organisationerna i sin tur att föra vidare till sina anslutna producenter. Det 
bör i sammanhanget noteras att alternativa sätt att organisera en förbättrad 
insamling, t.ex. genom en statligt styrd upphandlingsmodell (se avsnitt 10) 
också skulle vara förenade med utökade, och sannolikt högre, adminis-
trativa kostnader.  
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Administrativa kostnader   
Producentansvarsorganisationernas resursåtgång för godkännande-
prövning kommer att minska något jämfört med tillståndsprövning enligt 
2018 års förordning, samtidigt som det kommer att gå åt mer resurser för 
att möta krav på mer omfattande redovisningar vid den löpande tillsynen.  

Att delta i utvecklandet av ersättningsmodeller och framtagandet av 
avgiftsföreskrifter för att ersätta kommunerna. liksom att regelbundet 
betala in avgift till Naturvårdsverket innebär nya administrativa uppgifter 
för producentansvarsorganisationerna. Jämfört med alternativet att låta de 
enskilda producenterna, vilka är fler än 10 000, betala avgiften direkt till 
Naturvårdsverket, innebär det en enklare administration för producent-
kollektivet.  

När producentansvarsorganisationernas upphandling av insamlings-
tjänster förvinner innebär det en administrativ lättnad.  

Producentansvarsorganisationerna kommer även fortsatt att behöva 
debitera producenterna en förpackningsavgift. Producentansvarsorganisa-
tionerna behöver anpassa avgifterna till de kriterier för differentiering 
vilka tas fram av Naturvårdsverket (se avsnitt 9.9.4). Sammantaget 
bedöms de administrativa kostnaderna för producenter och producent-
ansvarsorganisationers interna transaktioner öka jämfört med dagens 
situation.  

Förändrad konkurrenssituation  
Förslaget innebär att det befintliga insamlings- och återvinningssystemet 
delas upp i två delvis åtskilda system i olika regi. I dag finns det två 
producentansvarsorganisationer, FTI och TMR, som konkurrerar om 
insamling och återvinning. Det kan inte uteslutas att ytterligare producent-
ansvarsorganisationer kan tillkomma över tid. I och med att kommunerna 
tar över ansvaret för insamling försvinner producentansvarsorganisa-
tionernas möjlighet att konkurrera i insamlingsdelen av systemet. Det som 
återstår är möjligheten att konkurrera om ett rikstäckande system för 
återvinning. Marknadsförutsättningar för att enbart konkurrera om 
materialåtervinningen har inte analyserats. I Tyskland beslutades för några 
år sedan att införa nya bestämmelser som innebär att staten styr upphand-
ling av insamlingen (se avsnitt 8.3). Samtidigt finns det fortfarande 
närmare tio konkurrerande organisationer för producenterna att välja bland 
för att sköta återvinningen.  

Att nuvarande systemoperatörer förlorar möjligheterna att själva styra 
över hela insamlings- och återvinningskedjan innebär potentiellt en risk 
för minskade synergier och lägre effektivitet i vissa led. Sådana risker bör 
dock kunna förebyggas genom den kontinuerliga uppföljning av insamling 
som ska ske mellan kommuner och producentansvarsorganisationer inom 
ramen för Naturvårdsverkets aktörsdialog. Det bör ligga i både 
kommunernas och producentansvarsorganisationernas intresse att främja 
en successiv effektivisering av insamlingen där sådan är möjlig.  

Priset på varorna höjs  
I ett producentansvar kommer producenterna alltid att försöka föra över 
kostnaden för ansvaret på konsumenterna. Förpackningsproducenterna 
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 kommer sannolikt att till stor del lyckas överföra de merkostnader som det 
aktuella förslaget medför på hushållen genom att priset på varorna höjs i 
motsvarande grad. Möjligheten underlättas av att det för förpackningar rör 
sig om ett stort antal varor på marknader med varierande grad av 
efterfrågan och konkurrens. Producenter av glasförpackningar och 
metallförpackningar har emellertid fört fram farhågor om att höjda 
förpackningsavgifter skulle kunna inverka negativt på varor förpackade i 
dessa material, se följande avsnitt. 

Producenter av glasförpackningar 
Kvalitetsaspekter i insamling och återvinning av glasförpackningar 
beskrivs närmare i avsnitt 7.13.  

Optimal fraktionsstorlek för återvunnen glaskross för tillverkning av nya 
glasförpackningar är cirka 20−60 mm. Enligt underlag från Svensk 
Glasåtervinning (SGÅ) skulle konsekvenserna av en fullt utbyggd 
fastighetsnära insamling bli en ökad andel nedkrossat glas, från dagens 
12 procent till 20 procent. Det motsvarar en ökning av nedkrossat glas med 
19 200 ton. Denna volym skulle inte längre kunna användas till nya 
glasförpackningar utan skulle behöva säljas som råvara för tillverkning av 
skumglas eller i sämsta fall deponeras (Miljöbyrån i Örebro, ”Rapport från 
jämförande provtagningar på glas från återvinningscentraler och från 
fastighetsnära insamling.” 2021). Detta skulle alltså medföra minskade 
intäkter för SGÅ. Någon storleksordning på denna minskning har inte 
redovisats. Avfall Sverige delar inte FTI och SGÅ:s bedömningar. 

FTI och SGÅ har också fört fram att en fullt utbyggd fastighetsnära 
insamling innebär en risk för snedvridning av konkurrens mellan olika 
materialslag. Fastighetsnära insamling är enligt dem förenat med mycket 
höga kostnader för glasförpackningar, särskilt vid småhus. De relativt 
höga kostnaderna för glas beror på att kostnaderna mellan de olika 
materialslagen fördelas utifrån tilldelad volym i de olika facken, samtidigt 
som det är stor skillnad mellan materialen i hur stora mängder förpack-
ningar som sätts ut på marknaden. De avgiftshöjningar som skulle bli 
effekten av en fullt utbyggd fastighetsnära insamling skulle enligt FTI och 
SGÅ bli så höga att de redan på kort sikt skulle påverka tillverkarens val 
av förpackning. FTI och SGÅ:s uppfattning är att förpackningar av glas 
(och metall) skulle tvingas bort från marknaden till förmån för andra 
förpackningsslag (FTI/Materialbolagen, ”Producenternas sammanfattade 
kommentarer till Miljödepartementets bokstavsutredning”, skrivelse. 
2021; Svensk Glasåtervinning, skrivelse. 2021). FTI och SGÅ har inte 
redovisat några skattningar av volymer i eller kostnader för den befarade 
snedvridningen.  

Det bör finnas goda möjligheter att förbättra hämtningsteknik och 
logistik. Det bör också finnas ett gemensamt intresse hos producenter och 
kommuner att utveckla insamlingen så att ökade volymer kan förenas med 
hög kvalitet, se avsnitt 9.6.1. 

Producenter av metallförpackningar 
FTI och materialbolagen har kommit in med underlag enligt vilket 
metallförpackningar skulle missgynnas av en fullt utbyggd fastighetsnära 
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insamling. Metallförpackningar används till stor utsträckning till varor 
med låg enhetskostnad, dvs. förpackningsavgifter utgör en inte oväsentlig 
del av varans pris. Förpackningsavgiften för metall har ökat de senaste 
åren, bl.a. p.g.a. minskade volymer satt på marknaden samt fluktuerande 
värde på materialet. Tillkommande kraftiga ökningar i avgiften med 
anledning av utbyggd fastighetsnära insamling torde enligt FTI leda till att 
producenter väljer andra materialslag. Med krav på fastighetsnära insam-
ling för samtliga hushåll kommer, enligt FTI, kraftigt ökade kostnader för 
insamling att ge kraftigt ökade förpackningsavgifter vilket i sin tur mycket 
väl kan leda till att metallförpackningar som sådana konkurreras ut från 
marknaden. Resultatet skulle enligt FTI bli en kapitalförstöring när det 
insamlingssystem som förorsakade kostnadsökningarna blir obsolet 
samtidigt som ett cirkulärt material försvinner från marknaden (FTI/ 
Materialbolagen, ”Producenternas sammanfattade kommentarer till Miljö-
departementets bokstavsutredning”, skrivelse. 2021; Underlag från FTI 
”Metallförpackningar, 2021). 

Merkostnaderna för metallförpackningar bedöms vara rimliga i 
förhållande till merutbytet vid insamlingen, se vidare avsnitt 9.6.1.  

Producenter av skrymmande sällanförpackningar 
Förslaget innebär att utsorterade stora förpackningar som normalt 
förekommer sällan i ett hushåll (skrymmande sällanförpackningar), t.ex. 
större möbelförpackningar i wellpapp, ska samlas in via lättillgängliga 
insamlingsplatser. Det är således samma krav som gällde enligt 
bestämmelserna i 2018 års bestämmelser. Producenterna av sådana 
förpackningar får således inte några merkostnader med anledning av 
förslaget. 

Producenter av förpackningar av sällan förekommande materialslag 
Förslaget innebär att förpackningar av annat material än papp, papper, 
kartong, wellpapp, plast, glas och metall ska samlas in via lättillgängliga 
insamlingsplatser. Sådana material kan till exempel vara trä, keramik och 
textil. För träförpackningar finns särskilda materialåtervinningsmål medan 
övriga materialslag omfattas av målet för allt förpackningsavfall. 

Dessa mer sällan förekommande materialslag har tidigare inte omfattas 
av specifika utsorterings- och insamlingskrav. Det saknas underlag om hur 
många producenter och hur stora volymer det rör sig om. Konsekvenserna 
av förslaget är därför svåra att bedöma och behöver följas upp. Det är 
samtidigt nödvändigt för uppfyllande av förpackningsdirektivet att det 
finns ett lämpligt insamlingssystem för samtliga materialslag. För flera av 
de aktuella förpackningarna i denna kategori bör det finnas möjlighet att, 
vid behov, gå över till något av de vanligen förekommande materialslag 
som omfattas av fastighetsnära insamling om de nya kraven på insamling 
skulle upplevas som betungande. 

Särskilda hänsyn till små företag 
Avfallsdirektivets minimikrav på utökade producentansvar, innebär bl.a. 
att medlemsstaterna ska säkerställa likabehandling av produkters 
producenter oavsett deras ursprung eller storlek. Förslaget innebär att 
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 producenter som årligen sätter ut förpackningar vars sammanlagda vikt 
underskrider 1 000 kg inte ska behöva rapportera in uppgifter till 
Naturvårdsverket. Dessa producenter ska också slippa att betala årlig 
tillsynsavgift, som för närvarande ligger på 500 kr men som föreslås höjas 
till 1 250 kr. Producenter av engångsplastprodukter och plastflaskor och 
metallburkar undantas från lättnaden.  

Enligt en preliminär och icke-kvalitetssäkrad analys av Naturvårds-
verket skulle det kunna handla om 20−40 procent av de i dag registrerade 
producenterna som på detta sätt får en lättnad.  

11.5.3 Fastighetsägare 
Ägare av flerbostadshus − allmänt 
I dag kan vissa fastighetsägare av flerbostadshus fritt välja vilket 
återvinningsföretag man vill anlita för den fastighetsnära insamlingen, 
förutsatt att företaget har en överenskommelse med FTI eller TMR. I vissa 
kommuner erbjuds även småhusägare fastighetsnära insamling, vilket då 
oftast utförs av kommunala bolag och bekostas genom tillägg i 
renhållningsavgiften  

Överlag kommer fastighetsägare av flerbostadshus att påverkas positivt 
av en utbyggd fastighetsnära insamling som tillhandahålls utan extra 
kostnader. De fastighetsägare som redan har fastighetsnära insamling 
kommer att kunna kraftigt reducera sina kostnader för densamma. De 
fastighetsägare som i dag inte har någon hushållsnära insamling får en 
bättre service utan extra kostnad. 

Fastighetsägarna behöver även fortsättningsvis bära vissa kostnader. De 
fastighetsägare som inte investerat i utrymmen för källsortering av 
förpackningsavfall kommer att behöva göra så. Även underhåll och 
städning av utrymmen kommer fortsättningsvis att bekostas av fastighets-
ägaren. Naturvårdsverket beräknade 2020 den totala kostnaden för 
fastighetsnära insamling i flerfamiljshus till 929 kronor per lägenhet och 
år och entreprenörskostnaden för insamling till 187 kronor. Övriga 
kostnadsposter utgjordes av städning, eftersortering och snöröjning, 
insamling och bortforsling med egna fordon, investeringar i utrymmen och 
utrustning, kostnaden för själva utrymmet samt information till boende (se 
avsnitt 7.7). 

Förslaget innebär att en fastighetsägare som inte är nöjd med 
kommunens service inte kan vända sig till någon annan entreprenör. Det 
är inte troligt att varje fastighetsägare genom kommunal insamling kan få 
samma servicenivå och samma flexibilitet som i dag tillhandahålls av 
avfallsentreprenörerna. Kommunerna har dels anledning att ge alla hushåll 
en likvärdig service, dels att anpassa sig till de ramar som sätts av 
ersättningen från producenterna. Fördelarna med en insamling utan extra 
kostnader får samtidigt anses vara betydligt större än nackdelarna med en 
eventuell lägre servicenivå och flexibilitet.  

I dag kan fastighetsägare till flerbostadshus beställa tilläggstjänster - 
bl.a. städning, underhåll och statistik − från samma företag som hämtar 
avfallet. I ett kommunalt ansvar får fastighetsägarna köpa de tjänsterna 
separat. Det är dock bara kommunerna som skulle kunna tillhandahålla 
fastighetsvis statistik och deras intresse för det bedöms vara lågt.  
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Nedan analyseras konsekvenserna fortsättningsvis uppdelat i mindre 
flerbostadshusägare, större flerbostadshusägare samt småhusägare. 

Andelen hushåll i flerbostadshus med fastighetsnära insamling är i dag 
55 procent.  

Mindre flerbostadshusägare 
Mindre fastighetsägare av flerbostadshus, exempelvis bostadsrätts-
föreningar och mindre hyresvärdar, som i dag har fastighetsnära insamling 
betalar i dag ett återvinningsföretag för tjänsten.  

De mindre flerbostadshusägare som redan har fastighetsnära insamling 
kommer med förslaget att slippa betala för entreprenörskostnaden.  

Övriga mindre flerbostadshusägare kommer att behöva investera i 
utrymmen samt ta kostnader för underhåll och städning men erhåller 
samtidigt fastighetsnära insamling.  

En begränsad negativ konsekvens för ägarna av mindre flerbostadshus 
som en följd av kommunaliseringen är att de inte kommer ha samma 
möjlighet att välja mellan olika återvinningsföretags erbjudanden och ta 
del av det urval av tilläggstjänster som företagen erbjuder idag.  

Större flerbostadshusägare 
Större fastighetsägare kommer i hög utsträckning påverkas på samma sätt 
som mindre fastighetsägare, enligt ovan. Större fastighetsägare som i dag 
har ordnat hushållsnära insamling har dock i dag en annan möjlighet att 
förhandla om kostnaderna för den fastighetsnära insamlingen jämfört med 
mindre fastighetsägare. Deras relativa besparingar av en utbyggd 
hushållsnära insamling blir därför något mindre.  

Större fastighetsägare som redan har ordnat hushållsnära insamling och 
som har fastighetsbestånd i flera kommuner kommer inte längre ha 
möjlighet att upphandla ett enda återvinningsföretag, eftersom varje 
kommun själva upphandlar insamlingen eller sköter insamlingen med eget 
kommunalt bolag. Detta kan ses som en negativ, om än liten, konsekvens 
för större fastighetsägare, eftersom det innebär att man inte själv kan styra 
över hur den fastighetsnära insamlingen ska utformas i hela sitt bestånd.  
Å andra sidan innebär förslaget att fastighetsägaren inte behöver hantera 
avtal om insamling. 

Småhusägare 
Andelen hushåll i småhus med fastighetsnära insamling är i dag 
15 procent. Insamlingen vid småhus sker vanligen med s.k. fyrfackskärl. 
De småhusägarna som i dag har fastighetsnära insamling bär kostnaden 
för insamling genom den kommunala renhållningsavgiften avfallstaxan. 
Den genomsnittliga årliga insamlingskostnaden för fastighetsnära insam-
ling i ett småhus har med fyrfackskärl som modell skattats till 820–980 
kronor per hushåll.  

De småhusägare som inte har fastighetsnära insamling i dag kommer att 
behöva upplåta mark för det ändamålet. 

Småhusägare kommer att få fastighetsnära insamling utan avgift 
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 11.5.4 Avfallsentreprenörer 
Avfallsentreprenörernas marknad kommer att påverkas av hur 
kommunerna väljer att organisera insamlingen. En beskrivning av den 
kommunala avfallsverksamheten finns i avsnitt 7.8.   

Marknaden för insamling 
Förslaget att bygga ut hushållsnära insamling under kommunalt ansvar 
kommer att öka återvinningsmarknadens totala storlek, men förändrar 
avfallsentreprenörernas marknadsförutsättningar i huvudsak på tre olika 
sätt. 
– Offentlig upphandling ersätter avtal med fastighetsägare och 

producentansvarsorganisationer. 
– Marknaden för tilläggstjänster förändras. 
– Kommunala bolag kan komma att ta en större del av marknaden på 

sikt. 
 
Avfallsentreprenörerna har ingått ca 50 000 civilrättsliga avtal med 

fastighetsägare. Dessa avtal kommer inte att fylla någon funktion efter det 
att en kommun tagit över ansvaret för insamlingen vid fastigheten.  

Eftersom kommunerna får viss möjlighet att själva utforma sitt 
insamlingssystem inom de ramar som ges av förordningen, kommer 
marknaden för insamling att förändras. Hur omfattande förändringen blir 
beror på hur kommunerna väljer att organisera insamlingen. På kort sikt 
bedöms andelen kommuner som sköter insamlingen av förpackningsavfall 
genom ett kommunalt bolag vara i huvudsak oförändrat. Hur fördelningen 
kan förändras på längre sikt till följd av förslaget är oklart. Ett möjligt 
utfall är att fler kommuner, med stöd i andra kommuners erfarenheter, ser 
möjligheter att driva insamlingen i egen regi. Det kan också uppstå 
samarbeten mellan kommuner. Å andra sidan kan många kommuner även 
fortsatt vilja upphandla insamlingen. Den utbyggda fastighetsnära 
insamlingen bör sammantaget innebära utökade affärsmöjligheter för 
avfallsentreprenörerna (inklusive kommunala bolag). Även om företagen 
skulle förlora vissa uppdrag p.g.a. att kommuner önskar driva insamlingen 
i egen regi, borde det totalt sett bli en något större marknad för avfalls-
entreprenörerna.  

I de fall kommunen väljer att sluta avtal med en eller flera avfalls-
entreprenörer för att utföra insamlingen, kan olika konsekvenser uppstå 
beroende på hur upphandlingen utformas. Det är möjligt att det kan ske en 
koncentration av antalet entreprenörer som utför insamlingen, åtminstone 
i större städer där det i dagsläget kan finnas ett jämförelsevis större antal 
aktörer som utför hämtningen. De större entreprenörerna skulle kunna ha 
bättre möjligheter att tillgodose kommunernas krav i upphandlingen, som 
eventuella krav på samordning av insamlingen av hushållsavfall och 
förpackningsavfall samt returpapper. Det är också möjligt att kommunerna 
föredrar att sluta avtal med ett fåtal företag snarare än ett större antal 
företag för att utnyttja skalfördelar och effektivisera transporter. Det finns 
i sådant fall viss risk för att mindre entreprenörer får svårare att 
konkurrera. Det är dock möjligt att större entreprenörer i sin tur anlitar 
eller köper upp mindre entreprenörer för att fullgöra sina uppdrag. 
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Marknaden för tilläggstjänster 
Avfallsentreprenörerna erbjuder i dag tilläggstjänster i samband med 
fastighetsnära insamling, t.ex. städning, underhåll, information och 
statistik. När kommunerna tar över ansvaret för insamlingen kommer de 
inte att tillhandahålla sådana tjänster. Fastighetsägarna kommer således att 
ta behöva ta ställning till vilka tjänster de fortsatt önskaratt köpa. 
Avfallsentreprenörerna å sin sida har att ta ställning till vad de eventuellt 
vill fortsätta att erbjuda. Sannolikt kommer avfallsentreprenörerna att i 
högre utsträckning än tidigare möta konkurrens från företag som är 
specialiserade på renhållningstjänster. Det är troligt att fastighetsägarna 
kommer att vilja köpa in en del sådana tjänster via andra kanaler och att 
återvinningsföretagens relativa intäkter i denna del kommer att minska 
något. Behovet av städning och underhåll kommer samtidigt att öka totalt 
när resterande 45 procent av flerbostadshusen ska få fastighetsnära 
insamling. 

Avfallsentreprenörerna kommer inte att kunna erbjuda informations- 
och statistiktjänster i samma utsträckning som tidigare, vilket innebär 
minskade intäkter.  

11.5.5 Hushåll 
Förslaget innebär att i stort sett alla hushåll i landet kommer att kunna 
lämna sina vanligast förekommande utsorterade förpackningar nära 
bostaden.  

I de fall fastighetsägare behöver investera i utrymmen för källsortering 
kommer hushållen att få stå för de kostnaderna. Naturvårdsverket 
beräknade 2020 den totala kostnaden för fastighetsnära insamling i 
flerfamiljshus till 929 kronor per lägenhet och år och entreprenörs-
kostnaden för insamling till 187 kronor. Övriga kostnadsposter utgjordes 
av städning, eftersortering och snöröjning, insamling och bortforsling med 
egna fordon, investeringar i utrymmen och utrustning, kostnaden för själva 
utrymmet samt information till boende (se avsnitt 7.7 och 11.5.3). 

För de cirka 35 procent av hushållen som i dag betalar extra för 
fastighetsnära insamling − via renhållningsavgift (småhusägare), avgift 
(bostadsrättsförening) eller hyra (hyresvärd) − kommer den extra 
kostnaden att försvinna.  

För resterande cirka 65 procent av hushåll kommer den ökade närheten 
bidra till att hushållens tidsåtgång för att lämna det utsorterade avfallet 
minskar. I bokstavsutredningen från 2015 konstaterades att även om 
många hushåll uppges vara relativt motiverade att källsortera så värderas 
tid spenderad på källsortering i genomsnitt som en kostnad snarare än en 
nytta för hushållen, enligt de studier som har undersökt kostnader för 
källsortering. Hushållens kostnad för tid spenderad på källsortering 
värderades till 9−66 kronor per timme, beroende på i vilken utsträckning 
alternativet till källsortering antas vara avlönat arbete eller fritid. De 
hushåll som i dag har behov av att ta bilen till en återvinningsstation 
kommer därutöver att spara in pengar på drivmedel. I och med att det blir 
enklare att lämna sina förpackningar till insamling, kan det ske något 
oftare, vilket bör kunna frigöra förvaringsutrymme i hemmen.  
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 Hushållen kommer att behöva ta sina skrymmande sällanförpackningar 
(t.ex. större möbelförpackningar) och förpackningar av sällan före-
kommande materialslag (t.ex. trä, keramik och textil) till en lättillgänglig 
insamlingsplats. Även det innebär en lättnad i och med att hushållen 
slipper frakta dem till en återvinningscentral.  

För att uppnå materialåtervinningsmålen krävs samtidigt att betydligt 
fler hushåll över huvud taget sorterar ut förpackningar och även sorterar 
rätt förpackning i rätt fraktion. Hushållen har en skyldighet att sortera ut 
sitt avfall. När hushållen kan lämna sorterade förpackningar fastighetsnära 
uppstår ett större socialt tryck vilket motverkar friåkning.  

Hushållen förväntas bära en betydande del av merkostnaderna för den 
utbyggda insamlingen genom att producenterna kommer försöka höja 
priset på varorna i proportion till de höjda avgifterna till producentansvars-
organisationen. Hur bördan slutligen kommer att fördelas beror på de 
berörda varornas priskänslighet. Det rör sig om förpackningar för ett stort 
antal varor på marknader med varierande grad av efterfrågan och 
konkurrens bland producenter. 

11.5.6 Verksamheter samlokaliserade med 
flerbostadshus 

Förslaget innebär att verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus, 
och som delar källsorteringsutrymme med hushållen i huset, ska 
inkluderas i kommunernas fastighetsnära insamling vid hushåll. Förslaget 
motiveras av att både producentansvarsorganisationer och kommuner 
bedömt att alternativa lösningar för denna kategori av verksamheter inte 
skulle vara praktiska eller kostnadseffektiva.  

För de samlokaliserade verksamheterna innebär förslaget att de gynnas 
något i förhållande till övriga verksamheter i och med att de slipper betala 
kostnader för transport av avfallet till mottagningsstationer (se avsnitt 
11.5.8). De samlokaliserade verksamheterna kan samtidigt överlag antas 
vara relativt små, vilket betyder att de till viss del konsumerar varor som 
primärt är ämnade till hushåll. Samlokaliserade verksamheter kommer 
därför bidra till finansieringen av sin fastighetsnära hämtning genom de 
höjda priser på varorna som blir en effekt av att förpacknings-
producenterna kommer försöka höja priset på varorna i proportion till de 
höjda avgifterna till producentansvarsorganisationen.  

11.5.7 Myndigheter 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket får en rad nya och utvecklade ansvarsområden i och med 
förslaget, både för insamling av förpackningar som helhet och för 
insamling vid fastigheterna specifikt. De nya ansvarsområdena är främst: 

• prövning av godkännande av producentansvarsorganisationer, 
• utökad löpande tillsyn av godkända producentansvars-

organisationer 
• beslut efter anmälan av marknadsdrivna insamlingssystem  
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• kvartalsvis beräkning av producentansvarsorganisationernas 
marknadsandelar för respektive materialslag, 

• föreskrifter för beräkning av ersättning till kommuner för 
insamlingen och för information, 

• beslut om debitering av avgifter från producentansvars-
organisationerna samt fördelning av ersättning till kommunerna, 

• hantering av anmälningar från kommunerna om att få ta över 
ansvar för insamling innan den bortre tidsgränsen,  

• föreskrifter om kriterier för producentansvarsorganisationernas 
differentiering av förpackningsavgifterna,  

• tillhandahållande av ett forum för dialog mellan aktörerna, samt 
• beslut om dispens i fråga om utsortering och separat insamling av 

förpackningsavfallet olika material, 
 

Det kan därutöver finnas behov för myndigheten att utveckla 
förfaranden och vägledning för ansökningar, anmälningar, dispenser och 
rapportering. Det kommer också att behöva tas fram rutiner för hantering 
mellan Naturvårdsverket och övriga inblandade myndigheter.  

Naturvårdsverkets kostnader för godkännandeprövning respektive 
tillsyn kommer att täckas med dels en prövningsavgift på 225 000 kronor, 
dels en tillsynsavgift på 270 000 kronor som betalas av respektive 
producentansvarsorganisation.  

Naturvårdsverkets löpande kostnader för beräkning och beslut om 
avgifter och ersättningar etc. kommer att täckas genom en årsavgift som 
betalas av gemensamt av producentansvarsorganisationerna. Myndigheten 
har uppskattat kostnaderna till 2,5 miljoner kronor.  

Myndighetens kommer att behöva bygga upp ett nytt IT-system för att 
administrera de kvartalsvisa besluten om marknadsandelar och ersättning 
från producentansvarsorganisationer liksom utbetalningar till kommun-
erna. Engångskostnaden har av myndigheten skattats till ca 4 miljoner kr 
och kommer att behöva belasta myndighetens anslag.  

Kammarkollegiet 
Förslaget innebär att Kammarkollegiet ska förvalta avgiftsmedlen på 
förpackningsproducenternas konto i en affärsbank med statligt ramavtal 
och betala ut avgiftsmedel till kommunerna. Utbetalningarna ska ske 
utifrån den fördelning som Naturvårdsverket har beslutat. (Naturvårds-
verkets beslut om fördelning av avgiftsmedel till kommunerna kan inte 
överklagas). Därutöver ska Kammarkollegiet betalas ut årsavgift till 
Naturvårdsverket vid varje kalenderårs utgång  

Kammarkollegiet ska också årligen lämna en redogörelse till 
Naturvårdsverket om de in- och utbetalningar som gjorts.  

Kammarkollegiet har preliminärt bedömt att myndigheten bör kunna 
hantera uppgiften inom ramen sin anslagstilldelning under förutsättning de 
har möjlighet att ställa krav på hur underlaget från Naturvårdsverket ska 
utformas.  
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 11.6 Förslaget om 
producentansvarsorganisationernas insamling 
från verksamheter 

11.6.1 Producenter och producentansvarsorganisationer 
Förslaget om producentansvarsorganisationernas insamlingssystem (se 
avsnitt 9.7.2) innebär att producenterna behöver ordna minst en 
mottagningsstation per kommun där verksamheter som inte har en 
kommunal insamling, eller de avfallsentreprenörer verksamheterna 
anlitar, ska kunna lämna avfallet utan extra kostnad och utan restriktioner 
i de mängder som kan lämnas per tillfälle. I kommuner med över 
200 000 invånare ska det finnas en mottagningsplats extra per 
200 000 invånare. 

I dag har FTI mottagningsstationer i cirka 90 kommuner. Om en 
verksamhet innehar en mindre mängd förpackningsavfall kan den lämna 
det kostnadsfritt på någon av FTI:s mottagningspunkter. I vissa kommuner 
kan det dock tas ut en avgift (i t.ex. Göteborg är avgiften 300 kr/gång). Att 
lämna själv bedöms vara dyrare än att anlita en återvinningsentreprenör 
som kan samla in från fler verksamheter i ett och samma fordon 
(Naturvårdsverket, ”Förbättrad styrning av plastförpackningar från 
verksamheter”, rapport 6999. 2021).  

Redan i 2006 års förordning om producentansvar för förpackningar 
föreskrevs att en producent ska se till att det finns ett lämpligt insamlings-
system för förpackningar som är hänförliga till producenten och att ett 
insamlingssystem ska anses som lämpligt om det är ”lättillgängligt, 
underlättar för den som innehar förpackningsavfall att lämna ifrån sig detta 
och i övrigt ger god service åt dem som ska lämna förpackningsavfall till 
systemet”. Enligt 2018 års förordning skulle insamlingssystemet för att 
anses lämpligt tillhandahålla insamlingsplatser för förpackningsavfall som 
uppkommer i yrkesmässig verksamhet (48§).  

I sin ansökan om tillstånd i mars 2020 angav FTI att man avsåg att ordna 
mottagningspunkter där verksamheterna själva kan lämna sitt avfall 
kostnadsfritt (med en begränsning av maximalt en kubikmeter avfall per 
materialslag och avlämningstillfälle, i samtliga kommuner. Av ansökan 
framgick att FTI också hade avtal med återvinningscentraler i 
26 kommuner samt att man därutöver kunde ta emot begränsade mängder 
verksamhetsavfall vid de 35 balningsanläggningar som FTI har avtal med.  

Förslaget innebär således en viss höjning i ambition jämfört med FTI:s 
befintliga verksamhet och deras ansökan om tillstånd 2018. Eftersom 
denna del av ansökan aldrig kom att prövas av Naturvårdsverket, finns det 
ingen bedömning av huruvida FTI:s föreslagna utbyggnad skulle anses 
”lämplig”.  

I rapporten från Naturvårdsverket i juni 2021 om insamling av 
plastförpackningar vid verksamheter konstaterades emellertid att insam-
lingen i dag har flera brister då mottagningsplatserna ofta är mindre 
tillgängliga, att systemet ger svaga incitament för separat insamling, 
materialåtervinning och återanvändning samt att det ofta är svårt för 
mindre verksamheter att hantera en separat fraktion t.ex. på grund av 
utrymmesbrist 
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Producentansvarsorganisationerna kommer i och med förslaget inte 
längre kunna ta ut avgifter när avfall lämnas, vilket innebär något 
minskade intäkter. De kommer även att behöva bygga ut antalet mottag-
ningspunkter i landet vilket medför ökade kostnader. Bedömningen är 
sammantaget att förslaget, åtminstone vad gäller plastförpackningar, till 
stor del bör anses förtydliga och genomföra de krav på lämplighet som 
gällt sedan 15 år tillbaka men som p.g.a. uppskjutna bestämmelser inte har 
kommit att realiseras. Att 2018 års bestämmelser blev uppskjutna har 
inneburit att producenterna kunnat skjuta fram sina kostnadshöjningar.  

Förslaget innebär vidare att den största producentansvarsorganisationen 
kommer att bli ansvarig för att ordna erforderligt antal mottagningsplatser 
medan övriga organisationer får ersätta den största utifrån sina marknads-
andelar. Den största producentansvarsorganisationen kommer därigenom 
få en större arbetsbörda men får samtidigt stort inflytande över utförandet 
och kostnaderna. De mindre producentansvarsorganisationerna får, om-
vänt, en mindre arbetsbörda men också ett mindre inflytande. Bedöm-
ningen är att konstruktionen är kostnadseffektiv och balanserad. 

Producenterna kommer försöka föra över kostnaden på köparna.   
Avsikten med förslaget i dess helhet är att tillsynen och överblick-

barheten över producentansvaret förbättras. Tillsammans med det tidigare 
beslutade kravet på att producenter ska registrera sig hos Naturvårds-
verket, bör det leda till att väsentligt färre producenter friåker och att fler 
producenter kommer med och betalar för insamlingen. När förpacknings- 
respektive producentavgifterna därmed kan fördelas på fler producenter 
leder det till att bördan för varje enskild producent minskar. 

11.6.2 Verksamheter 
Verksamheter som är lokaliserade i flerbostadshus, och som delar 
källsorteringsutrymme med hushållen i huset, kommer inkluderas i 
kommunernas fastighetsnära insamling vid hushåll, se avsnitt 11.5.6.  

Förslaget har liten påverkan på de verksamheter som i dag hanterar 
förpackningar som ingår i ett system för återanvändning eller de 
verksamheter som lämnar wellpapp eller annat materialslag med mervärde 
till ett marknadsdrivet system under en annan insamlare än en producent-
ansvarsorganisation (se avsnitt 9.7.4). De marknadsdrivna systemen 
kommer att åläggas striktare krav på att anmäla uppgifter till Naturvårds-
verket. Den ökade administrativa bördan det medför skulle möjligen kunna 
leda till ett något mindre överskott och i sin tur till något sänkt ersättning 
till verksamheterna. 

Övriga verksamheter och övriga förpacknings- och materialslag 
kommer liksom i dag att vara hänvisade till mottagningsstationer som 
producentansvarsorganisationerna tillhandahåller. Förslaget innebär sam-
tidigt en bättre service i och med att mottagningsstationer ska finnas i alla 
kommuner och att verksamheterna inte ska behöva betala någon avgift när 
de levererar sitt avfall, oavsett volymer eller antal leveranstillfällen. 
Många verksamheter kommer därmed kunna sänka sina kostnader för 
transport av avfallet.  

För att uppnå materialåtervinningsmålen krävs samtidigt att betydligt 
fler verksamheter över huvud taget sorterar ut förpackningar och även 
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 sorterar bättre, så att rätt förpackning hamnar i rätt fraktion. Alla inne-
havare av förpackningsavfall har en skyldighet att sortera ut sitt avfall. De 
verksamheter som inte sorterar alls är ”friåkare” i den bemärkelsen att de 
inte avsätter den tid och de resurser för utsortering som samhället förväntar 
sig av dem.   

I dag tar producentansvarsorganisationerna en avgift på verksamhets-
förpackningar som enbart motsvarar producentansvarsorganisationernas 
administrativa kostnader. Det är troligt att organisationerna kommer att 
höja avgifterna för att bära kostnaden för utbyggnad och drift av mottag-
ningsstationer i landet. 

11.6.3 Kommunerna 
Kommunerna ges inte någon roll i insamlingen av verksamheternas avfall 
(annat än vad gäller samlokaliserade verksamheter, se avsnitt 11.5.6 ovan) 
och påverkas därför inte direkt. Det är dock viktigt för kommunerna att 
utsortering och insamling vid verksamheter ska fungera bättre än i dag. I 
annat fall finns risk för att kommunerna även fortsättningsvis belastas med 
kostnader för onödigt stora mängder förpackningar i restavfallet.  

Förslaget innebär att verksamheterna ges bättre incitament för 
utsortering vilket bedöms minska förpackningsavfall i restavfallet. Det 
bedöms därför vara positivt för kommunerna.  

11.6.4 Avfallsentreprenörer 
Förslaget kommer att gynna avfallsentreprenörerna. Förslaget ger ett 
bättre incitament till verksamheter att sortera ut och låta samla in sitt 
förpackningsavfall. Verksamheterna kan även fortsättningsvis välja att 
transportera sitt avfall själva och kan i sådant fall få lägre kostnader genom 
att mottagningsavgifterna försvinner. Troligen kommer det för många 
verksamheter förbli billigare att anlita en avfallsentreprenör. En förbättrad 
närhet till mottagningsstationer bör leda till att transportkostnaden blir 
något lägre vilket bör öka efterfrågan på insamlingstjänster från avfalls-
entreprenörer.  

11.6.5 Naturvårdsverket 
De striktare anmälningskraven för system för marknadsdrivna system 
kommer att innebära en något större arbetsvolym än tidigare. Kostnaderna 
kommer att täckas av den nya producentavgiften.  

Naturvårdsverket får en ny uppgift i att besluta om vilken producent-
ansvarsorganisation som ska anordna och driva mottagningsplatser för 
verksamheternas avfall, Kostnaden kommer att täckas av den nya 
årsavgiften. 
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11.7 Förslaget om insamling av hushållens 
förpackningsavfall på allmän plats 

Förslaget innebär att kommunerna ska samla in förpackningsavfall vid av 
kommunen särskilt iordningsställda platser. Sådan insamling ska ske på 
platser där det produceras förpackningsavfall i betydande omfattning.  

Förslaget bör ses som ett förtydligande av de krav som redan gäller för 
insamling på sådana platser. Det nya är att det är kommunerna som ska stå 
för insamlingen.  

11.7.1 Producenter och producentansvarsorganisationer 
Miljödepartementet har i dialogen med berörda aktörer för framtagandet 
av förslagen i denna promemoria fått bekräftat att varken producenter eller 
kommuner bedriver någon omfattande eller systematisk insamling i andra 
miljöer. Förtydligandet av de krav som gäller kommer därför i praktiken 
leda till att kommunerna behöver ordna, och producentansvarsorganisa-
tionerna finansiera, en utbyggd insamling av förpackningsavfall på allmän 
plats.  

I praktiken kommer det att medföra ökade kostnader för producent-
ansvarsorganisationerna och producenterna. Det har saknats underlag för 
att beräkna de ungefärliga kostnaderna. Utifrån producentorganisationer-
nas bedömning att det rör sig om mindre än en procent av det totala 
förpackningsavfallet, är bedömningen att kostnaderna inte kommer att 
vara försumbara men samtidigt utgöra en liten del av de totala kostnaderna 
för insamling. Producentansvarsorganisationerna kommer att behöva höja 
förpackningsavgiften i motsvarande grad. Producenterna kommer därefter 
försöka föra över kostnaden på hushållen.  

Förslaget innebär som nämnts att samtliga fem vanligen förekommande 
materialslag ska samlas in. Naturvårdsverket kommer att bemyndigas att 
utfärda föreskrifter om den ersättning som ska utgå till kommunerna. 
Föreskrifterna kommer att åtföljas av en konsekvensanalys.    

11.7.2 Kommunerna 
För kommunerna innebär ansvaret för insamling på allmän plats många 
fördelar. Kommunerna har ett starkt incitament att minska mängden 
restavfall eftersom det är förenat med kostnader för insamling och 
förbränning. Bättre utsortering på allmän plats kan bidra till de 
strävandena. Här finns också möjligheter till samordning med insamlingen 
vid hushåll.  

Eftersom kommunerna har bättre lokalkännedom än producenterna om 
var avfall uppstår, förbättras möjligheterna till en effektiv utplacering av 
insamlingskärl. Det behöver heller inte avsättas tid till samråd mellan 
kommuner och producenter om utplaceringen.   
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 11.7.3 Avfallsentreprenörerna 
I och med att en majoritet av de svenska kommunerna efter upphandling 
anlitar privata entreprenörer för insamling av hushållens avfall, är det 
troligt att förslaget leder till en ökad efterfrågan på tjänsten att samla in 
förpackningsavfall på allmän plats. Sannolikt utgör insamlingen på allmän 
plats då en mindre del i en samlad upphandling av insamlingen från hushåll 
i kommunen. Återvinningsföretagen gynnas därför av förslaget, dock i 
mindre utsträckning än om producenterna skulle ha haft ansvaret, eftersom 
cirka 40 procent av arbetet kan förväntas utföras av kommunala bolag. 

11.7.4 Hushållen 
Med en utbyggd insamling av förpackningsavfall även på allmän plats 
kommer hushållen att konsekvent möta närmast likadana system för 
utsortering, oavsett var avfallet uppstår. Detta bör på sikt leda till att 
konsumenterna blir bättre motiverade att sortera korrekt även på allmän 
plats.  

Ansvarstagande hushåll behöver inte längre ta med sig förpacknings-
avfallet hem eller till närmsta återvinningsstation, vilket innebär en ökad 
bekvämlighet och kan spara tid.  

Producenterna kommer försöka föra över kostnaderna för de (i denna del 
marginellt) höjda förpackningsavgifterna på hushållen.  

11.7.5 Kiosker och mobila serveringsverksamheter 
Förslaget innebär att kommunerna har en skyldighet att samla in det avfall 
som uppstår från sådana näringsverksamheter som serverar mat eller dryck 
till allmänheten och som saknar sittplatser. Detta ansvar täcker även 
mobila verksamheter s.k. ”food trucks”. Avgränsningen motiveras med att 
de som köper mat och dryck på sådan ställen inte sällar konsumerar det på 
annan plats. Bedömningen är att de serveringsställen som saknar sittplatser 
inte heller med gällande regler bör anses ha någon skyldighet att erbjuda 
utsortering och sällan erbjuder någon möjlighet till sortering. De påverkas 
därför varken positivt eller negativt av förslaget.  

11.7.6 Arrangörer av offentliga tillställningar 
Förslaget innebär att arrangörer av offentliga tillställningar ska ansvara för 
insamlingen av sitt förpackningsavfall. Bedömningen är att många 
arrangörer av offentliga tillställningar har en hög miljöprofil, där de dels 
undviker onödiga förpackningar eller engångsplast, dels strävar efter god 
källsortering. Eventuella merkostnader för arrangörerna bör därför inte bli 
omfattande och bör därutöver vara i linje med det ansvar de ändå vill axla.  

11.7.7 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket kommer att behöva utveckla en modell för ersättning till 
kommunerna och föreslå hur den modellen ska införlivas i förordningen. 
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Sannolikt behöver Naturvårdsverket parallellt utveckla en vägledning för 
hur förordningens bestämmelse bör tillämpas. Föreskriftsarbete finan-
sieras via myndighetens anslag. 

11.8 Förslaget om förtydligande rörande utsortering 
vid matserveringar 

Förslaget om förtydligande av utsorteringskravet vid matserveringar 
innebär att den som har ett serveringsställe där det säljs mat eller dryck i 
förpackningar ska ge den som har förpackningsavfall som producerats i 
lokalen möjlighet att sortera ut avfallet. Serveringsstället ska sedan lämna 
det till det insamlingssystem som erbjuds.  

Förtydligandet innebär inte några konsekvenser för de serveringsställen 
som redan sorterar ut det förpackningsavfall som uppstår i serverings-
lokalen. 

För de serveringsställen som i dag lämnar osorterat förpackningsavfall 
till förbränning kommer förtydligandet i praktiken leda till ökade 
kostnader. Det handlar då om kostnader som verksamheterna redan borde 
bära utifrån syftet med bestämmelserna men inte tagit p.g.a. otydligheter i 
lagstiftningen.   

11.9 Förslaget om att en förpackning som innehåller 
avfall ska skiljas från innehållet i 
förpackningen 

11.9.1 Verksamheter 
Förslaget innebär att utsorteringskravet innefattar en skyldighet att skilja 
en förpackning som innehåller avfall från innehållet i förpackningen. 
Kravet föreslås börja gälla den 1 januari 2024. I praktiken träffar det främst 
livsmedelsbutiker som inte lyckats sälja eller skänka bort förpackade 
livsmedel vars bäst-före-datum eller sista-förbrukningsdag har passerats. 
Även andra verksamheter som har förpackningar som innehåller avfall 
träffas av kravet. 

I 28 § i 2006 års förpackningsförordning finns en skyldighet för bl.a. 
förbrukare än hushåll att sortera ut förpackningar från hushållsavfall och 
annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som 
producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall. Av 
kommissionens tillkännagivande från 2018 om teknisk vägledning om 
klassificering av avfall (2018/C 124-01), framgår det att en förpackning 
för att vara förpackningsavfall bör vara ”nominellt tom”.  

I Naturvårdsverkets redovisning Uppdrag att föreslå genomförande av 
artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/98/EG 
i den svenska lagstiftningen (redovisningen av bioavfallsuppdraget, 2021-
09-02) framhåller verket att en skyldighet att manuellt eller maskinellt 
packa upp förpackat livsmedelsavfall i butik kan innebära betungande 
ekonomiska konsekvenser och andra praktiska svårigheter, t.ex. brist på 
utrymme och personal. Det kan även uppkomma sanitära svårigheter. Mot 
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 bakgrund av detta har förslaget utformats på ett sätt som innebär att den 
som innehar en förpackning som innehåller avfall ska ”se till” att 
förpackningen skiljs från innehållet. Detta innebär att innehavaren kan 
uppfylla skyldigheten genom att själv skilja innehållet på platsen där 
avfallet producerats eller genom att se till att förpackningen skiljs från 
innehållet på en behandlingsanläggning. Bedömningen är verksamheterna 
har stora möjligheter att undvika att denna situation uppstår genom att 
vidta olika avfallsförebyggande åtgärder. Här tas flera sådana initiativ 
redan i dag av exempelvis livsmedelshandeln i form av prissänkningar för 
varor med kort bäst före-datum eller att livsmedlen skänks till sociala 
verksamheter. Om förpackat matavfall uppstår ska matavfallet skiljas från 
förpackningen, så att det kan behandlas biologiskt så att biogas kan 
produceras. I det fallet innebär detta även att mer förpackningsavfall kan 
sorteras ut och materialåtervinnas och användas som en resurs. Det är 
förpackningar som redan nu omfattas av producentansvaret och som därför 
ska hanteras i avfallsledet precis som övriga förpackningar.  

Naturvårdsverket bedömer att det kommer att finnas en potential för nya 
affärsmöjligheter på detta område då det behöver ske en utbyggnad av 
förbehandlingskapacitet hos de aktörer som behandlar avfallet. Geo-
grafiska skillnader förekommer utifrån om det finns behandlings-
anläggningar för bioavfall som även kan ta emot förpackade livsmedel. 
Den typen av anläggningar förekommer vanligtvis vid större biogas-
anläggningar. Kapaciteten för biogasproduktion och uppgradering till 
fordonsgas är centrerad till södra och mellersta Sverige, nära storstads-
regionerna. Tillgången till service för avpaketering bedöms vara centrerad 
på motsvarande sätt. Maskinell avpaketering behövs särskilt för större 
butiker med stora mängder förpackade produkter. I dagsläget är det 
generellt en högre behandlingskostnad för förpackat livsmedel än för 
källsorterat avfall, eftersom sådant avfall kräver en annan typ av 
behandling. Det finns större butikskedjor som har upphandlat centrala 
avtal med privata avfallsbolag och på det viset har påverkat sin kostnad 
för avfallshantering på ett positivt sätt. Mindre butiker har i dagsläget ofta 
kommunal avfallshantering.  

Undantag från kravet att skilja en förpackning från dess innehåll föreslås 
för en förpackning som 1) på grund av sitt innehåll utgör farligt avfall, 
eller 2) innesluter läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den 
praktiska hanteringen av läkemedelsavfallet. Vidare föreslås att 
Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om undantag från kravet på 
att skilja en förpackning som innehåller avfall från innehållet. Detta 
bedöms underlätta för verksamheter.  

11.9.2 Kommuner 
För kommuner är förslaget positivt på så sätt att mängden restavfall som 
består av förpackade avfall som går till förbränning kommer att minska. I 
de fall det förpackade avfallet som skiljs består av matavfall så kan 
avfallsmängderna öka. Samtidigt kan detta avfall behandlas biologiskt så 
att avfallet används som en resurs för att producera biogas. Ikraftträdandet 
föreslås harmoniseras med de krav som ska införas enligt artikel 22 i EU:s 
avfallsdirektiv om utsortering och behandling av bioavfall. Detta bedöms 
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minska konsekvenserna för kommunerna avseende kraven för hanteringen 
av matavfall. 

11.10 Förslaget om att farligt avfall ska sorteras ut 
och hanteras skilt från annat avfall 

Förslaget innebär att det ska införas en bestämmelse i avfallsförordningen 
om att farligt avfall ska sorteras ut och hanteras skilt från annat avfall. 
Förslaget gäller både avfall som produceras av hushåll och avfall som 
produceras av verksamheter. Merparten av de kommunala renhållnings-
ordningarna innehåller redan i dag bestämmelser om att farligt avfall ska 
sorteras ut, hållas skilt från annat avfall och lämnas i kommunens 
insamlingssystem för farligt avfall. Förslaget bedöms därför huvud-
sakligen få vissa konsekvenser för det fall det finns kommuner som inte 
har en infrastruktur för hantering av farligt avfall. Den som producerar 
farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska redan i 
dag uppfylla vissa skyldigheter avseende anteckningar och tillstånd. För 
dessa aktörer bedöms förslaget därför inte få några konsekvenser.  

11.11 Förslagen om retursystemet 
De förslag som påverkar retursystem för plastflaskor och metallburkar 
innebär i sammanfattning att ansvaret för prövning och tillsyn flyttas från 
Jordbruksverket till Naturvårdsverket, att godkännandeprövningen i 
många delar blir identisk med den för producentansvar för övriga förpack-
ningar samt att tillsynsavgiften bör differentieras utifrån producenternas 
volymer 

11.11.1 Producenterna 
Förslaget att tillsynsavgiften bör differentieras utifrån producenternas 
volymer gör att avgiften blir mer rättvist för mindre producenter. Det 
bedöms nödvändigt för att möta minimikraven i EU avfallsdirektivs 
minimikrav om proportionerlig behandling av producenterna. 

I nuvarande lagstiftning ska företag betala en årlig avgift uppgående till 
10 000 kr/kalenderår oavsett hur många burkar eller flaskor de säljer. För 
att öka flexibilitet i systemet samt att göra det mer ekonomiskt rättvist har 
Jordbruksverket föreslagit en differentierad avgift utifrån antalet behållare 
och år. 

11.11.2 Dagligvaruhandeln 
Prövningen av godkännande aven producentansvarsorganisation utifrån 
avfallsdirektivets allmänna minimikrav för utökat producentansvar skulle 
kunna påverka dagligvaruhandeln.  

I dag köper butikerna in och äger den komprimerande automaten. 
Kostnaden för en automat kan variera mellan ca 80 000 kronor för en 
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 mindre automat upp till ca 1 500 000 kronor för de största automaterna. 
Det förekommer också att större butiker investerar i flera automater för att 
underlätta pantningen och minska eventuell köbildning. Principen för 
Returpacks hanteringsersättning är att den ska täcka handelns kostnader 
för panthanteringen (pantautomat, service, arbete, lokalutrymme, mate-
rial) och spegla kostnaden i en genomsnittlig butik. Grundersättningen 
ligger på 20 000 kronor vilket ska täcka avskrivning och service för en 
mindre maskin. Därutöver får butiken en ersättning på cirka 20 öre per 
förpackning. Mindre butiker ser anslutningen till Returpack främst som en 
service till sina kunder medan större butiker även kan se fördelar ur 
konkurrenssynpunkt och vinstmöjligheter.  

Den producentansvarsorganisation som ansöker om bör alltså kunna 
styrka att producenterna bär de fulla kostnaderna för automaterna. Om 
systemet ska bygga på att butikerna ska äga automaterna, bör butikerna 
dels ersättas för sina räntekostnader, dels kunna sälja tillbaka sin automat 
utan förlust om de önskar gå ur systemet.   

11.11.3 Myndigheterna 
Förslaget innebär att tillsynsansvaret för en producentansvarsorganisation 
som driver ett retursystem flyttas från Jordbruksverket till Naturvårds-
verket. Resursåtgången för handläggning av dispenser, övrig hand-
läggning, besvara frågor, etc. har av Jordbruksverket för ett normalår 
uppskattats till 0,1 årsarbetskrafter vilka finansieras genom förvaltnings-
anslaget. För tillsynen av producenter under åren 2016−2020 krävdes i 
genomsnitt 2,8 årsarbetskrafter. Uppgifterna utfördes av 6−8 personer och 
finansierades av avgifter för retursystemet.   

Tillsynen av retursystemet ingår organisatoriskt i kontroller relaterade 
till växtverksamhet, t.ex. virkesföretag, trädgårdsföretag eller utsäde. I 
antal kontroller utgör retursystemet där den största posten. Till sin karaktär 
avviker samtidigt kontrollerna av retursystemet från övriga slags 
kontroller. Det flyttade ansvaret medför en renodling av både Jordbruks-
verkets och Naturvårdsverkets ansvar.  

Naturvårdsverket har i dag ansvar för samtliga producentansvar utom 
retursystemet. Naturvårdsverket har därför goda förutsättningar att kunna 
ta över ansvaret för retursystemet på ett smidigt sätt. Att retursystemet 
sorteras in under Naturvårdsverket främjar en enhetlig tillämpning av krav 
på producentansvar.  

Naturvårdsverkets prövning och tillsyn kommer liksom under 
Jordbruksverkets ansvar att finansieras genom avgifter. 

11.12 Förslaget om differentierad ersättning  
Förslaget innebär att Naturvårdsverket bemyndigas att ta fram föreskrifter 
om kriterier för hur ersättning som en producentansvarsorganisation tar ut 
från producenterna ska bestämmas. Förslaget genomför avfallsdirektivets 
artikel 8a.4 b, enligt vilket de ekonomiska bidrag som betalas av 
producenter (förpackningsavgifter) om möjligt ska anpassas utifrån 
produkternas (i detta fall förpackningarnas) egenskaper. Särskild hänsyn 
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ska tas till produkternas hållbarhet, reparerbarhet, återanvändbarhet och 
materialåtervinningsbarhet samt till förekomsten av farliga ämnen. Det 
engelska begrepp som används i sammanhanget är ”fee modulation” vilket 
i svenska sammanhang brukat översättas till ”differentierad ersättning”.   

Regeringen beslutade den 22 juli 2021 att uppdra åt Naturvårdsverket 
att med stöd av Konkurrensverket och Jordbruksverket förbereda sådana 
myndighetsföreskrifter. En redovisning av uppdraget ska lämnas till 
regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2022. 

Syftet med bestämmelser om differentierade ersättning är att ge 
incitament till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster. Före-
skrifterna ska säkerställa att de ersättningar som producentansvars-
organisationerna tar ut anpassas utifrån produkternas egenskaper och 
skapar lika villkor för alla aktörer.  

Europeiska kommissionen förväntas publicera en vägledning om 
tillämpningen av vissa delar av minimikraven, däribland de differentierade 
ersättningarna.  

11.12.1 Producenter och producentansvarsorganisationer 
Naturvårdsverkets föreskrifter ska leda till en ökad tillämpning av 
differentierade förpackningsavgifter där sådana är möjliga att tillämpa. 
Den differentierade ersättningen kommer att gynna producenter av mer 
miljöanpassade förpackningar och missgynna producenter av mer 
miljöbelastande förpackningar. Det ligger i Naturvårdsverkets bemyndi-
gande att överväga olika handlingsalternativ och att analysera konsekven-
serna av desamma. I denna analys ligger även att studera hur en ökad 
användning av differentierad ersättning eventuellt kan påverka producent-
ansvarsorganisationerna.  

Att delta i samråd om kriterierna innebär en något ökad administrativ 
börda för producentansvarsorganisationer och producenter.  

11.12.2 Myndigheter 
För Naturvårdsverket innebär det en ny uppgift att utveckla föreskrifter av 
detta slag. Med stor sannolikhet kommer föreskrifterna behöva ses över 
med regelbundenhet för att bl.a. anpassa dem utifrån den observerade 
effekten på marknaden, till den tekniska och vetenskaplig utveckling av 
förpackningar samt även till hur andra länder tillämpar bestämmelserna.  

11.12.3 Övriga aktörer 
Differentiering av avgifter ska ske genom en omfördelning av kostnaderna 
inom producentkollektivet. De totala kostnaderna för producenterna ska 
förbli oförändrade. Fastighetsägare, hushåll eller verksamheter kommer 
därför inte att indirekt bära några kostnader totalt sett, såsom är fallet för 
de ökade kostnaderna för insamling. 
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 11.13 Förslaget om att 
producentansvarsorganisationer ska vara icke 
vinstdrivande 

11.13.1 Inledning 
Det är upp till medlemsländerna att, för respektive producentansvars-
system, avgöra om producentansvarsorganisationer ska vara icke-
vinstdrivande (eng. ”non profit”) eller vinstdrivande (eng. ”profit”). Som 
framgår i avsnitt 8.6 är det vanligt förekommande i andra länder att staten 
påbjuder eller främjar icke vinstdrivande producentansvarsorganisationer. 
Utifrån de få studier i vilka man försökt jämföra vinstdrivande och icke-
vinstdrivande system har det inte varit möjligt att se några skillnader i 
prestanda eller kostnader. Det saknas alltså vetenskapligt stöd för att det 
ena eller andra vägvalet presterar bättre än det andra. 

11.13.2 Producenter och producentansvarsorganisationer 
Förslaget innebär att producentansvarsorganisationer fr.o.m. 
1 januari 2026 ska vara icke-vinstdrivande. I praktiken innebär det att en 
eventuell vinst i verksamheten behöver återinvesteras i verksamheten. Det 
kommer inte längre vara möjligt att dela ut vinst åt aktieägare.  

I övrigt påverkas inte ramarna för producentansvarsorganisationernas 
verksamhet. Det är fortfarande öppet för både producenter och andra 
aktörer att driva en producentansvarsorganisation. Dessa kommer 
fortfarande konkurrera med varandra genom så låga förpackningsavgifter 
som möjligt, vilket de försöker uppnå genom mer kostnadseffektiva 
återvinningstjänster. Det kommer därmed fortfarande att finnas incitament 
för att finna nya innovativa lösningar.  

De aktörer som avsett att, eller står inför övervägandet att, bedriva en 
producentansvarsorganisation efter 1 januari 2026 med vinstuttag, har att 
ta ställning till om de vill driva sin verksamhet i en annan företagsform.  

En majoritet av svenska producenter bör, utifrån de synpunkter det gett 
uttryck för i aktörsdialogen, uppleva att konkurrensförhållandena mellan 
producentansvarsorganisationerna blir sundare. Incitamenten för en mer 
linjär återvinning minskar vilket i sin tur leder till mer rättvisa 
förpackningsavgifter. Enskilda producenter bör också uppleva att deras 
ansträngningar för att använda mer cirkulära förpackningar ger ett ökat 
mervärde.    

Den uteblivna möjligheten att ta ut vinst skulle kunna få den effekten att 
intresset att driva producentansvarsorganisationer minskar något. Det 
skulle i sådant fall kunna leda till att producenternas valmöjligheter 
minskar i motsvarande utsträckning, vilket i sin tur kan påverka 
utvecklingen av mer effektiva återvinningslösningar och leda till högre 
förpackningsavgifter. I den utsträckning en grupp producenter inte skulle 
vara tillfreds med utbudet av producentansvarsorganisationer och deras 
avgifter, står det dem fritt, nu liksom tidigare, att skapa en konkurrerande 
organisation.   
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11.13.3 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har ansvaret att pröva godkännande av producent-
ansvarsorganisationer och därefter att utöva tillsyn över att organisa-
tionerna lever upp till bl.a. EU:s minimikrav för producentansvar Det finns 
i dag en betydande utmaning för myndigheten att i praktiken kunna 
kontrollera huruvida en producentansvarsorganisation låter återvinna sina 
förpackningar i enlighet med avfallsdirektivets och förpacknings-
direktivets regler. Det finns också utmaningar i att sanktionera eventuella 
överträdelser.  

Att en organisation är icke-vinstdrivande bedöms ge ett svagare 
incitament än annars att pröva lagstiftningens gränser, t.ex. genom att välja 
en återvinning till en lägre kvalitet. För Naturvårdsverket kommer därför 
prövning och tillsyn att underlättas. Myndigheten bör på sikt kunna 
antingen dra ned på tillsynen, alternativt och vid behov utnyttja de 
frigjorda resurserna till att förstärka övriga delar av tillsynen. På sikt kan 
ett minskat behov av tillsyn bli positivt för producentansvars-
organisationerna om deras tillsynsavgifter då skulle kunna sänkas något.  

11.13.4 Avfallsentreprenörer 
Volymen av de tjänster som producentansvarsorganisationer önskar upp-
handla påverkas inte av förslaget. Organisationerna kommer fortfarande 
att ha incitament att välja entreprenör utifrån pris och kostnadseffektivitet. 
Eventuella konsekvenser för avfallsentreprenörerna bör vara marginella.    

11.13.5 Kommunerna  
För kommunernas relation med producentansvarsorganisationerna saknar 
det betydelse vilken verksamhetsform som en producentansvarsorgani-
sation har.  

11.13.6 Övriga aktörer 
Fastighetsägare, hushåll och verksamheter har ingen relation till 
producentansvarsorganisationer och påverkas därmed inte av förslaget.  

11.14 Förslaget om krav på förmedlare av 
distansförsäljning 

Förslaget innebär att den som är etablerad i Sverige och yrkesmässigt 
förmedlar distansförsäljning av förpackningar och förpackade varor till 
slutanvändare i Sverige endast får förmedla distansförsäljning från 
producenter som har anlitat en eller flera producentansvarsorganisationer 
som åtar sig att ta hand om producentens förpackningar när de blivit avfall.  
Förslaget berör förmedlare (e-handelsplatser, postorderföretag etc.), 
företag med säte utanför EES-området som har avtal med förmedlare samt 
hushåll som köper varor av förmedlare. 
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 Utredningen om producentansvar för textil föreslog i sitt betänkande 
(SOU 2020:72 Producentansvar för textil – en del av den cirkulära 
ekonomin) att en digital marknadsplats ska tvingas säkerställa att säljare 
med producentansvar som använder tjänsten, själva eller genom en 
producentrepresentant, har slutit ett avtal med ett tillståndsgivet 
insamlingssystem. Utredningen bedömde, i beaktande av uttalanden från 
OECD och EU-kommissionen om behov av förtydligande av producent-
ansvaren, att den konkurrensnackdel förslaget kunde komma att medföra 
för svenska digitala marknadsplatser kommer att vara av övergående natur. 
Utredningen antog att förmedling av ny textil förekommer på 50 digitala 
marknadsplatser. 

Kostnaderna för marknadsplatserna att genomföra ändringarna i sina 
avtal antogs vara fyra (4) arbetstimmar för personal eller konsult med 
juridisk kompetens. Kostnaden blev då 150 000 kronor (4×750×50 = 
150 000). Administration av avtal bedömdes omfatta en veckas 
heltidsarbete (40 timmar) för administrativ personal med en timkostnad 
om 363 kronor per timme. Den totala kostnaden för administreringen 
beräknades därför till cirka 700 000 kronor (363×40×50 = 726 000). 

Utredningen konstaterade att rapportering av sålda mängder måste 
utföras oavsett om det sker till insamlingssystemet eller till producent-
representanten. Då en stor andel av framför allt de utomeuropeiska 
aktörerna endast tycks skicka mindre mängder, var bedömningen att den 
administrativa bördan blir liten. Kostnaden för rapportering för de 
utländska aktörerna skattades till cirka 1,1 miljoner kronor per år. 

Även om adressaten för förslaget är den svenska distansförmedlaren, 
kan det indirekt bli en effekt på de producenter utanför EU som önskar 
sälja sina produkter via förmedlaren. Dessa kan i viss utsträckning komma 
att antingen välja att sälja på svensk marknad via en återförsäljare i annat 
land eller avstå från att sälja på den svenska marknaden.  

En konsekvens av förslaget kan också bli att svenska konsumenter får 
ett något mindre utbud av produkter via distansförsäljning. Samtidigt bör 
inte lagstiftningen gynna att hushållen köper produkter av sådana 
producenter som inte uppfyller sitt producentansvar.  

11.15 Effekter på domstolsväsendet 
Antalet mål i domstol bedöms öka något på grund av en ny typ av mål och 
ett antal tillkommande ärenden som kommer att kunna överklagas från 
Naturvårdsverket. Bedömningen är ändå att de tillkommande arbets-
uppgifterna inte ökar i sådan utsträckning att det kommer att leda till 
märkbart ökade kostnader för rättsväsendet. Förslaget bedöms därför inte 
få statsfinansiella konsekvenser. 

11.16 Effekter på jämställdhet 
Den utbyggda fastighetsnära insamlingen kommer att leda till att hushållen 
behöver lägga ned mindre tid på utsortering och transport av förpack-
ningar. Det saknas uppgifter om huruvida ansvaret inom hushållen för 
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utsortering är jämnt fördelat mellan kvinnor och män eller om någon av 
dem tar ett större ansvar. Därför går det inte att dra några slutsatser om 
förslagets eventuella effekter på jämställdheten.  

11.17 Miljömässiga konsekvenser 

11.17.1 Förbättrad förpackningsinsamling minskar 
utsläppen av växthusgaser och förbrukningen av 
jungfruliga råvaror 

Den samhällsekonomiska nyttan av att öka materialutnyttjandet av 
förpackningsavfallet består i den negativa miljöpåverkan som kan 
undvikas både genom minskad förbränning och ett ökat resursutnyttjande.  
Den positiva miljöpåverkan består bl.a. av minskade växthusgasutsläpp, 
minskad försurning, minskad övergödning, minskade utsläpp av 
kväveoxider (NOx) samt minskad bildning av fotooxidanter (Miljö- och 
energidepartementet, ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall 
och returpapper – utveckling av producentansvaren”. 2018). Exempelvis 
gjordes koldioxidbesparingar på 180 000 ton 2019 genom insamlad pant i 
Sverige, vilket motsvarar lika mycket koldioxid som en mindre svensk 
stad släpper ut på ett år (https://pantamera.nu/pantsystem/varfor-pantar-
vi/att-panta-ar-miljosmart/, hämtad 2021-02-09).  

IVL tog 2019 på uppdrag av Naturvårdsverket fram ett underlag som 
visar på nuvarande och framtida potentiella klimatvinster med ökad 
materialåtervinning och återanvändning för ett antal olika avfallsflöden i 
olika scenarier. När det gäller förpackningar så konstaterades att åter-
vinning av pappersförpackningar leder till höga potentiella klimatvinster, 
följt av plast exkl. PET och därefter glas och PET. För papper och glas är 
det främst möjligheten att producera material från återvunnen råvara som 
ger vinsten. För plastförpackningar är det till stor del också att förbränning 
av plastavfallet kan undvikas som ger en klimatvinst (IVL, ”Beräkning av 
klimatvinster med återanvändning och återvinning”, rapport U 5585, 
2018).  

11.17.2 Fastighetsnära insamling vid hushåll förbättrar 
utsortering och ökar insamlingen 

Det har de senaste tio åren gjorts ett flertal olika studier om effekterna av 
fastighetsnära insamling. Den sammantagna bilden är att den fastighets-
nära insamlingen tydligt främjar en bättre utsortering av samtliga 
materialslag, minskar felsorteringen och ökar insamlingen. 

En studie gjord av Kretsloppskontoret i Göteborg visade att fastighets-
nära insamling vid villor (fyrfackskärl) gav större insamlingsmängder för 
alla fraktioner än genomsnittet i Sverige. Fastighetsnära insamling vid 
flerfamiljshus gav större insamlingsmängder för alla fraktioner förutom 
glas och plastförpackningar (Göteborgs Stad Kretslopp, 2012). Flera 
studier visade dessutom på hög kvalitet på det insamlade materialet när 
fastighetsnära insamling införs, t.ex. Miljö- och avfallsbyrån (2016), Profu 
(2014) och Göteborgs stad (2012) (Miljö- och energidepartementet, ”Mer 
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 fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – 
utveckling av producentansvaren”. 2018).  

Avfall Sverige publicerade 2017 en rapport med resultat från insamling 
av förpackningar i separata kärl i lägenheter i några exempelområden i 
Skåne och Blekinge. Innehållet av förpackningar i restavfallet var lågt och 
låg i de flesta exempelområden på cirka 1 kilogram per hushåll och vecka. 
Detta jämfördes med nationella nyckeltal för hög anslutningsgrad till 
fastighetsnära insamling (>80 procent av lägenheterna) på i genomsnitt 
1,5 kilogram per hushåll och vecka respektive låg insamlingsgrad (<20 
procent av lägenheterna) på i genomsnitt 2 kilogram per hushåll och vecka. 
Den fastighetsnära insamlingen hade alltså enligt denna rapport en 
potential att halvera felsorteringsgraden (Avfall Sverige, ”Fastighetsnära 
insamling av förpackningar och returpapper i SAMSA-området.” 2017). I 
rapporten Svensk Avfallshantering 2019 framgick att mängden restavfall 
i Sverige hade minskat med fyra procent sedan åtet innan, samtidigt som 
andelen kommuner med fastighetsnära fyrfacksinsamling från småhus har 
ökat från 15 till 19 procent. Enligt Avfall Sverige visade dessa siffror 
sammantaget att den ökande fastighetsnära insamlingen ger resultat 
(Avfall Sverige, ”Svensk Avfallshantering 2019.” 2020.).  

FTI lät 2019 en konsult granska de nya förordningarna om 
producentansvar för förpackningar och returpapper genom att jämföra två 
nationella scenarier för borttransport från bostadsfastigheter. I det första 
scenariot insamlades returpapper och förpackningar av de vanligast 
förekommande materialen vid fastighetsgränsen. Andelen producent-
material i restavfallet minskade med 7,6 procentenheter. Utsläppen av 
koldioxidekvivalenter minskade med 86 000 ton (Roland Berger, 
”Beräkning av kostnader och miljönytta med fastighetsnära insamling. 
Jämförelse mellan två scenarier.” Rapport. 2019). 

Naturvårdsverket beräknade, baserat på Profu (2013), att material-
återvinningen från hushållen skulle kunna öka med 60 000 ton till 2020 
genom en kraftigt utbyggd infrastruktur för fastighetsnära insamling. 
Beräkningarna byggde på att 98 procent av befolkningen får tillgång till 
fastighetsnära insamling för villor och flerbostadshus. Utsläppen av 
växthusgaser förväntades minska med i genomsnitt 91 000 ton koldioxid-
ekvivalenter per år då materialåtervinningen ökar till följd av en ökad 
servicenivå för insamling av förpackningar och tidningar. I redovisningen 
kvantifierades inte hur stora miljövinsterna är avseende minskad 
användning av ny råvara, minskade utsläpp av övergödande ämnen, 
minskade utsläpp av försurande ämnen, minskad bildning av fotooxidanter 
eller minskad energianvändning.  

I den utsträckning dagens förpackningsavfall och returpapper lämnas 
vid återvinningsstationer genom transport med bil bedöms utsläppen från 
dessa transporter minska när fastighetsnära insamling byggs ut. Däremot 
kommer en del av dessa miljövinster att ätas upp av ökade transporter av 
fordonen som transporterar avfallet. Dessa bilar drivs dock i allt större grad 
av biogas eller andra miljödrivmedel.  

Miljönyttan med materialåtervinning inom det svenska systemet 
studerades genom livscykelanalyser av Ambell m.fl. (2010), Profu (2011) 
samt Profu (2013). Miljönyttan av att ta till vara resurser i avfall var större 
än den miljöpåverkan som sker vid insamling, transport och behandling. 
Ambell m.fl. (2010) fann att det finns stora miljövinster med ökad 
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materialåtervinning av framförallt plastavfall samt pappers- och 
returpappavfall. De positiva miljöeffekterna av ökad materialåtervinning 
och minskad förbränning översteg dessutom de negativa miljöeffekterna 
av eventuellt ökade transporter enligt exempelvis Ambell m.fl. (2010) och 
Hunhammar (1999), vilket dock inte bör tas som argument för att 
miljöbelastningen från transporter ska negligeras (Miljödepartementet, 
”Redovisning av utredning om insamlingen av förpackningsavfall 
(M2015:A)”). 

11.17.3 Fastighetsnära insamling vid hushåll kan minska 
buller och nedskräpning   

Dagens återvinningsstationer kommer att försvinna med förslaget. Den 
lättillgängliga insamling som etableras kommer hantera betydligt mindre 
volymer. Problem vid återvinningsstationer med nedskräpning och med 
buller vid tömningar förvinner därmed i stor utsträckning från sådana 
platser. Till viss del skulle det kunna innebära att bullret istället flyttas 
närmare bostadsfastigheterna. I den aktörsdialog som varit en del av 
framtagandet av denna promemoria har det dock inte kommit fram att den 
hittillsvarande utbyggnaden av fastighetsnära insamling lett till problem 
med buller.  

Förslaget om insamling av förpackningsavfall på allmän plats bedöms i 
viss utsträckning kunna bidra till minskad nedskräpning i naturen. I Håll 
Sverige Rents skräpmätningar i tätorter 2019 utgjorde förpackningar den 
tredje vanligaste skräpfraktionen efter fimpar och portionssnus. I de 
skräpdykningar som organisationen genomförde i hamnar och på grunda 
bottnar samma år var metallburkar, glasflaskor och plastförpackningar 
bland det vanligaste skräpet (Håll Sverige Rent, ”Skräprapporten”, 2020).  

11.17.4 Förbättrad insamling från verksamheter kommer 
att öka utsorteringen av plastförpackningar 

Förslaget innebär att antalet mottagningsplatser för verksamhetsavfall 
kommer att utökas och att verksamheterna inte kommer att behöva betala 
någon avgift om de själva lämnar sitt avfall.  

Konsulter som anlitats av Naturvårdsverket redovisade i en kartläggning 
genomförd i juni 2021 av plastförpackningar från verksamheter att åter-
vinningsentreprenörer och dagligvaruhandeln uppskattat andelen plast-
förpackningar i verksamheternas restavfall till ca 25 procent. Bedöm-
ningen var att det finns en stor potential i att samla in verksamheternas 
förpackningsavfall av plast på liknande sätt som för hushållen. SMED 
uppskattade 2019 i en kartläggning av plastflöden att så mycket som 70 
procent av alla plastförpackningar går till energiåtervinning. I ett underlag 
till Miljödepartementet 2021 redovisade FTI att cirka 58 000 ton 
plastförpackningar skulle kunna återfinnas i verksamheternas restavfall. 

Förslaget bör leda till en bättre utsortering av samtliga materialslag, 
minskad felsortering och ökad insamling.  
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 12 Författningskommentar till förslaget till 
lag om ändring i miljöbalken 

15 kap. 
15 § 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om producent-
ansvarsorganisationer. 

I femte punkten, vars innehåll är nytt, införs ett bemyndigande att 
meddela föreskrifter som innebär att en producentansvarsorganisation för 
förpackningar inte ska få dela ut vinst till sina ägare. En producentansvars-
organisation är en juridisk person som förebygger eller hanterar avfall från 
producenters produkter (9 §).  

I sjunde punkten, som är ny, införs en bestämmelse som ger en möjlighet 
att föreskriva att en producentansvarsorganisation ska hantera mer avfall 
än som motsvarar organisationens marknadsandel eller som står i rimlig 
proportion till den verksamhet som bedrivs av de producenter som anlitar 
organisationen. Med producentansvarsorganisationens marknadsandel 
avses den andel av marknaden för produkter som de producenter som har 
anlitat producentansvarsorganisationen står för (jfr 12 § andra stycket). 
Enligt femte punkten kan det föreskrivas att producentansvars-
organisationer ska fullgöra skyldigheter som kan föreskrivas producenter 
enligt 12 §, dvs. t.ex. föreskrifter om att producentansvarsorganisationen 
ska hantera avfall. I 12 § andra stycket finns en begränsning som innebär 
att föreskrifter om producentansvar endast får avse den del av marknaden 
som motsvarar producentens andel av marknaden för produkterna i fråga 
eller som står i rimlig proportion till producentens verksamhet. Bestäm-
melsen innebär en begränsning även för vilket ansvar som kan åläggas en 
producentansvarsorganisation. Det nya aktuella bemyndigandet ger därför 
en möjlighet att göra avsteg från den begränsningen. Bemyndigandet kan 
t.ex. användas för att föreskriva att en viss producentansvarsorganisation 
ska ta emot allt avfall av viss typ, även om det finns andra producent-
ansvarsorganisationer på området. 

I andra stycket, som är nytt, införs en begränsning av vad föreskrifterna 
enligt första stycket 7 får avse. Föreskrifterna får endast avse hantering av 
avfall som producentansvarsorganisationen kan få skälig ersättning för. 
Bemyndigandet kan därför inte användas för att ålägga en producent-
ansvarsorganisation att ta emot allt avfall när det finns andra producent-
ansvarsorganisationer, om den mottagande producentansvarsorganisa-
tionen inte kan få ersättning för den hantering som överstiger organisa-
tionens marknadsandel. I 16 b § finns en bestämmelse som syftar till att 
reglera kostnadsansvaret om en producentansvarsorganisation för förpack-
ningar har fått ansvar för insamling av allt förpackningsavfall från 
verksamheter. Det är därför möjligt att med stöd av bemyndigandet i 
sjunde punkten föreskriva att en producentansvarsorganisation för för-
packningar t.ex. ska anordna mottagningsplatser för avfall från 
verksamheter. 

Övriga ändringar är endast redaktionella. 
Övervägandena finns i avsnitt 9.9.2 och 9.7.3. 
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16 b § 
I paragrafen, som är ny, finns bestämmelser om skyldighet för godkända 
producentsansvarsorganisationer för förpackningar att ersätta en annan 
sådan producentansvarsorganisation för viss insamling och information. 

I första stycket anges att övriga producentansvarsorganisationer ska 
ersätta den producentansvarsorganisation som ansvarar för insamling av 
förpackningsavfall från verksamheter och information om avfalls-
hanteringen för skäliga kostnader för verksamheten, i förhållande till sin 
marknadsandel. Bestämmelsen blir relevant om regeringen med stöd av 
bemyndigandet i 15 § 3 har meddelat föreskrifter om godkännande för 
yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation för förpackningar. 
En producentansvarsorganisation är en juridisk person som förebygger 
eller hanterar avfall från producenters produkter (9 §). För att bestäm-
melsen ska tillämpas krävs också att det finns flera godkända producent-
ansvarsorganisationer och att en av dem ansvarar för insamling av 
förpackningsavfall från verksamheter. Sådana föreskrifter kan meddelas 
med stöd av bemyndigandet i 15 § 7. Enligt den bestämmelsen kan 
regeringen meddela föreskrifter om att en producentansvarsorganisation 
ska ansvara för hantering av avfall (jfr 12 § 1). 

En producentansvarsorganisation ska ersätta den ansvariga producent-
ansvarsorganisationen för skäliga kostnader för verksamheten i förhål-
lande till sin marknadsandel. Med producentansvarsorganisationens mark-
nadsandel avses den andel av marknaden för förpackningar som de 
producenter som har anlitat producentansvarsorganisationen står för. 

Enligt andra stycket ska den myndighet som regeringen bestämmer vid 
behov besluta om hur stor en producentansvarsorganisations mark-
nadsandel ska anses vara. Hur beräkningen ska göras kan bestämmas i 
verkställighetsföreskrifter. 

Tvist om ersättningsskyldigheten prövas av mark- och miljödomstol 
som första instans (21 kap. 1 § 13). 

Övervägandena finns i avsnitt 9.7.3. 

21 § 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
kommunens insamling och behandling enligt 20 och 20 a §§. 

Det införs en punktuppställning i paragrafen. Första punkten motsvarar 
det bemyndigande som finns i paragrafen i dag. 

I andra punkten införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter om 
skyldigheter för kommuner att vidta åtgärder som krävs för att ansvars-
fördelningen mellan kommuner och producenter eller producentansvars-
organisationer ska fungera. Vad som avses med producentansvars-
organisationer anges i 9 §. Med stöd av bemyndigandet kan det meddelas 
föreskrifter om t.ex. platser där avfall som har samlats in av kommunen 
ska överlämnas till producenter eller producentansvarsorganisationer och 
om de rutiner som bedöms nödvändiga för ett sådant överlämnande. 
Övriga ändringar är endast redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.6.3. 
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 22 § 
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att 
kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant som kommunen ansvarar 
för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.  

Första punkten motsvarar det bemyndigande som finns i paragrafen i 
dag. 

I andra punkten, som är ny, införs ett nytt bemyndigande som innebär 
att kommunen kan åläggas att ta hand om avfall som omfattas av 
producentansvar, om det finns samordningsfördelar med att kommunen 
hanterar sådant avfall tillsammans med avfall som kommunen ansvarar för 
enligt 20 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av första 
punkten. Samordningsfördelarna kan bestå i en mer effektiv hantering av 
avfallet, t.ex. genom samordnade transporter. Övriga ändringar är endast 
redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.5.1. 

21 kap. 
1 § 
Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka mål som mark- och 
miljödomstolen prövar som första instans. 

I trettonde punkten, som är ny, görs ett tillägg som innebär att mark- och 
miljödomstolen som första instans prövar mål om kostnadsansvar för 
godkända producentansvarsorganisationer för förpackningar enligt 
15 kap. 16 b §. 

Vad som avses med producentansvarsorganisation anges i 15 kap. 9 §. 
Övriga ändringar är endast redaktionella. 

Övervägandena finns i avsnitt 9.7.3. 

27 kap. 
5 § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om renhållningsavgiften. 

I andra stycket görs ett tillägg när det gäller hur de kostnader som ligger 
till grund för avgiften ska beräknas. Tillägget innebär att ersättning för 
avfallshantering som producenter eller producentansvarsorganisationer 
betalar enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska 
räknas av. Vid tillämpning av denna paragraf ska med producent avses 
detsamma som i 15 kap. 8 a §. Vad som avses med producentansvars-
organisation anges i 15 kap. 9 §.  

Övervägandena finns i avsnitt 9.11.4. 
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Översikt över hur bestämmelserna i 2018 års 
förpackningsförordning och 
retursystemsförordningen föreslås bli 
behandlade 

Förordningen 
(2018:1462) om 
producentansvar för 
förpackningar 

Den nya förordningen om 
producentansvar för förpackningar 

  
1 §  1 kap. 1 § 
2 § 1 kap. 2 § 
3 § 6 kap. 1 § 
4 § 1 kap. 28 § 
4 a § 1 kap. 29 § 
5 § 1 kap. 30 § 
6 § 1 kap. 31 § 
7 § 1 kap. 7 § 
8 § 1 kap. 12 § 
9 § 1 kap. 8 § 
9 a § 1 kap. 11 § 
10 § 1 kap. 3, 4 och 9 §§ 
11 § 1 kap. 10§ 
12 § 1 kap. 13 § 
13 § 1 kap. 14 § 
13 a § 1 kap. 15 § 
14 § 1 kap. 16 § 
15 § 1 kap. 27 § 
16 § 2 kap. 9 § 
17 § 2 kap. 1 § 
18 § 2 kap. 2 § 
19 § 2 kap. 3 § 
20 § upphävd  
21 § 2 kap. 4 § 
22 § 2 kap. 5 § 
23 § 2 kap. 6 § 
24 § 2 kap. 7 § 
25 § 2 kap. 8 § 
25 a § 2 kap. 10 § 
25 b § 2 kap. 11 § 
25 c § 2 kap. 12 § 
25 d § 2 kap. 13 §  
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Bilaga       25 e § 2 kap. 14 § 
26 § 1 kap. 17 § 
27 § 1 kap. 18 § 
28 § 1 kap. 19 § 
29 § 1 kap. 20 § 
30 § 1 kap. 21 § 
31 § 1 kap. 22 § 
32 § 1 kap. 23 § 
33 § 1 kap. 24 § 
34 § 1 kap. 25 § 
35 § 1 kap. 26 § 
36 § 3 kap. 1 § 
36 a § 4 kap. 5 § 
36 b § 4 kap. 6 § 
36 c § 4 kap. 7 § 
37 § 3 kap. 2 § 
38 § 3 kap. 3 § 
- 3 kap 3 a §1 
- 3 kap.4 §2 
40 § 3 kap. 5 § 
40 a § 3 kap. 6 § 
40 b § 10 kap. 4 § 
40 c § 3 kap. 7 § 
41 § 3 kap. 8 § 
41 a § 3 kap. 10 § 
- 3 kap. 12 §3 
42 §  utgår 
43 § utgår 
44 § utgår 
45 § utgår 
46 § utgår 
47 § utgår 
48 § utgår 
49 § utgår 
50 § utgår 

 

1 Motsvarar 38 a § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar i den 
lydelse som föreslås i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035). 
2 Motsvarar 39 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar i den 
lydelse som föreslås i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035). 
3 Motsvarar 79 a § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar i den 
lydelse som föreslås i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035). 
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51 § utgår 
52 § utgår 
53 § utgår 
54 § utgår 
55 § utgår 
56 §  utgår 
57 § utgår 
58 § 5 kap. 23 § 
59 § 5 kap. 24 § 
60 § 5 kap. 22 § 
61 § utgår 
- 5 kap. 5 a §4 
62 § 10 kap. 6§ 
63 § utgår 
64 § utgår 
65 § utgår 
66 § utgår  
67 § utgår 
68 § 10 kap. 9 § 
69 § utgår 
69 a § 10 kap. 10 § 
70 § 6 kap. 12 § 
71 § utgår 
72 § 4 kap. 4 § 
73 § 10 kap 1 § 
73 a § 10 kap. 3 § 
73 b § 10 kap. 14 § 
74 § 10 kap. 12 § 
74 a § 10 kap. 13 § 
74 b § 10 kap. 11 § 
75 § utgår 
76 § utgår 
77 § 11 kap. 1 § 
78 § 11 kap. 3 § 
79 § 3 kap. 16 §, 10 kap. 15 § och 11 kap 3 § 
80 § 11 kap. 4 § 
  
  
  

 

4 Motsvarar 61 a § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar i den 
lydelse som föreslås i promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning (M2020/02035). 
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Bilaga         
Förordning (2005:220) 
om retursystem för 
plastflaskor och 
metallburkar 

Den nya förordningen om 
producentansvar för förpackningar 

1 § 1 kap. 8, 9 och 16 §§ 
1 a § 1 kap. 6 § 
1 b § 1 kap. 5 § 
2 § 4 kap 2 § 
3 § 5 kap 16 § 
4 § 5 kap 17 och 18 §§ 
5 § 5 kap. 19 § 
6 § 5 kap. 19 § 
7 § 4 kap. 3 § 
8 § 3 kap. 9 § 
9 § 5 kap. 22 § 
10 § 3 kap. 11 § 
10 a § 10 kap. 6 § 
10 b § 10 kap. 7 § 
10 c § 5 kap 12 § 
10 d § 5 kap. 13 § 
10 e § 5 kap. 14 § 
10 f § 5 kap. 8 § 
11 § 1 kap. 29 och 30 §§ 
12 § 11 kap 1 § 
12 a § 10 kap. 15 § 
13 § 11 kap. 4 § 
 

400



401



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-05 
Diarienummer 
KS/2022:19 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut Tillägg till Delegationsordningen 2020-11-02 § 147 - 
Tillsättning av externt finansierad personal 
Diarienummer: KS/2022:19 
Beslutsinstans:  
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun har möjlighet att söka pengar hos Kommundelegationen. 
För möjliggörande av en snabb hantering om medel hos Kommundelegationen krävs en  
personalförstärkning. Detta kan ske genom projektanställning eller köp av tjänst. 
Storfors kommun har behov av att snarast erhålla en sådan personalresurs. 
Storfors kommun kan ansöka om medel hos Kommundelegationen för täckande av denna 
kostnad. 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2021-12-20 § 140 beslutades att  
Om nuvarande delegationsordning ej medger att kommunchefen har delegation att  
projektanställa en person som finansieras till 100 % externt, föreslås Kommunstyrelsen  
besluta att komplettera KS delegationsordningen med att Kommunchefen och  
verksamhetschefer ges delegation att projektanställa/anställa person om kostnaden 
finansieras externt. 
 
Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen antogs i Kommunstyrelsen 2020-11-02 
§ 147. 
 
Vid granskning av delegationsordningen gällande anställning av personal framgår följande: 
Punkt:  Delegat Lagrum/kommentar 
1. Personalfrågor 
1.12 Anställning av chefer undantaget KSAU 7 kap. 1 § KL 
 kommunchef, verksamhetschef och 
 tecknande av chefsförordnande. 
 
1.13 Anställning av personal inom ramen  CH* Efter samråd med Pch 
 fastställd budget och personalram. 
 
1.14 Anställning, överstigande 1 månad, utöver KSAU Efter samråd med Pch 
 fastställd budget och/eller personalram. 
 
Ingen punkt finns upptagen i delegationsordningen att Kommunchef och verksamhetschef har 
delegation att projektanställa/anställa om kostnaden finansieras externt. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-05 
Diarienummer 
KS/2022:19 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-02 § 147. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-20 § 140. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Komplettera Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-11-02 med att Kommunchefen och 
verksamhetschef ges delegation att projektanställa/anställa person om kostnaden finansieras 
externt. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Margareta Albért, Verksamhetschef Vård och omsorg 
Annelie Izindre, Skolchef 
Daniel Bekking, Personalchef 
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Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Karin Jirénius 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

2021-11-24 KS 2021-00636 

  

 
 
 
 
 

Revidering av tillväxt- och tillsynsnämndens 
reglemente avseende ansvar för trafikfrågor 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 i § 124 fastställt reglemente 
för tillväxt- och tillsynsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 
samtidigt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och 
tillsynsnämnden att gemensamt utreda frågan kring ansvar för trafik-
frågorna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden har 
behandlat frågan den 19 oktober 2021 i § 110 respektive den 11 
november 2021 i § 66. Utredningen medför behov av ändring i de båda 
nämndernas reglementen. För tillväxt- och tillsynsnämndens reglemente 
föreslås en ändring i avsnitt A § 2 stycke 3.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 24 november 
2021 
Förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden 
Tillväxt- och tillsynsnämndens protokoll den 11 november 2021 § 66 
Tillväxt- och tillsynsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 
Samhälle och serviceförvaltningens yttrande avseende förtydligande om 
trafikfrågor den 22 oktober 2021   
 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden och tillväxt- och tillsynsnämnden har 
behandlat utredning av ansvar för trafikfrågor den 19 oktober 2021 i § 
110 respektive den 11 november 2021 i § 66. Utredningen medför behov 
av ändring i de båda nämndernas reglementen. 
 
Utredningen visar att samhällsbyggnadsnämnden ska vara väghållnings-
myndighet samt tillika trafiknämnd enligt vad som avses i lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234). Undantaget är parkerings-
tillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen 13 kap 3 och 8 §§. 
Ansvaret för parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska därför anges i 
tillväxt och tillsynsmyndighetens reglemente.  
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Tjänsteskrivelse 

 

2 (2) 

KS 2021-00636  

 

 

Ansvar för beslut om skymmande växtlighet enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ingår redan i reglementet för tillväxt- och tillsynsnämnden. 
 
Formuleringen i avsnitt A § 2 stycke 3 ”Nämnden ansvarar för de 
trafikuppgifter som avses i lagen om nämnden för vissa trafikfrågor 
(1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap 
§§).” ersätts med: 
”Nämnden ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder 
för vissa trafikfrågor (1978:234) avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 3 och 8 §§. 
 
Understruken text markerar ny formulering eller tillägg medan 
överstruken text markerar uppgifter som föreslås tas bort. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reglemente 
för tillväxt- och tillsynsnämnden. Reglementet ska gälla från den 1 mars 
2022.  
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Karin Jirénius  

Utredare  
    
 
 
Expedieras till 
Tillväxt- och tillsynsnämnden 
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Översänder tjänsteskrivelse och förslag till reglemente för tillväxt- och tillsynsnämnden för 
kännedom. Reglementet kommer att behandlas i Karlskoga kommuns kommunstyrelse den 11 
januari för vidare hantering i kommunfullmäktige i början av februari. 

  

Med vänlig hälsning 

Karin Jirénius 
utredare 
 
Karlskoga kommun 
KS Ledningskontor 
1 Kansliavdelningen 
691 83 Karlskoga 

Tfn 0586 - 614 98 
E-post: karin.jirenius@karlskoga.se 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mzDLg-00068N-
3F&i=57e1b682&c=atXsvZPb3egLAkIXDPF_tIjiKcFDRkgqAZ06x_MqR8onNmCVaJ2hHd
4qp6ndHryg-
WTvTH7jUSRL97du4qUonk4GRSQsJs5Ikmy3wnoa60SKkW3Xeep8Po9tiWEq90eOyvSoA
y5GGNi3wR7qiy59CLc5vlyeESlB1sZvxsnD5wwvypq5pFgswDNwTRS5F2jIcYNpWltWOS
-jDVaBezvoNQ 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mzDLg-00068N-
3F&i=57e1b682&c=qDO4CXVS5LAZLd2U3nyIhznjAtC_7qwDlmYX6qRhj64vIS2-
2fanuMBYm2ddmOGl2U_8u-
xVSuM2zx1Yxi6A32QF3COtdX1CKflkw2Cjtdz55m5NLgFkaBoJqaz1FOqtm01gv1HBoSW
asElHsTzWJVGWmhF3Xo8iubpO6KP6UCl1wvOv_rQfD76aUq5GgtM_-
ptLLRZcCAHbR3Da-pp63XUtIuYVJ536xVwZL5Cq_js 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mzDLg-00068N-
3F&i=57e1b682&c=h0vsobVQvEpd1ky4z5djhXtAHJSNZ5uMuxH0hUt5RnE2qhGYjZU-
3wxUH5SqmWuk_dss8Liu9JoQXTpkgpmrWJImtKd1sohxakXFlBbEZrCbL6tHqkdLurplwjg
owx-
p7qZvAmLcfxLsD6YNIpEjexU9O4o6HHfT1czKtt22d_WanMQo_d8iyabRe3N0g87UlEvsj2
CziEE-bYRFGWFN3mQa0x1wfoXkdK6Bovn6AWw 
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A. Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter 

Allmänt  
1 § Karlskoga och Storfors kommuner har bildat en gemensam myndighetsnämnd från och 
med 1 januari 2015. Karlskoga kommun är värdkommun och nämnden ingår i Karlskoga 
kommuns organisation.  
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för nämnden.  
 

Tillväxt- och tillsynsnämndens verksamhetsområde  

Tillväxt- och tillsynsnämndens uppgifter  
2 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter 
som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och 
förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar 
och föreskrifter.  

- Miljöbalken (1998:808)  
- Livsmedelslagen (2006:804)  
- Tobakslagen (2018:2088)  
- Alkohollagen (2010:1622)  
- Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
- Strålskyddslagen (1998:220)  
- Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  
- Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799)  

 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom Plan och Bygglagen (2010:900) undantaget 
översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§).  
 
Nämnden ansvarar för de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor 
(1978:234) undantaget lokala trafikföreskrifter (TrF 1998:1276, 10 kap §§). Nämnden 
ansvarar för den trafikuppgift som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234) 
avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap 
3 och 8 §§.  
 
Nämnden ansvarar för överklagan av lantmäteriförrättningar.  
 
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde och ur ett myndighetsperspektiv delta i 
kommunal planering.  
 

Inriktning  
3 § Nämnden ska  

1. Se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente och upprättat avtal mellan kommunerna,  
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2. Medverka vid kommunens planering på olika områden och, inom de övergripande 
planer och planeringsförutsättningar som finns, lämna förslag till verksamhetens 
utveckling,  

3. Arbeta med den interna kontrollen, 
4. Bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete d.v.s. att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter,  
5. Arbeta mot diskriminering.  

 
Nämnderna fullgör övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnderna.  
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

Ekonomisk förvaltning  
4 § Det åligger nämnden att underhålla och förvalta sin egendom.  
 
Nämnder med egen ekonomisk förvaltning ska i övrigt svara för att den ekonomiska 
förvaltningen inom verksamhetsområdet sker i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade 
direktiv.  
 

Delegering från kommunfullmäktige  
5 § Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden  

1. Om inte kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra 
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om 
betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,  

2. Med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av 
kommunfullmäktige besluta om avskrivning av sådan kommunal fordran, som härför 
sig till nämndens förvaltningsområde,  

3. Omfördela medel i driftsbudget och i investeringsbudget som anslagits till nämndens 
ansvarsområde,  

4. Fastställande och tillämpning av avgifter/taxor inom nämndens eget 
verksamhetsområde när avgifterna/taxorna saknar egentlig kommunalekonomisk 
betydelse och inte är av principiell vikt,  

5. Beredning av övriga taxor inom nämndens verksamhetsområde som beslutas av 
fullmäktige,  

6. Begära överlåtelse av ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken i enlighet 
med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen. 

 

B. För kommunstyrelsen/nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet  
1 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag 
eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget 
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 
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Organisation inom verksamhetsområdet  
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till 
av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.  
 

Förvaltningsorganisation  
3 § Under nämnden lyder förvaltningen. Nämnden ansvarar för organisationen av sin egen 
förvaltning.  
 

Personalansvar  
4 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och nämnderna har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde 
med undantag av de frågor som anges i kommunstyrelsens reglemente avsnitt A § 9.  
 
Genomförande av uppdrag kan delegeras till anställd i någon av medlemskommunerna eller 
lösas genom avtal med annan part.  
 

Behandling av personuppgifter  
5 § Tillväxt- och tillsynsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker i dess verksamhet.  
 
Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
 

Arkiv och dokumenthantering  
6 § Allmänna handlingar ska behandlas i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) samt tryckfrihetsförordningen.  
 
Nämnden ska se till att dokumenthanteringen i övrigt uppfyller arkivlagens (1990:782) krav 
och att reglerna i kommunens arkivreglemente följs.  
 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige  
7 § Tillväxt- och tillsynsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente,  
2. genom finansbemyndigande.  

 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.  
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
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Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  
 

Information och samråd  
8 § Nämnden ska aktivt informera allmänheten om sin verksamhet. Särskild uppmärksamhet 
ska ägnas åt information till och samråd med dem som berörs av nämndens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive partiföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten 
till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.  
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  
 

Sammanträdesformer  

Tidpunkt för sammanträden  
9 § Tillväxt- och tillsynsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Nämnden ska för varje verksamhetsår upprätta en plan över sina sammanträden utifrån 
fullmäktiges sammanträdesplan.  
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det 
extra sammanträdet.  
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde.  
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.  
 

Kallelse  
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
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sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  
 

Offentliga sammanträden  
11 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga 
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.  
 

Sammanträde på distans  
12 § Tillväxt- och tillsynsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Högst hälften av nämndens ledamöter får delta på distans vid nämndens sammanträden. 
Ordföranden kan vid synnerliga skäl medge avsteg från detta. Ordföranden måste finnas 
fysiskt på plats vid sammanträdet.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 
tillämpas, d.v.s. vid behandling av ärenden som gäller val eller anställning av personal.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.  
 

Närvarorätt  
13 § Kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 
tjänstemän med kommunövergripande ansvar får närvara vid samtliga nämnder och delta i 
deras överläggningar. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot 
någon enskild. Den gäller inte heller i ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas 
av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Förvaltningschef samt verksamhetschefer får närvara och delta i överläggningarna vid 
nämndens sammanträde då ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområden 
behandlas. 
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Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  
 
Partiföreträdare som utsetts av kommunfullmäktige får närvara vid samtliga 
nämndsammanträden och har yttranderätt, men ingen förslags- eller beslutanderätt. 
Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Den 
gäller inte heller i ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Partiföreträdare har rätt att temporärt kunna kalla in sin ersättare om rådet inte har någon 
ordinarie ledamot i nämnden och inte kan närvara vid ett sammanträde eller en aktivitet.  
 

Sammansättning  
14 § Tillväxt- och tillsynsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, varav fem 
ledamöter och fem ersättare ska utses av Karlskoga kommun samt två ledamöter och två 
ersättare utses av Storfors kommun.  
 

Ordföranden  
15 § Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
6. bevaka att nämndens beslut verkställs,  
7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,  
9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.  
 

Presidium  
16 § Tillväxt- och tillsynsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Ordförande och andre vice ordförande ska utses av Karlskoga 
kommun och förste vice ordförande ska utses av Storfors kommun.  
 
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs.  
 
Ärenden till nämnden ska beredas vid presidieberedning.  
 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
17 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
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tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid.  
 
Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  
 

Förhinder  
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, kallar själv in sin ersättare. Om ersättaren inte kan nås kontaktar ledamoten 
sekreteraren som inkallar nästa ersättare i enlighet med den av fullmäktige fastställda 
inkallelseordningen.  
 

Ersättares tjänstgöring  
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som respektive 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den 
ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. Ersättare träder in i första hand 
utifrån vilken kommun som representeras, i andra hand utifrån vilket parti som representeras i 
det fall nämnden inte är beslutsför.  
 
Ersättare som inte tjänstgör får yttra sig, men har inte rätt att ställa yrkanden, delta i besluten 
eller få sin mening antecknad i protokollet.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen.  
 

Jäv, avbruten tjänstgöring  
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.  
 

Yrkanden  
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
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Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 
det skriftligt.  
 

Deltagande i beslut  
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.  
 

Reservation  
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  
 
En protokollsanteckning/särskilt yttrande kan bifogas protokollet om ordföranden godkänner 
det.  
 

Justering av protokoll  
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. En ersättare till justeraren ska utses.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämndens protokoll ska anslås på Karlskoga kommuns och Storfors kommuns officiella 
anslagstavla senast två dagar efter justeringen.  
 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser.  
 

Delgivningsmottagare  
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar.  
 

Undertecknande av handlingar  
27 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 
utser. 
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Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav 
undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som 
utses därtill.  
 

Ersättning  
28 § Kostnaderna för de förtroendevalda (arvoden, resor, utbildning etc.) i den gemensamma 
nämnden ska betalas av respektive kommun.  
 

C. Utskott  

Inrättande av utskott  
1 § Nämnden får inrätta utskott.  
 

Val av ledamöter i utskott  
2 § Om utskott inrättas ska nämnden i samband därmed bestämma hur många ledamöter och 
ersättare utskottet ska ha, dock inte fler än hälften av ledamöterna i nämnden och högst fem 
ledamöter. Utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i nämnden.  
 

Presidium för utskott  
3 § Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  
 

Närvaro vid utskottssammanträden  
4 § Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen.  
 

Fyllnadsval för utskott  
5 § Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.  
 

Sammanträdestider för utskott  
6 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär 
det. 
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Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet.  
 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.  
 

Kallelse till utskottssammanträden  
7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 
som ska behandlas.  
 

Handläggning av ärenden i utskott  
8 § Utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  
 
Utskottssammanträde på distans  
9 § Utskottet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att 
tillämpas.  
 
Distansdeltagande får inte ske vid sammanträden då sekretesskyddade ärenden behandlas. 
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Ämne: Remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2022-2033
Från: Mattias Landin <mattias.landin@regionvarmland.se>
Till: arvika.kommun@arvika.se (arvika.kommun@arvika.se) <arvika.kommun@arvika.se>; 
kommun@eda.se (kommun@eda.se) <kommun@eda.se>; kommun@filipstad.se 
(kommun@filipstad.se) <kommun@filipstad.se>; Forshaga Kommun (kommun@forshaga.se) 
<kommun@forshaga.se>; Grums Kommun (kommunstyrelse@grums.se) 
<kommunstyrelse@grums.se>; kommun@hagfors.se (kommun@hagfors.se) 
<kommun@hagfors.se>; Hammarö kommun <kommun@hammaro.se>; 
karlstadskommun@karlstad.se (karlstadskommun@karlstad.se) 
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@kil.se (kommun@kil.se) <kommun@kil.se>; 
kommunen; kommun@munkfors.se (kommun@munkfors.se) <kommun@munkfors.se>; 
StorforsKommun; kommun@sunne.se (kommun@sunne.se) <kommun@sunne.se>; 
kommun@saffle.se (kommun@saffle.se) <kommun@saffle.se>; torsby.kommun@torsby.se

(torsby.kommun@torsby.se) <torsby.kommun@torsby.se>; kommun@arjang.se
(kommun@arjang.se) <kommun@arjang.se>; region.dalarna@regiondalarna.se 

<region.dalarna@regiondalarna.se>; regionen@regionorebrolan.se 
<regionen@regionorebrolan.se>; kollektivtrafik@vgregion.se <kollektivtrafik@vgregion.se>; 
info@kau.se <info@kau.se>; varmland@lansstyrelsen.se (varmland@lansstyrelsen.se) 
<varmland@lansstyrelsen.se>; MSB Registrator <registrator@msb.se>; 
trafikverket@trafikverket.se (trafikverket@trafikverket.se) <trafikverket@trafikverket.se>; 
post@viken.no <post@viken.no>; post@innlandetfylke.no <post@innlandetfylke.no>; 
info@handelskammarenvarmland.se (info@handelskammarenvarmland.se) 
<info@handelskammarenvarmland.se>; Sandra Nätt <sandra.natt@regionvarmland.se>; 
info@cykelframjandet.se <info@cykelframjandet.se>; info@visitvarmland.com 
<info@visitvarmland.com>; i.registrator@regeringskansliet.se 
<i.registrator@regeringskansliet.se>; smc@svmc.se <smc@svmc.se>; 
christer.angstrom@gmail.com <christer.angstrom@gmail.com>; 
anna.hedberg@svensktnaringsliv.se <anna.hedberg@svensktnaringsliv.se>; varmland@ntf.se 
<varmland@ntf.se>; mellansverige@foretagarna.se <mellansverige@foretagarna.se>; exp-
hkv@mil.se <exp-hkv@mil.se>; registrator@arbetsformedlningen.se 
<registrator@arbetsformedlningen.se>; registrator.bergslagen@polisen.se 
<registrator.bergslagen@polisen.se>; jenny.nilsson@lrf.se <jenny.nilsson@lrf.se>; 
bjorn.olsson@trafa.se <bjorn.olsson@trafa.se>; linda.ramstedt@trafa.se 
<linda.ramstedt@trafa.se>; Diariet Region Värmland <diariet@regionvarmland.se>
Mottaget: 2021-12-09 10:03:22

Hej,

Översänder remiss på Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2022-2033.

Samtliga handlingar finns på länken nedan:
https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/infrastruktur-och-
kommunikationer/lanstransportplan/remiss-lanstransportplan-2022
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Synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till region@regionvarmland.se med kopia 
till mattias.landin@regionvarmland.se och marcus.smedman@regionvarmland.se senast den 1 
mars 2022.  Ange RUN/210480 i ämnesraden. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att vända er till:

 Mattias Landin, 010-833 10 61, mattias.landin@regionvarmland.se
 Marcus Smedman, 010-833 10 34, marcus.smedman@regionvarmland.se

Mattias Landin
Trafikstrateg
010-833 10 61, 070 544 46 32 OBS, nytt telefonnummer!
mattias.landin@regionvarmland.se
Region Värmland
Avdelningen för regional tillväxt, Region Värmland kollektivtrafik
Lagergrens gata 2, 652 14 KARLSTAD
www.regionvarmland.se
Region Värmland bildades 1 januari 2019. Vi arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och 
kollektivtrafik.
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Protokoll 

 Regional utvecklingsnämnd  
  

Sekretariatet  Mötesdatum 
  2021-12-07 

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 239 Dnr  RUN/210421 

Framtagande av regional länsplan för transportinfrastruktur 
2022-2033 
 

Beslut 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 
1. Regionala utvecklingsnämnden beslutar att skicka ut förslag till länstransportplan på remiss 
med sista svarsdag 1 mars 2022. 
2. Paragrafen direktjusteras. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram förslag till 
länstransportplan. I direktiv 2020/21:409, som beslutades 23 juni 2021, gavs Region 
Värmland i uppdrag att ta fram förslag till länstransportplan för perioden 2022-2033. Planens 
innehåll och omfattning regleras i förordning om länsplaner 1997:263. 
Yrkanden 
Elisabeth Björk (V) yrkar att det inte ska ges stöd till Karlstad Airport ur länstransportplanen. 
Beslutsgång 
Ordförande Stina Höök (M) ställer tjänsteskrivelsens förslag till beslut mot Elisabeth Björks 
(V) förslag och finner att nämnden beslutar att godkänna enligt tjänsteskrivelsens förslag. 
Reservationer 
Elisabeth Björk (V) reserverar sig mot beslutet. 
  
  
  
  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Remiss på förslag till länstransportplan för Värmlands län 2022-2033 
 §132  Framtagande av regional länsplan för transportinfrastruktur 2022-2033 
 Barnchecklista - Framtagande av länstransportplan för Värmland län 2022-2033 
 Bilaga Regional systemanalys LTP 2022-2033 
 Bilaga MKB till LTP 211029 
 Bilaga Tabellunderlag arbetspendling 
 Bilaga Länsplan 2022-2033 
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Datum Diarienummer 

Regional utveckling 2021-12-07 RUN/210480 
Handläggare Ert datum Er beteckning 

Mattias Landin 
Marcus Smedman 

  

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) E-postadress 
  010-831 50 00  

Telefax Organisationsnummer 
 232100-0156 

 

 

Missiv – Remiss om Förslag till länstransportplan för 
Värmlands län 2022-2033 

Region Värmland är länsplaneupprättare och ansvarar för att ta fram 
förslag till länstransportplan. I direktiv 2020/21:409, som beslutades 23 juni 
2021, gavs Region Värmland i uppdrag att ta fram förslag till 
länstransportplan för perioden 2022-2033. Planens innehåll och omfattning 
regleras i förordning om länsplaner 1997:263. 
Inriktningen är att skapa förutsättningar för ett robust, kapacitetsstarkt, 
säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser 
medborgarnas och näringslivets behov av transporter. Grund för prioritering 
av åtgärder har utgjorts av bland annat de transportpolitiska målen 
Värmlandsstrategin, regeringens direktiv samt dialog med kommunerna 
och övriga berörda aktörer. 
Förslag till länstransportplan har tagits fram under sommar och höst 2021. 
Parallellt med planförslaget har det även tagits fram en regional 
systemanalys och miljökonsekvensbeskrivning av åtgärderna. Båda 
dokumenten ingår i remissen. 
För att underlätta hanteringen av remissvaren är vi tacksamma för att ni 
följer den kronologiska ordningen i dokumentet och svarar med hänvisning 
till kapitel och bilagor. Det är frivilligt att lämna synpunkter på samtliga 
dokument men vi är i första hand intresserade av synpunkter på 
länstransportplanen. 
Samtliga handlingar finns att hämta på länken nedan: 
https://regionvarmland.se/regionvarmland/utveckling-tillvaxt/infrastruktur-och-
kommunikationer/lanstransportplan/remiss-lanstransportplan-2022 
 
Synpunkter på samrådsunderlaget ska ha inkommit till 
region@regionvarmland.se med kopia till 
mattias.landin@regionvarmland.se och 
marcus.smedman@regionvarmland.se senast den 1 mars 2022. 
Ange RUN/210480 i ämnesraden. 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att vända er till: 
Mattias Landin, 010-833 10 61, mattias.landin@regionvarmland.se 
Marcus Smedman, 010-833 10 34, marcus.smedman@regionvarmland.se 
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 Datum Diarienummer  

REGION VÄRMLAND   2 (2) 
  

 
Sändlista: 
• Arbetsförmedlingen 
• Funktionsrätt Värmland 
• Företagarna Värmland 
• Försvarsmakten 
• Handelskammaren Värmland 
• Innlandet fylke 
• Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 
• Länsstyrelsen i Värmland 
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
• NTF Värmland 
• Polismyndigheten Värmland 
• Region Dalarna 
• Region Örebro län 
• Riksförbundet Enskilda Vägar Region Väst 
• Svenskt näringsliv 
• Sveriges motorcyklister (SMC) 
• Trafikverket Region Väst 
• Viken Fylkeskommune 
• Visit Värmland 
• Värmlands kommuner 
• Västra Götalandsregionen 
 
För kännedom: 
• Infrastrukturdepartementet 
• Trafikanalys 
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Ämne: Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Från: planrevidering@trafikverket.se <planrevidering@trafikverket.se>
Till: diariet.borlange@trafikverket.se <diariet.borlange@trafikverket.se>
Mottaget: 2021-11-30 14:33:16

Hej!
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Förord 
Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de 

transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av 

densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget 

bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 

transportsystemet.  

Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och 

fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att 

åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna 

fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för 

vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning 

som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 

mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, 

vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och 

Sveriges konkurrenskraft.  

Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess 

utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer. 

Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av 

arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via 

Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper. 

Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda 

remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

På uppdrag av Trafikverkets styrelse 

Borlänge den 30 november 2021 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Planförslagets förutsättningar och framtagande 

En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar

 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan

 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)

 medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser 

samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det 

trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda 

vår infrastruktur smartare och effektivare. 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive 

klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första 

hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att 

den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan 

påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom 

styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är 

infrastrukturen en pusselbit bland flera.  

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande 
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av 

riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också 

av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska 

fördelas enligt följande:  

 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och

reinvesteringar) av statliga järnvägar;

 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa

anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya

stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av 

vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

1 Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen. 

494



8 (224) 

Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med 

den gällande planen.  

Begränsat utrymme för nya investeringar 
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning 

som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget 

är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna 

har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger 

ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med 

kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, 

samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det 

till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser). 

Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i 

gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär 

tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring 

80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under 

planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan. 

Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och 

Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare 

är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt 

optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt 

20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan 

finns med i gällande plan.  

Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare 

kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den 

angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i 

första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets 

bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver 

den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen 

av Norrbotniabanan.  

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning 
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den 

gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om 

investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande 

plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk 

måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att 

minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i 

gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att 

totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och 

omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen 

under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från 

107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås 

har tvingats senareläggas.  

Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något 

långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar 
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare 

utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett 

robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och 

eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.  

Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya 

industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade 

hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya 

signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. 

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med 

cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan 

förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. 

Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 

2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av 

systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas. 

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att 

mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade 

kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som 

kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa 

brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder 

(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel 

trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av 

dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta 

arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har 

tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen. 
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Planförslagets fördelning av medel 

Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden. 

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som 

tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15 

procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.  

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt 
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa 

samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar 

många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan 

förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar 

som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och  

förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan 

teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.  

Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är 

det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man 

bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva 

åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock 

problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är 

förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en 

förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger 

dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och 

senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt 

ska utgå ur planförslaget.  
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen 

fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade 

projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen, 

vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående 

investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat 

med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.  

De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade 

kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.  

En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning 

eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av 

bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit 

kända i tidigare utredningsskeden.  

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning 
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens 

medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i 

pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också 

vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka 

orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av 

projekten. 

Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 

effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot 

bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också 

nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i 

samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen, 

produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar 

om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader. 

Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.  

Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det 

kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter 

från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från 

Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:  

 Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar

i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

 Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka

systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

 Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket

proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

 Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,

planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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 Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,

till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och

underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att

pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge

incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat 
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som 

fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för 

höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt 

andra investeringar.  

Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom 

utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna 

poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar 

eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser 

investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor 

samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska 

diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga 

planeringsförutsättningarna.  

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. 

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande 

planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för 

utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad 

med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor 

och signalsystemet ERTMS. 

Planförslagets ram

Gällande 

ram

Plan-

periodens 

slut 
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen 

Vi rustar upp järnvägen 
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder 

kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att 

underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader, 

eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och 

hastighetsnedsättningar.  

Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan, 

Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–

Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med 

förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga 

åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan 

och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio 

prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.  

De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad 

robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar. 

Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder 

som förlänger livslängden. 

Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATC-

system har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin 

tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna 

upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.  

Vi bygger ut järnvägen 
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av 

detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en 

fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder, 

trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS. 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom 

förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela 

medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en 

prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att 

de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala 

systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor 

under planperioden.  
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 

325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att 

reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det 

gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade 

tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är 

att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor 

jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning. 

Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka, 

Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan 

ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan 

Skellefteå–Luleå. 

Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs 

de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln, 

Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och Värnamo-

Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan, 

Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och 

godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade 

restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt 

åtgärder för längre och tyngre tåg.  

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län 

föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en 

lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder 

för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även 

förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till 

fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är 

nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av 

Stockholms stad och Jernhusen.   

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen 
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och 

plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för 

nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och 

Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim. 

Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla 

kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS 

jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer 

ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle 

innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att 

underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten. 

Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i 

kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av 

Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av 

Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). 
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora 
vägunderhållsbehov 

Ett begränsat antal nya väginvesteringar 
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling 

genom förbättrad tillgänglighet.  

Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på 

väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart 

Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att 

bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål 

för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra 

vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

på det regionala vägnätet.  

Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. 

Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för 

att förhindra obehörigt spårbeträdande.  

Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för 

att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya 

investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget 

dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller 

nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma 

storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av 

medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.  

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen 
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen 

2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, 

och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 

Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under 

planperioden än vad Trafikverket kan återställa.  

De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa 

anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en 

följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling 

mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, 

och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att 

Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt  eftersom nödvändiga 

åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på 

de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att 

nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till 

växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en 
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken 

för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. 

Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. 

En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna 

upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på 

framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också 

att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som 

högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via 

bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt 

trafik.  

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem 
för medborgare och näringsliv  

Förbättrade möjligheter till pendling och resande 
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela 

landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och 

bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar 

till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre 

tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och 

ökad livskvalitet.  

Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med 

buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet 

utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en 

central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av 

vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga 

att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa 

sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir 

tryggare och säkrare.  

De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket 

är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar 

över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas 

bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling. 

Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under 

planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till 

andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås 

gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder 

och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att 

länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska 

planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker 

cykling. 

Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna 

och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av 
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på 

cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.  

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet 
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive 

bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på 

järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk 

på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten 

föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den 

särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar. 

Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade 

malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar 

muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny 

djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB 

och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till 

Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att 

vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och 

uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och 

Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.  

Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för 

besöksindustrin. 

Minskad lokal miljöpåverkan 
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och 

infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. 

Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager, 

bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö) 

och vatten.  

Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i 

ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som 

lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på 

barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en 

ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för 

dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot 

förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma 

förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär 

ersättning till vissa statliga verksamheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt 

effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre 

vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det 

skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.  
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de 

effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför 

att detta anslag ökas.  

De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3 

(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan 

effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir 

genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten 

0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i 

lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar, 

både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med 

nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de 

etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK 

för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med 

nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med 

kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala 

investeringskostnad med 65 miljarder kronor.  

Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte 

bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet 

ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar 

externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av 

offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i 

huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.  

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och 
hållbart transportsystem 
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket 

utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och 

information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika 

delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på 

interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under 

planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen 

av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den 

egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga 

inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta 

omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, 

effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett 

hållbart samhälle.  

En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av 

vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan 

Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026. 

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen 
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 

2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta 

merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer 
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet 

och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå 

klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i 

vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom 

bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under 

det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 

2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt 

detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De 

centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför 

planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur. 

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska 

trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent 

av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och 

Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana 

investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar 

tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar 

också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och 

acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda 

bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i 

planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära 

beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, 

och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på 

det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket 

större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat 

trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att 

substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till 

följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består 

huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från 

vägtrafiken.  

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen 
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över 

transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt, 

eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar 

vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens 

direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och 

kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter 

och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i 

fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att 

vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens 

marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer 

lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden.  
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt 

utan trafiktillväxt. 
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1 Uppdrag och utgångspunkter 
Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag. 

Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har 

också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det 

tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 

arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges 

konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 

åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för 

höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den 

nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak 

vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar, 

investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, 

insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

och driftbidrag till icke statliga flygplatser.  

Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är 

utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de 

transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.   

Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och 

den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra 

sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till  

exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra 

aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt 

kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering. 

Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att 

regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs 

efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt 

förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket, 

utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det 

brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 

1.1. Regeringens direktiv 
Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag. 

Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 

2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till 

åtgärder. 

De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som 

regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara 

utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller 

2 Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska 

redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som 

infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet, 

klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i 

landet och Sveriges konkurrenskraft. 

Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga 

planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 

perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska 

165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av 

statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive 

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska 

437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder 

kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De 

etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och 

utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under 

planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen 

för länsplanerna.  

1.2. Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033 
I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den 

gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade 

behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder 

som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.   

1.2.1. Ny plan bygger vidare på tidigare insatser 
Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen 

benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år 

som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en 

del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har 

16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är 

slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och 

trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts. 

Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen 

mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för 

upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder 

genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och 

påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att 

det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017. 

Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på 

järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll, 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades 

har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i 

Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg 

färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka 

byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad 

kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg 

tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av 
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd 

av gruvdriften.  

En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är 

tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som 

orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre 

fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den 

nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska 

vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den 

högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen. 

Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning 

genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter. 

Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande 

plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk 

och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.  

I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap 

om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya 

tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger  

vidare på det som genomförts innan.  

1.2.2. Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande 
Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att 

utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering. 

Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I 

Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel 

behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet 

vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre 

tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som 

tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande 

av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående 

planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men 

ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför, 

på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av 

mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.  

Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att 

anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som 

förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De 

kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också 

gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga 

vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre. 

Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade 

miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar 

bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven. 
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1.2.3. Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov 
Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög 

grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för 

utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop 

den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande 

planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa 

planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande 

plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4 

Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya 

planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan 

plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna 

utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar. 

De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är: 

 I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av

nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som

tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon

tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under

planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.

 Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt

46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från

ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för

att motverka dessa diskuteras.

 Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra

järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med

en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd

omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under

planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med

en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).

 Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja

planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,

med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår

3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den 

anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på 

22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom 

inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör 

utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom 

angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de 

3 Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent. 
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär 
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan. 
4 Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt 
anges. 
5 Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på 
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073. 
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga 

måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare. 

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat. 

Post 

Från 
gällande 

plan 
(prisnivå 

2021) 

Tillkommande 
(kostnads-

ökningar och 
tillägg) 

Kostnads–
anspråk 

2022–2033 
Källa 

Namngivna 
investeringar 123 +39 162 Gällande plan 

Norrbotniabanan 
Skellefteå–Luleå +3 3 

Regeringens direktiv; 
Trafikverkets bedömning av 
lämplig kostnad under 
planperioden 

Etapper av nya 
stambanor 76 +31 107 

Regeringens direktiv (motsv. 
kostnadsökning sedan 
gällande plans fastställelse) 

ERTMS 10 

+8
(kostnadsökn.) 

+21 (fortsatt
utrullning)

40 Behov för tekniskt optimal 
fortsatt utrullning 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 37 37 Gällande plan 

Stadsmiljöavtal 13 13 Gällande plan 

Länsplaner 39 +3 42 Regeringens direktiv 

Forskning och 
innovation6 5 5 Gällande plan 

Planering och 
myndighetsutövning 17 17 

Bedömda behov i 
Trafikverkets 
inriktningsunderlag 

Räntor, bidrag med 
mera 33 33 

Beräknade ränteutgifter, 
regeringens direktiv med 
mera 

Totalt 353 106 459 Angiven ram 437 mdkr 

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen 

trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart 

fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden 

2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men 

ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader 

(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för 

etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av 

ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–

Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala 

kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor. 

6 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. 

512



26 (224) 

Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är 
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.) 

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste 

investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska 

överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad. 

Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra 

den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och 

under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder, 

länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden. 
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering). 

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse. 
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.  

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033. 

Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i 

genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande 

planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor, 

oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram 

som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva 

hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.  

Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna 

investeringar uppdelade på trafikslag. 

Nya planens ram 

Gällande  
plans ram 

514



28 (224) 

Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat 
på trafikslag. 

1.3. Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen 

och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen 

bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än 

infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med 

målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara 

väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa 

andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I 

detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till 

olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att 

infrastrukturplanen ska passa ihop med målen. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i 

sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att 

beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan 

olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska 

Gällande  
plans ram 

Nya planens ram 
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska 

kostnader.7 

1.3.1. Planens bidrag till det övergripande målet 
Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar 

dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas 

genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och 

upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska 

effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars 

samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer, 

vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar. 

Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer, 

transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av 

transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är 

större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som 

bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan 

bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid, 

pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra 

transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina 

transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller, 

slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet 

förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina 

beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte 

transportpolitiska principen. 

Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade 

samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av 

positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters 

utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt 

möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom 

sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av 

utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika 

skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk 

mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska 

effektiviteten kvalitativt. 

Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör 

planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av 

fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger 

huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel 

upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att 

försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna 

förutsättningarna och anslagsramarna. 

Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att 

transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart 

samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

7 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett 

hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som 

hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka 

beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan 

också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet. 

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa, 

energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet, 

trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många 

hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för 

alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska 

trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de 

miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan 

bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där 

livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av 

underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen 

förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft. 

Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att 

det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och 

miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 

hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser 

används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete 

har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga 

resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i 

infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi 

och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas 

egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av 

transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som 

ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan 

man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala 

samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.  

1.3.2. Tillgänglighet för medborgare och näringsliv 
God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, 

service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med 

transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av 

förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god 

ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att 

förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan 

företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets 

transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög 

livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, 

vänner, service och passande arbeten. 
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med 

vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den 

tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som 

trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar 

som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad 

till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av 

planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt 

näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är 

därför viktiga överväganden. 

1.3.3. Trafiksäkerhet 
Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive 

trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av 

utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag 

ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den 

största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen 

ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad 

tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se 

redovisning i kapitel 9). 

1.3.4. Klimatmålen och övriga miljömål 
Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också 

beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 

flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 

2045. 

Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8 

från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en 

övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, 

huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste 

decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås. 

För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av 

styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malus-

systemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av 

biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel, 

regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom 

elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur.  

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel, 

olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna 

investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största 

positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade 

8 Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186. 
9 Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 . 
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i 

viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre 

attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter. 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av 

koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även 

prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om 

styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. 

Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom 

att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed 

bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den 

samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för 

järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på 

”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom 

transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De 

innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och 

reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta 

priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något 

mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma 

även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt 

kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).  

Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur 

planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats 

ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ 

miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. 

Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och 

viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera. 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden. 

1.3.5. EU:s gemensamma transportpolitiska mål 
EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-T-

förordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 

svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande 

dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som 

Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med 

10 Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter 
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät. 
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de 
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i 
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna. 
11 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till 

alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- 

och säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya 

utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett  förslag till ny TEN-T-

förordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas 

vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för 

transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility 

Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa 

transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och 

vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken. 

1.4. Processen för att ta fram planförslaget m.m. 
Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är 

indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett 

inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 

planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den 

30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter 

och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020 

gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och 

samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 

inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om 

nya stambanor redovisades den 28 februari 2021. 

Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag 

till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 

2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade 

beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). 

Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har 

regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen. 

Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan 

ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med 

länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni 

genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med 

statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid 

framtagandet av planförslaget. 

Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i 

enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska 

ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022. 

Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning 

för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till 

Regeringskansliet. 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 

520



34 (224) 

Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra 

pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda 

uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i 

augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021. 

Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra 

införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget 

delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt 

som planförslaget den 30 november. 

Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav 

regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021 

redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta 

redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget 

redovisas den 30 november till Regeringskansliet. 

Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av 

sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan. 

Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken 

påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller 

planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket 

gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra 

transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till 

Regeringskansliet den 30 november.13 

Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska 

beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I 

planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan 

myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta 

stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av 

gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna. 

Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan 

värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de 

nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i 

Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige. 

Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i 

gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive 

myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner. 

Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett 

regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från 

riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en 

verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig 

bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen 

13 Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.   
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med 

Trafikverkets. 

Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det 

som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om 

byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter, 

kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de 

samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller 

utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för 

byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att 

hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar 

också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken 

för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller 

järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande 

sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift 

och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager 

för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt 

kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt 

skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera 

rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar 

som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i 

rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel. 

1.5. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap. 

miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att 

integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets 

förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med 

detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför 

fastställelse av ny nationell plan. 

Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta 

fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med 

åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och 

resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd 

har genomförts.  

1.6. Trafikverkets övergripande prioriteringar 
En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens 

direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan 

enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen 

kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande 

förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden 

genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de 

ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt 

tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i 

14 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.  

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer 

samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde 

inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast 

medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande 

prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och 

vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att 

Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland 

annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade 

budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt 

optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem 

för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.  

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder, 

eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig 

infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.  

Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och 

Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i 

närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till 

250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja 

nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av 

stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i 

det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget 

medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre 

järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar 

planutrymmet. 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i 

gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda 

investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men 

senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden. 

I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade 

kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag 

till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i 

synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och 

avtalsmässiga bindningar har vägts in. 

I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det 

innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska 

prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen 

är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär 

att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan 

finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de 

lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom 

direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så 

523



37 (224) 

kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 

transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk 

infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell 

infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna, 

eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering 

föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår 

investeringsförslaget.  

Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den 

infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De 

omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som 

Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett 

konkret uttryck för fyrstegsprincipen. 

Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket 

innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det 

innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till 

anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan 

exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga 

kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och 

viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur 

samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre 

trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten. 

Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till 

trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar 

fortlöpande använts som underlag.  

En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering 

av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att 

genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom 

behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och 

kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda 

till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att 

transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och 

andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på 

marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom 

transportområdet. 

Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter 

och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som 

redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter 

beskrivs i kapitel 9. 
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15. 

Post Utgångs-
punkt 

Föreslagen 
förändring 

Trafikverkets 
planförslag 

Avsnitt i 
rapporten 

Vidmakthållande väg 197 197 6.1 

Vidmakthållande järnväg 165 165 6.2 

Namngivna investeringar 165 

-3 (besparingar)
-11 (senare-
läggningar)

+3 (nya objekt)

153 7.3 

Etapper av nya stambanor 
för höghastighetståg 107 -3 (senareläggning

Göteborg-Borås) 104 7.6 

ERTMS 40 -9 (långsammare
utrullning) 31 7.9 

Trimnings- och miljöåtgärder 37 +5 42 7.1 

Stadsmiljöavtal 13 -4 9 7.2 

Forskning och innovation16 5 5 5 

Planering och 
myndighetsutövning 17 17 7.11 

Räntor, bidrag m.m. 33 33 7.11 

Länsplaner 42 42 7.10 

Totalt 820 799 

15 Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför 
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i 
tabellraderna.  
16 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och 
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med 
belopp som framgår av kapitel 6. 
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad 
utveckling 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i 

tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet, 

godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten. 

Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som 

presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas 

sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om 

personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika 

befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika 

åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst. 

Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på 

antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, 

bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer 

påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt 

kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris, 

befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även 

prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom 

systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval 

sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget. 

Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit. 

Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transport- 

och klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut 

som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför 

som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna 

utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att 

olika åtgärder kan utvärderas. 

2.1. Persontransporter 
2.1.1. Nuläge och historisk utveckling 
I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och 

ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid 

tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i 

stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen 

på inrikesresandet18. 

17 Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från 
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011, 
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på 
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys 
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data. 
18 Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar 
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska 
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna 
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men 
korta. 
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel. 

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service, 

besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala 

resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet. 

Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional 

kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg, 

omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel. 

Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet. 

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer. 
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer. 

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda 

restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en 

timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone 

sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera 

internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid 

tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den 

genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats 

betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre. 

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden). 
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan 

grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning, 

sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner, 

med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och 

andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende 

i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt 

med bil per person som boende i tätort.19 

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel. 

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och 

längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder, 

förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss 

mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med 

högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg. 

19 Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel, 
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15. 
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.  

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende. 
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel. 

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande, 

men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet 

(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och 

dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av 

skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med 

kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något 

längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med 

kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men 

eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala 

cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för 

sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för 

ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är 

skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För 

sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är 

mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor, 

men männen gör något längre bilresor i genomsnitt. 

De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och 

dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras 

resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten. 
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende. 

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel. 

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60-

årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största 

delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt 

hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och 

tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma 

nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil. 

Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och 

minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som 

bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30-

årsåldern ökar andelen bilresor snabbt. 
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2.1.2. Prognoser för personresandet 
Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per 

capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per 

person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total 

ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent. 

I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De 

antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det 

dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar 

körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i 

stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom 

antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna 

till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån 

dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större 

tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken 

öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall 

på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som 

påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen 

beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva 

tätorterna än inom dem. 

Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040 

jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring 

40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat. 

Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än 

30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa 

tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga 

regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större 

än befolkningsökningen. 

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040. 
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av 

utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem. 

Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi 

använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter. 

Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad 

urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i 

historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen 

byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av 

att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i 

stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som 

hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar 

snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre 

kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad 

tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både 

drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är 

karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i 

olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas 

huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i 

genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden. 

Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa 

mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är 

betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men 

samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan 

hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något 

större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. 

Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa 

miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås 

gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna 

spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte 

bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta 

utvecklingen av transporter och resande.  

2.2. Godstransporter 
2.2.1. Nuläge20 och historisk utveckling 
Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes 

godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så 

heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till 

exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt. 

Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I 

transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att 

detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller 

volymkilometer. 

Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra 

utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter, 

där den utgör en tredjedel av transporterna. 

20 Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en 
nulägesanalys. Rapport 2016:7. 
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma 

kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent). 

Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom 

samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes 

transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De 

egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel 

sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent). 

Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten 

omfattning. 

Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil 

transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som 

transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med 

lastbilstransporter. 

Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av 

kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och 

annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med 

till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden 

som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar. 

Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner. 

Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden, 

områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller, 

trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar 

tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i 

städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som 

det innebär.  

Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats 

under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala 

transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent. 

Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har 

transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har 

minskat något, från 25 till 22 procent år 2017. 

Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång 

under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning 

under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel 

av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017. 

Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.  

Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga 

transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga 

varuvärden. 
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2.2.2. Prognoser för godstransporter 
Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till 

2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag. 

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos. 

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska 

trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger 

på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i 

kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den 

ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den 

historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export 

jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från 

det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar 

ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland 

annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde 

per ton.  

Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora 

osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera 

eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits 

oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska 

scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av 

transportarbetet än historiskt.  

Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket 

genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade 

godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade 

godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I 

avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och 

de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet 

av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla 

metoderna för godstransportprognoser. 
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2.3. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 
De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och 

hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens 

genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor 

andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn 

anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till 

2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från 

produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i 

den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat 

inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning. 

Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har 

nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps 

med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen. 

Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar 

historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som 

Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är 

bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen 

att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan 

man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden. 

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).  

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två 

decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet 

eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030 

års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med 

den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte 

2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd 

biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det 

motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket 

ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat. 

Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet 

2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som 

21 Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS. 
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå 

betydligt längre. 

Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i 

bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna 

motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit 

desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena 

om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera. 

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel. 

2.4. Trafiksäkerhet 
I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och 

järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.  

2.4.1. Nuläge och historisk utveckling 
Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en 

halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i 

vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år. 

Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera 

år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23 

som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt 

halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av 

allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet 

22 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
23 Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/ 
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i 

gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24 

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020. 

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har 

blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror, 

fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens 

förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.  

Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren 

2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för 

åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker 

cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat 

på att antalet cyklister har ökat under perioden. 

24 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns 
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020. 

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor. 

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–

2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och 

allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor 

som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i 

järnvägssystemet.  

De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav 

flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar 

främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i 

spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet 

skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även 

om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett 

halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står 

för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken. 

För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som 

uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade 

platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med 

anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen 

att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180 

plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt 

fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare 

åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt 

åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år. 
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2.4.2. Prognoser för trafiksäkerheten 
En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala 

vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det 

nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella. 

En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet 

allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador 

i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister 

uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för 

att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister. 

Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka 

för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar 

etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera 

antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som 

framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid 

ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå 

målen.  

25 Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s 
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent 
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021. 

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020. 
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050. 

I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i 

spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer 

med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och 

stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer 

samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar. 
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3  Behov i det nationella och internationella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en 

nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet 

för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden 

och deras funktion och brister.  

Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta 

samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 

anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i 

norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i 

järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.  

3.1. Godstransporter – viktiga internationella och nationella 
flöden och stråk 

I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken 

och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det 

transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland 

råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka 

framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med 

flyg. 

26 En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport 
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell 
plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter. 

3.1.1. Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–
Malmö/Trelleborg–kontinenten 

En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av 

stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och 

lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största 

varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är 

Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå 

(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TEN-

T-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra 

och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, 

men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få 

stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  

Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska 

vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder 

längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i 

TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige 

och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även 

del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), 

som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.  

Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och 

kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra 

delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler 
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder 

samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning 

mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i 

kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre 

fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även 

skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar 

möjligheterna för överflyttning till järnväg.  

3.1.2. Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo 
I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn 

(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter 

och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära 

30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. 

Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största 

konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med 

viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär, 

Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors. 

Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och 

Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg. 

Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det 

finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg, 

men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka. 

Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg. 

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren 

drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som 

det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och 

godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla 

kategorier av tåg. 

Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom 

de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt 

Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat 

antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras 

med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att 

inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga 

godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna 

halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.  

3.1.3. Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten 
De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via 

hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst 

livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad 

transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och 

järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard 

genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka 

flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.  
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3.1.4. Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen 
Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har 

ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom 

en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. 

Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i 

huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs 

hamn. 

3.1.5. Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten 
Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och 

exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart 

och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och 

metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn, 

Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i 

farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg 

för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov 

av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att 

hantera störningar i landinfrastrukturen. 

3.1.6. Godset och flyget 
Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer, 

men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar 

störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda, 

Göteborg/Landvetter och Malmö.  

3.2. Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik 
Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna 

utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna 

i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största 

flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och 

från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg 

anlöper svenska hamnar. 

I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och 

deras internationella kopplingar.  

27 Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016. 
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik. 

3.2.1. Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna 
I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på 

delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i 

huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–

Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt 

fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och 

restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor. 

3.2.2. Stråk 2: Stockholm–Oslo 
Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt 

tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande 

med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, 

kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på 

stråket. 

3.2.3. Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn 
I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med 

buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den 
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och 

Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas 

tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över 

sundet. 

3.2.4. Stråk 4: Stockholm–Göteborg 
Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser 

med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har 

medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande 

affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande 

i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som 

medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm. 

3.2.5. Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn 
I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg. 

Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor. 

Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför 

mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och 

förbindelserna över sundet. 
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4 Åtgärder som påverkar användningen av 
transportsystemet 

I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av 

trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens 

inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och 

infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är 

således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget. 

4.1. Åtgärder inom samhällsplaneringen 
Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som 

lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en 

förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också 

för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till 

fossilfrihet.  

Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera 

utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i 

transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade 

utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av 

fyrstegsprincipen.  

Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver 

tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av 

åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en 

samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.  

Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu 

tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det 

kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för 

att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av 

åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt 

efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.  

Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart 

och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med 

färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar 

sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer 

att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget, 

identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av 

infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28 

28 Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172. 
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4.1.1. Befintliga uppdrag 
I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och 

som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden: 

 genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad

trafiksäkerhet i vägtrafiken

 främja utvecklingen av effektivare godstransporter

 främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte 

tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga 

och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till 

organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket 

bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena 

klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2. 

De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och 

myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda 

uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det 

sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.  

4.1.2. Nya uppdrag 
Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse: 

 informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

 information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

 upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

 informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på

rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget 

en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt 

störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt 

branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla 

sig i spårmiljöer på otillåtna platser. 

Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och 

omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck. 

Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur 

kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade 

fordon kan styras på olika sätt. 

Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större 

kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta 

intressenter. 

För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett 

tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya 

förslag i den ekonomiska ramen.  
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4.2. Åtgärder inom infrastrukturplaneringen 
Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen, 

som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade – 

rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som 

bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra 

vägar och järnvägar. 

4.2.1. Trafikreglering väg 
Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras. 

Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.  

Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg 

syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar 

och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken 

och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden. 

Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med 

vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter. 

Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på 

vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer 

att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.  

4.2.2. Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg 
Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2. 

Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i 

järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda 

digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera. 

Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning 

uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att 

minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.  

En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en 

digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer 

Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens 

behov. 

I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten 

betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området. 

Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet 

överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer 

får bättre framförhållning.  

4.2.3. Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament 
Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de 

grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan 

banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis 

ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden 

på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra 

avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.  

Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan 

2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara 
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar 

skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.  

4.2.4. Övriga beteendepåverkande åtgärder 
Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta 

om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och 

genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta 

genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av 

trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara 

transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att 

minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar. 

I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också 

motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra 

beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att 

stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder. 
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5 Forskning och innovation 
Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade 

forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten  

kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka 

innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och 

innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i 

underlagsrapporten om forskning och innovation.29 

Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar 

som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva 

utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5. 

5.1. Prioriterade forsknings- och innovationsområden 
De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många 

mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer 

tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. 

Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop 

med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet. 

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de 

transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på 

prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:  

 ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

 digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, nås. 

5.1.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur 
Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en 

omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk 

mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till 

fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom 

användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en 

kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte 

till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs 

forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i 

transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om 

hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska 

utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och 

29 Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230. 
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan 

har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.  

5.1.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 
Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att 

digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential 

att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och 

trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och 

tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad 

produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i 

synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur 

under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.  

5.1.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet 
Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet, 

trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar 

om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster. 

Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart 

under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i 

godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad 

användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om 

hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling 

av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

5.1.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle 
Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och 

användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för 

ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation, 

effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och 

förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av 

byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika 

myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata 

aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade 

transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan 

stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem. 

Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats 

jämfört med gällande plan. 

5.2. Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation 
Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller 

och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är 

avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag 
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand 

i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.  

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de 

prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen 

(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås. 

Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och 

implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i 

transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med 

utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden: 

 riktade initiativ till kunskapsutveckling

 strategiska samarbeten nationellt och internationell

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt 

prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll 

som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket 

finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. 

Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och 

innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns 

gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta 

mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en 

alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de 

europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra 

aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt 

fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de 

transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt 

skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som 

konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga 

näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.  

Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga 

ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att 

regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att 

möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare 

forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av 

mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att 

möjliggöra en hållbar och digital omställning.  

Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den 

offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten 

genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya, 

ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.  

30 Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027. 
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5.3. Finansiering och samverkan med andra aktörer 
Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel 

6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav 

4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för 

vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt 

samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila 

mellan åren.  

Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla 

varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning 

och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis 

samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en 

behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga 

trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.  

Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att 

näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling. 

Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel 

i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på 

forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan 

statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan 

exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya 

samverkansmodeller mellan myndigheterna. 
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen 
Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och 

järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet 

framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de 

ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör 

fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen. 

Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt, 

vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att 

säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten 

säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive 

reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när 

tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av 

det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som 

syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad. 

I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och 

erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar. 

En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom 

skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll, 

trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av 

olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid 

besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.  

Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av 

drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver 

underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för 

att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena. 

Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna 

minskar. 

Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet 

inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring 

och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till 

statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga 

vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under 

planperioden. 

Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det 

statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för 

planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera 

drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera 

26,9 miljarder kronor under planperioden. 

Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som 

framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av 

31 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om 
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har 
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).  
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och 

därefter de för  järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om 

vidmakthållande.32 

Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större 

väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka 

principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1). 

Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt 

6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är 

indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt 

näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna 

reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt 

6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt 

6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning. 

Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga 

järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och 

bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3). 

Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på 

Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt 

6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

6.1. Vidmakthållande av vägar 
Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka 

80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,  

cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka 

16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga 

vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar, 

avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt 

system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll. 

Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att 

betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till 

cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för 

närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda 

vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och 

uppemot 4 000 broar. 

Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar 

till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–

Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra 

länken i Umeå. 

Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa 

tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större 

anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och 

övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya 

anläggningar som tas i bruk under planperioden. 

32 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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6.1.1. Prioriteringsprinciper 
Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar 

sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och 

direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta 

långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och 

miljöperspektiv.  

När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en 

sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna 

förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med 

andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika 

vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst 

baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning 

av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33  

Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och 

prioriteringsprinciper:  

 Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de

transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade

delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.

 Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god

framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö

och hälsa i hela landet.

 Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under

planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en

prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och

tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.

 Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet

inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock

behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att

innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att

underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra 

satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer 

kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även 

fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver. 

33 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226 
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6.1.2. Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling 
Trafikverket har delat in vägnätet i sex 

vägtyper för att på en strategisk nivå 

kunna beskriva den funktionalitet och 

de leveranskvaliteter som ska uppnås 

under planperioden. Indelningen 

grundar sig på den roll vägtyperna har 

i transportsystemet, där indelningen i 

sig inte är någon prioritering av 

vägnätet. Vägtyperna används för att 

beskriva konsekvenserna av de 

föreslagna åtgärderna, samt hur 

prioriteringar vid medelsbrist kommer 

att påverka olika delar av 

transportsystemet.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga 

vägnätet, och en viss vägsträcka kan 

endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3 

redovisas väglängden för respektive 

vägtyp, samt hur de statliga vägarna 

fördelar sig procentuellt över 

vägtyperna. Kartan i figur 26 visar 

fördelningen över landet av vägtyp 1–

3. Det framgår av kartan att vägtyp 1

endast förekommer i Stockholm,

Göteborg och Malmö och att vägtyp 2

och vägtyp 3 förekommer i hela landet.

Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområden 480 0,5 

Vägtyp 2 Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 8 000 8,1 

Vägtyp 3 Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 20 000 20,3 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29 760 30,2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden 4 230 4,3 

Vägtyp 6 Övriga vägar 36 030 36,6 

Totalt 98 500 100 

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag 

som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att 

tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av 

att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven 

Figur 26 Fördelning  av vägtyp 1–3 i Sverige. 
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av 

väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade 

trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. 

De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på 

vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer 

dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom 

på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar 

under planperioden.  

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även 

på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst 

via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både 

förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga 

för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat 

avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.  

En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll 

kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för 

landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga 

vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt  försämrat tillstånd under 

planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot 

underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av 

året. 

Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av 

trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar 

som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras 

och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det 

funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden. 

Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för 

näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir 

lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i 

form av ett växande reinvesteringsbehov.  

Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där 

bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha 

liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6). 

De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2. 

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden 

Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens 

funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på 

storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är 

åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena 

samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande. 
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Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det 

befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att 

utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för 

underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt 

underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte 

prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att 

avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst 

vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till 

robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 

sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. 

Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en 

större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i 

planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I 

planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell 

4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna 

kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis 

kostsamma. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av 

vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla 

trafiksäkerhetsstandarden. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens 

funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen. 

För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som 

kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad 

belastning från tyngre fordon. 

Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd 

inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och 

under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av 
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. 

Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket 

innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling 

prioriteras. 

Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade 

underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir 

oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen. 

Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via 

förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar 

framkomligheten för tung trafik på vägnätet. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill 

säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till 

att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för 

tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den 

nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden 

Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på 

landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras 

under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade 

delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer 

att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar.  

Vägtyp 6 – Övriga vägar 

Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna. 

Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av 

vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära 

restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver 

det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar 

uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. 

Enskilda vägar 

Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och 

underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga 

vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I 

planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med 

föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de 

mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet. 
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6.1.3.  Bärighetssatsning 
Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen 

ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför 

allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder 

för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust 

mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. 

Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att 

upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa 

vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är följande. 

 Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,

med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska

bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas

för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken

för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas

för den nya bärighetsklassen.

I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att

anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:

o fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar

som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029

o fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent

av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen 

kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att 

få ut så stora samhällsnyttor som möjligt. 

 Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att

vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året

runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen

förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.

Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att

bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre

transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.

 Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet

handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka

robustheten i vägtransportsystemet.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska risk- 

och sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar

till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4. Namngivna reinvesteringar 
Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar 

samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs 

i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas 

några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade 
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets 

högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka 

2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.34 

Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och 

trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra 

punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan 

även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan 

komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt. 

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg. 

Vägnr. Reinvestering Längdkm 2022–
2024 

2025–
2027 2028–2033

E4 ITS Essingeleden X 

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix X 

E22 Bro över Helge å Kristianstad X X 

222 Skurubroarna X 

841 Stäketbron X 

263 Erikssundsbron X 

E22 Yttre ringvägen Malmö, 
motorväg (betongväg)  13,5 X X 

E4 Ölmstad–Huskvarna, motorväg 
(södergående körriktning) 14,7 X X 

E4 
Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i 
en körriktning) 

26,7 X X 

E6 
Getinge–Falkenberg, motorväg 
(betongväg med körfält i 
vardera körriktning) 

23,3 X X 

E18 Länsgräns–TPL Jakobsberg, 
motorväg 13,4 X X 

6.1.5. Effekter på leveranskvalitet 
I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under 

planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt 

att uppnå inom givna ekonomiska ramar. 

Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i 

princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten 

även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under 

andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det 

34 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få 

ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även 

övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss 

utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det 

vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar. 

En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på 

vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och 

arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för 

att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder 

bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket 

kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga 

vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel 

av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika 

kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten 

med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på 

vägen.  

Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det 

bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att 

minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val 

av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att 

rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av 

Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade  kommer att ge 

positiva klimateffekter. 

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå. 

Leverans-
kvalitet 

Vägtyp 1 Vägtyp 2 Vägtyp 3 Vägtyp 4 Vägtyp 5 Vägtyp 6 

Robusthet Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Punktlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Miljö och 
hälsa 

Något 
förbättrad 

Något 
förbättrad 

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat1 

Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi. 
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Robusthet 

I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över 

planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av 

avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet 

viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På 

övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men 

överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3. 

Kapacitet 

I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och 

informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet, 

samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och 

utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan 

genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst. 

Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer 

främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga 

resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar 

av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och 

andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar 

kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade 

restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.   

Punktlighet 

En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen 

på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det 

kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering 

för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken 

ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som 

säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.  

Trafiksäkerhet 

Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det 

systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser 

och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.  

Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, 

men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till 

förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle 

användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska 

antalet olyckor.   
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Användbarhet 

Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över 

planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av 

specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på 

dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av 

vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att 

förskjutas över tid.  

Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av 

cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är 

samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra 

satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar 

och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa 

effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer 

som är angivna.  

Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket 

kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de 

brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett 

sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som 

påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet. 

Klimat 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland 

annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre 

åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från 

entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även 

kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler 

upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett 

klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet 

ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås. 

Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår 

i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten, 

men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för 

färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden 

för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och 

elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt 

satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar. 

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I 

framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön 

som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt 

satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att 

bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst 

vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på 

universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad 
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter 

prioriteras. 

6.1.6. Samhällsekonomiska effekter 
De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg, 

byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll 

omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för 

att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden 

saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan 

en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts 

i tid. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det 

belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan 

skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle 

dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är 

åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att 

en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd 

av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare 

skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge 

nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska 

analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De 

tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge 

tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.  

6.1.7. Övriga effekter 
Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att 

kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att 

kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt 

att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik 

ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva 

anpassas på vissa sträckor under delar av året. 

Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att 

näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling 

och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen 

kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en 

allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad 

satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är 

att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan 

klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.  

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss 

funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det 

mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där 

det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga 

stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera. 

35 Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för 
övriga teknikslag. 
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer 

andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som 

möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de 

allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att 

omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är 

mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på 

väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter 

och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida 

underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga 

upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt 

som möjligt. 

6.1.8. Ekonomisk sammanställning 
Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Väg-
anläggningar IT Trafik-

ledning Färja Övrigt Summa Ramar 

Drift och underhåll av 
vägar,  
varav: 
Reinvestering 18 000 18 000 

Underhåll 111 500 800 112 300 

Övriga kostnader inom 
underhållsverksamheten 7 600 7 600 

Drift 3 300 5 100 3 600 11 200 23 200 

Forskning och 
innovation 2 300 

Bärighet och tjälsäkring 
av vägar 18 200 

Bidrag för drift till 
enskilda vägar 14 000 

Civil beredskap 1 400 1 400 

Totalt 197 000 

Väganläggningen 

På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av 

väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. 

Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt 

till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för 

byggledning. 

I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av 

anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och 

bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och 
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som 

beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i 

anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av 

vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och 

radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen 

(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är 

relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för 

planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, 

bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk 

säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av it-

infrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, 

teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling. 

Trafikledning 

I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler, 

förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Färja 

Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen, 

räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.  

Övrigt 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt 

hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och vägnätet. 

6.2. Vidmakthållande av järnvägar 
Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av 

cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är 

elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med 

tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet. 

Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och 

telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och 

underhåll. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 

järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill 

säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande 

underhåll. 
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra 

stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra 

godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i 

branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden. 

I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det 

nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd 

sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den 

anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i 

tillräcklig takt.  

Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom 

att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis 

automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att 

kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten, 

reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag 

och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket 

i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det 

handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att 

utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än 

vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande. 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal 

järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är 

Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön 

(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp. 

De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka 

1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte 

reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och 

underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar 

oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd. 

6.2.1. Prioriteringsprinciper 
Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska 

grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De 

prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under 

kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet 

vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i 

avsnitt 6.2.3.  

Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid 

medelsbrist för järnvägssystemet är följande: 

 Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska

säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36 Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare 
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att

öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering: 

 Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka

robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra

godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.

 Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena

samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk

och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden

ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.

 För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga

banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.

Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande

funktionalitet.

 För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och

Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser

Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.

 Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om

det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av

planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2. Åtgärder och bedömd 
tillståndsutveckling 

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton 

transportflöden med både person- och godstrafik 

pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de 

fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt 

samhällsekonomiskt viktiga: 

 Luleå–Boden–Riksgränsen

 Hallsberg–Luleå

 Stockholm–Göteborg

 Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i 

storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större 

sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med 

omfattande godstransporter och resandetrafik 

(bantyp 3). 

Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av 

åtgärderna på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan. 

Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten 

om vidmakthållande. 

Figur 27 Prioriterade transportflöden 
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Luleå–Boden–Riksgränsen 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna 

trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades 

för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av 

anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka 

100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av 

upprustning. 

De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan, 

sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt 

bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en 

trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock 

att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal 

förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS. 

Hallsberg–Luleå 

Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan 

genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och 

merförseningar37 är orsakade av elsystemet. 

De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av 

bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna 

på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och 

eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under 

den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Göteborg 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs 

närområde när det gäller spår och växlar.  

De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs 

på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan 

Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och 

förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov 

inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många 

planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli 

svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt 

för stor omfattning. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den 

37 Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter 
för godstrafik. 
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Malmö 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka 

robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under 

planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten och robustheten. 

De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis 

kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal 

broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom 

bergrensning och förstärkning i bergskärningar. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den 

åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

6.2.3. Effekt per bantyp 
Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga 

sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller 

för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och 

reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande 

funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet. 

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga 
bangårdar. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

1 Banor i storstadsområden 1 405 10 

2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 313 30 

3 Banor med omfattande godstransporter och 
resandetrafik  4 534 31 

4 Banor för dagliga resor och arbetspendling 2 020 14 

5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1 463 10 

6 Banor med ringa eller ingen trafik 311 2 

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under 

planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett 

förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta 

underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under 

perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna 

återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand 

genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och 

punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av 

anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det 
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre 

eller oförändrat efter planperioden.   

För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra 

skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa 

av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden. 

Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha 

inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla 

redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas 

genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll 

med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen. 

Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–

3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få 

ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar 

på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för 

tillfället trafikeras inte dessa banor. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan 

i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra 

särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten. 

För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer 

Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är 

redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt 

utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom 

omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av 

bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att 

upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska 

risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera 

banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp 

3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att 

återställa tillståndet och därmed öka robustheten.  

För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att 

verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus 

att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av 

planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3, 

eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i 

början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på 

omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 

utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och 

skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och 

det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller 

bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av 

planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen 

att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och 
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på 

trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest 

lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar 

av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest 

lågtrafikerade banorna. 

Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö 

samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en 

reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta 

fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.  

Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.  

6.2.4. Namngivna reinvesteringar 
Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under 

100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar 

med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är 

angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.  

38 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg. 

Stråk Reinvestering 2022-
2025 

2026-
2029 

2030-
2033 

Bohusbanan Uddevalla–Strömstad Kontaktledning X X 

Dalabanan Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo 

Spår- och växelbyte X X 

Dalabanan Uppsala–Avesta/Krylbo Kontaktledning X X 

Dalabanan Siljansbanan Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen Hallsberg–Frövi Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen Örebro–Frövi Spår- och växelbyte X 

Göteborg Sävenäs Rangerbangård X X 

Jönköpingsbanan Falköping–Nässjö Kontaktledning X X 

Kust till kustbanan Hillared–Hestra Spår- och växelbyte X X 

Malmbanan Boden–Harrträsk Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Gällivare–Råtsi Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Boden–Murjek, 
Murjek–Gällivare, Kontaktledning X X 

Mälarbanan Västerås–Kungsängen Signalställverk X X 

Mälarbanan Frövi–Köping, 
Hovsta–Jädersbruk 

Signalställverk X X 

Mälarbanan Tillberga–Jädersbruk, 
Eskilstuna–Kolbäck 

Spår- och växelbyte X X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken Åmål–Mellerud Spår- och växelbyte X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken Åmål–Kil Kontaktledning X 

Piteåbanan, 
Skelleftebanan Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Stambanan genom 
Övre Norrland Kontaktledning X X 

Stambanan genom 
Övre Norrland Vännäs–Boden S Kontaktledning X 

Stambanan  genom 
Övre Norrland Bräcke–Långsele Kontaktledning X X 

Stångådals- och 
Tjustbanorna 

Linköping–Västervik, 
Bjärka-Säby–Rimforsa 

Radioblockerings-
system X X 

Södra stambanan Katrineholm–Åby–Mjölby Kontaktledning X X 

Södra stambanan Älmhult–Hässleholm Kontaktledning X 

Värmlandsbanan Laxå–Kil Spår- och växelbyte X 

Västra stambanan Alingsås–Olskroken Kontaktledning X X 

Västra stambanan Falköping–Alingsås Kontaktledning X X 

Västra stambanan Järna–Sköldinge Kontaktledning X X 

Västra stambanan Hallsberg–Sköldinge Kontaktledning X 

Ådalsbanan Västeraspby–-Långsele Spårbyte X 

Älvsborgsbanan Vänersborg Trollhätte 
kanal Brobyte X 
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6.2.5. Effekter på leveranskvalitet 
Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika 

tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna 

ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk 

livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i 

sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter. 

Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna 

upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade 

transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6 

kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och 

punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna. 

Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i 

järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga 

bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa 

görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till 

järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar 

som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets 

leveranskvaliteter under planperioden. 

Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.  

Leverans-
kvalitet 

Bantyp 1 Bantyp 2 Bantyp 3 Bantyp 4 Bantyp 5 Bantyp 6 

Robusthet Oförändrad Förbättrad Något 
förbättrad 

Något 
sämre Sämre Något 

sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Något 
förbättrad 

Något 
sämre 

Något 
sämre Oförändrad 

Punktlighet Oförändrad Förbättrad Något 
förbättrad 

Något 
sämre 

Något 
sämre Oförändrad 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Något 
sämre Oförändrad 

Miljö och 
hälsa Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat 
Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi 

Robusthet 

Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka 

främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med 

en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av 

planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre 

risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade 

flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden. 

Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en 

försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en 

försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte 

kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något 

försämrad robusthet under perioden. 
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Kapacitet 

Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det 

finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att 

under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i 

bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande 

kapacitet att vara oförändrad under planperioden. 

Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan 

kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att 

kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten. 

Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till 

försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller 

bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig. 

Punktlighet 

Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden 

som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en 

oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms 

vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan 

och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå. 

Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under 

andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa 

perioder. 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter 

att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet. 

Användbarhet 

Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten 

förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På 

övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även 

tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god 

trafikinformation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns. 

En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område. 

Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och 

den biologiska mångfalden. 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från 

underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis 

utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar 
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, 

konstruktionstyp och hur arbetet utförs. 

6.2.6. Samhällsekonomiska effekter 
Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter 

på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som 

ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att 

en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen 

är högre och bidrar till en sämre punktlighet. 

Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att 

det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket 

kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt 

(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det 

eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre 

samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen. 

6.2.7. Övriga effekter 
Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om 

reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning 

som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen 

prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade 

delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett 

kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl 

persontrafikens som godstrafikens perspektiv.  

En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid 

planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under 

andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan 

undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen 

och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för 

vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst 

trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling, 

kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång. 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en 

viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer 

fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv. 

Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden 

av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt, 

kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och 

säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt. 
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6.2.8. Ekonomisk sammanställning järnväg 
Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Järnvägs-
anlägg-
ningar 

IT Trafik-
ledning 

Trafik-
planering Övrigt Summa Ramar Ban-

avg. 

Drift och 
underhåll av 
järnvägar, 
varav: 

Reinvestering 49 000 49 000 

Underhåll 95 000 1 300 96 300 

Övriga 
kostnader 
inom 
underhålls-
verksamheten 

10 300 10 300 

Drift 3 600 9 000 16 800 4 000 33 400 

Forskning och 
innovation 1 300 

Civil 
beredskap 1 600 1 600 

Totalt 191 900 165 000 26 900 

Järnvägsanläggningen 

Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att 

återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon 

standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och 

material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till 

anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för 

projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda 

reinvesteringen. 

I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det 

avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet 

genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel 

på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten. 

Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I 

kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av 

underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är 

underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis 
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen. 

Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till 

vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden. 

I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av 

beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, 

utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för 

järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, 

kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling.  

Trafikledning 

I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning 

av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data 

samt verksamhetsutveckling. 

Planering 

I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och 

beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även 

att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling. 

Övrigt 

I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem, 

analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt 

utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även 

kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader. 

Intäkter från banavgifter 

Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera 

vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för 

drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av 

marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle 

generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna 

att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter 

från bokningsavgifter och kringtjänster.  
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7 Utveckling 
Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de 

olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område 

redovisas i  respektive avsnitt. 

Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av 

detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för 

länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder 

kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna 

ram. 

Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.  

Post Kostnad 

Namngivna investeringar 141 

Etapper av nya stambanor 104 

ERTMS 31 

Övriga järnvägstekniksystem 13 

Trimnings- och miljöåtgärder 42 

Stadsmiljöavtal 9 

Forskning och innovation 5 

Planering och myndighetsutövning 17 

Räntor, bidrag med mera 33 

Summa 395 
Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem. 

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade 

anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår. 

Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i 

omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges 

i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i 

omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var 

projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande 

plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning. 

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för 

sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket 

bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den 

kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående 

planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår 

i kostnaden för namngivna investeringar.  

I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya 

stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom 
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och 

därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår 

därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.  

Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser 

till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för 

höghastighetståg.  

ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera 

järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya 

utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen 

och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av 

järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor, 

baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram 

föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i 

utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor 

under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara 

färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9. 

Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiber- 

och radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa 

åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av 

ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av 

dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.  

När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka 

42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande 

plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter. 

Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de 

behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är 

effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en 

större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I 

avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan 

åtgärdsområden och vissa potter. 

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande 

planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och 

utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår 

Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt 

9 miljarder kronor under planperioden. 

Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga 

4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i 

inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från 

vidmakthållandeanslaget. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av 

transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för 

fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa 

lösningar redovisas i avsnitt 7.5. 
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så 

realistiska ramar som möjligt. 

7.1. Trimnings- och miljöåtgärder 
Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet 

och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder 

utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i 

Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i 

genomförandet av åtgärderna. 

I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och 

miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden 

beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39 

7.1.1. Trafikverkets förslag 
Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat 
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor. 

Åtgärdsområden 
Indikativ ram 

2022–2033 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, 
varav: 16 900 

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) 10 800 

Kollektivtrafik 2 600 

Ökad och säker cykling 1 700 

Klimatanpassning 1 100 

It-infrastruktur 700 

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 12 000 

Miljöåtgärder, 
varav: 13 100 

Buller och vibrationer 2 500 

Landskap 4 700 

Vatten 2 000 

Förorenade områden 3 900 

Totalt, indikativ ram 42 000 

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt 

möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla 

transportsystemets funktion. 

39 Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188. 
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7.1.2. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 
Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra 

tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och 

godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse 

för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på 

hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade 

åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling, 

klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur. 

Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och 

farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa 

ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av 

detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter. 

Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda 

åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I 

förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att 

möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora 

samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage 

och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring. 

Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen 

fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och 

utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god 

samhällsekonomisk lönsamhet. 

I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning 

bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med 

näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av 

näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning 

av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande 

omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon 

situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat. 

Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i 

näringslivspotten lämnas oförändrad. 

Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade 

behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 

stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår 

fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med 

kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att 

anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för 

personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling 

både i tätorter och i gles- och landsbygder.  

Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och 

därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa 

socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden. 

En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter 

vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande. 
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och 

miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största 

behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här 

som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet 

finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola, 

pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och 

fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom 

cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är 

inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts. 

Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt 

svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan 

är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk 

plats med mera. 

För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under 

perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas 

renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga 

allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i 

länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till 

de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår 

också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala 

vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som 

bidrar till ökad och säker cykling. 

Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är 

känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet 

till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande 

plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som 

idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och 

tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan 

inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför 

riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har 

inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde. 

Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade 

behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba 

teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla it-

infrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under 

planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer 

eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer 

nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen. 

7.1.3. Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 
Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt 

skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och 

punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter 

på funktionsmålet och klimatmålen. 

Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet. 

Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen 

genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för 
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område 

eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i 

bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer 

Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt 

fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed 

minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av 

bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och 

Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder. 

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå 

etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under 

perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det 

regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad 

i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika 

baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner. 

Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med 

minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad 

trafiksäkerhet. 

7.1.4. Miljöåtgärder 
Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska 

trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan 

exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att 

nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är 

i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden 

saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör 

att det är svårt att kvantifiera behoven.  

Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och 

kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och 

vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att 

fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget 

innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en 

bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig 

infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet 

åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och 

bidrar till hänsynsmålet. 

Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att 

fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar 

spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar 

barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor 

genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att 

minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar. 

Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig 

förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan 

betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager 

som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha 
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet 

av åtgärder.  

Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom 

området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa 

dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.  

Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov, 

exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på 

undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar 

också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder 

kronor till vissa statliga bolag.  

7.2. Stadsmiljöavtal 
Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel 

persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara 

godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 

av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör 

särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, 

cykeltrafik eller godstransporter.  

Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I 

avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder 

stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd 

2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till 

kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är 

till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka 

800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av 

dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på 

900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237) 

om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och 

effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med 

cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 

kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första 

ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men 

Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.  

40 K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working 
Paper 2021:10.  
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Så som regeringen angett i 

direktiven finns det en till viss 

del ojämn spridning av hur 

mycket medel som hittills har 

beviljats för stadsmiljöavtal 

till olika kommuner, vilket 

också framgår av figur 28. 

Fördelningen beror i 

huvudsak på att antalet 

ansökningar om medel skiljer 

sig åt mellan kommuner och 

regioner. Utgångspunkten för 

fördelning av medel från 

stadsmiljöavtal är att syftet i 

förordningen ska uppfyllas. 

En förutsättning för att stöd 

ska kunna beviljas är att en 

ansökan lämnas in. Hittills 

har stöd beviljats till alla 

ansökningar som inkommit 

och som uppfyllt 

förordningens syfte.  

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på 

medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel, 

utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.  

Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas 

mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer 

Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i 

vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i 

andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En 

regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal 

stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det 

försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte 

förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd. 

Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera 

digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar 

kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla 

förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och 

regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket 

genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal 

där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.  

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär 

att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel 

av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att 

utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag 

för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08. 
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till 

stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden. 

7.3.  Namngivna investeringar 
I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna 

investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner 

kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41 

och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En 

sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även 

resursfördelningen till andra verksamheter redovisas. 

Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och 

steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den 

nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–

2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande 

förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet 

även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige. 

Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och 

miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts 

som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte 

klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver 

ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och 

trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts 

för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43 

Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar 

alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–

Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas. 

För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor 

om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till 

underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade 

effektbedömningar45.  

7.3.1. Trafikverkets förslag 
Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–

2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya 

stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. 

Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som 

oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att 

tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående 

industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.  

41 SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
42 SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 
43 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
44 Ibid 
45 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen 

innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har 

förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller 

redovisas längre ner i kapitlet.  

7.3.2. Ekonomisk sammanställning 
I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt 

farleder och slussar. 

Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar. 

Verksamhet Planförslag 2022–2033, mnkr,
prisnivå 202102 

Väginvesteringar 46 008 

Järnvägsinvesteringar, 
varav: 232 547 

Etapper nya stambanor 104 000 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) 30 776 

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering 3 719 

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning 1 635 

Införande av Future Railway Mobile Communications System 3 372 

Nationellt tågledningssystem 412 

Fjärrstyrning av järnväg 196 

Kraftförsörjning 3 878 

Längre, tyngre, större tåg 2 821 

Övriga större investeringar järnväg 81 738 

Sjöfartsinvesteringar 10 503 

Totalt 289 058 

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en 

nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller 

de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller 

planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås 

via Landvetters flygplats. 

Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd 

och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas, 

och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd. 

Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i 

isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan 

anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland 

annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för. 

7.3.3. Övergripande karakteristik av investeringarna 
De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i 

underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna 

övergripande karakteristik.  
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7.3.3.1. Järnväg 
Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra 

Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan 

tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan 

Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen 

mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan 

Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen 

Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen 

på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på 

Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på 

Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim. 

Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en 

förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9. 

Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis 

Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt 

Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan, 

Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan. 

Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar 

för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om 

exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för 

att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men 

även några nya förslag har tillkommit. 

7.3.3.2. Farleder och slussar 
Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och 

uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till 

Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.  

7.3.3.3. Väg 
Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella 

planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg 

och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar 

vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till 

regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över 

500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4 

Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–

Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare 

beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom 

mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre 

delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om 

planförslaget genomförs. 

Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och 

E14 Blåberget–Matfors.  

7.3.4. Förslag på tillkommande investeringsobjekt 
För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som 

nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några 

46 I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i 
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur. 
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor 

utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt 

ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS 

redovisas i avsnitt 7.9. 

De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan 

mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den 

ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella 

infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part. 

Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är 

andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås. 

Objekten är följande från norr till söder: 

Kiruna, ny järnvägsstation 

Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa 

parter). 

Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya 

centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna 

Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet 

utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår 

från Svappavaara med mera. 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå 

Total kostnad 23 269 miljoner kronor. 

Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen 

Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under 

2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där 

tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.  

Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

Total kostnad 2 877 miljoner kronor. 

I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom 

tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av 

batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft 

och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet. 

Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.  

Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under 

planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har 

en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till 

exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra 

tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare. 

 SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,

kostnad 286 miljoner kronor

 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor

(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

47 Stambanan genom Övre Norrland. 
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 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad 

robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt 

stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en 

delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C 

förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten, 

förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden 

mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och 

åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att 

exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.  

 E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för 

såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar 

Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer 

omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna 

industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån 

för att åstadkomma ett snabbt genomförande. 

Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår 

Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i 

Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden. 

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 

Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor 

finansiering från länsplanen i Västernorrland). 

Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan 

Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en 

vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs 

Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och 

48 Största axellast. 
49 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med 
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens 
län. Dnr I2021/02468. 
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket 

persontrafik, leds via stambanan. 

E14 Blåberget–Matfors 

Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor 

samfinansiering). 

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse 

för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling 

samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–

Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten 

till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter 

ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och 

100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14 

till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon 

och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en 

prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad 

trafiksäkerhet på E14. 

Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till 

250 km/tim på befintlig bana 

Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–

Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor. 

Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är 

planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk 

lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala 

objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större 

del av restidsvinsten. 

Räppe, ny station 

Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering). 

Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till 

och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd. 

Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det 

kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg. 

Markarydsbanan/Knäred mötesspår 

Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering). 

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på 

Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från 

Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används 

enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional 

persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd. 

Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för 

resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signal- 

och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på 

banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven 
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en 

attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd 

och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har 

dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.  

Västkustbanan, Väröbacka station 

Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering). 

Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för 

regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av 

Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med 

objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan 

framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg. 

Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun. 

Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö 

Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör). 

Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige 

och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats. 

Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan 

trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med 

prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050. 

Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den 

danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och 

Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den 

svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska 

sidan behövs åtgärder för att: 

 Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar

Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

 Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö

godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

 Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt

bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i

princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och 

persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bält-

förbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande: 

 Malmö bangård, planskild spårkorsning

 Malmö C, fler plattformsspår

 Malmö C–Östervärn, dubbelspår

 Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45 

Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad). 

E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden 

vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att 

förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45. 

Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även 

trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar 

tillgängligheten i området.  

Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen 

Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning. 

Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning). 

Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad 

kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms 

stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med 

Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen 

behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En 

ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande 

samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering, 

projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel 

byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger 

Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms 

central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via 

infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026 

när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet 

beräknas till 8,8 miljarder kronor. 

Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna 

investeringar.50 

7.3.5. Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033 
I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som 

innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under 

den kommande planperioden för åren 2022–2033.  

Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens 

ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande 

etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya 

investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.  

Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att 

så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna 

har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har 

åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat 

användas till andra objekt.  

50 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att 

förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att 

Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de 

slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029. 

Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i 

tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033 

jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.  

Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av: 

 kostnadsökning

 beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

 effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden. 

Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full 

finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.  

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.  

Objekt 
Nytt i 
plan 
2018-
2029 

Total 
kostnad i 

plan 2018–
2029, 

prisnivå 
201702 

Kostnad 
efter 2029, 
prisnivå 
201702 

Total 
kostnad 

i plan 
2022–
2033, 

prisnivå 
202102 

Kostnad 
efter 
2033, 

prisnivå 
202102 

Andel 
kostnad 
till och 
med 

2033, % 

E4 Kongberget–Gnarp 965 0 2 103 489 77 

Ostkustbanan, etapp 
Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

X 5 027 1 403 7 237 6 470 11 

E16 Borlänge-Djurås X 400 0 832 674 19 

Alvesta, triangelspår X 134 0 295 150 49 

Västra stambanan 
Laxå–Alingsås högre 
kapacitet 

X 578 0 796 300 62 

Rv 26 Hedenstorp – 
Månseryd X 144 0 321 210 35 

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn), 
elektrifiering och ny 
bana 

X 2 423 823 5 227 3 283 37 

Maria–Helsingborg C, 
dubbelspår X 3 185 2 435 4 092 3 192 22 

E22 Ronneby Ö – 
Nättraby X 704 0 1 039 500 52 

Summa objekt i 
gällande plan med 
finansiering efter 2033 

15 268 

51 Exklusive objekt inom nya stambanor,  nationella systemåtgärder på järnväg och 
storstadsförhandlingar. 
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E4 Kongberget–Gnarp 

Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan 

Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag 

80 km/tim som skyltad hastighet. 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt  under den andra 

halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om 

bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den 

anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av 

Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även 

behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS. 

Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden. 

Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i 

planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och 

regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det 

beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor. 

E16 Borlänge–Djurås 

Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och 

hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar 

färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter 

2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim. 

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 

kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och 

kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med 

förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033. 

Alvesta, triangelspår 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan 

av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av 

kostnadsökningen läggs efter planperioden. 

Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet 

genomförs efter 2033. 

Rv 26 Hedenstorp–Månseryd 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat. 

Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra 

halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033. 

Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen,  även på att sträckan idag är 

mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är 

därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och 

kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.  

Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande 

planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att 

objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033. 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 

Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin 

tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen 

beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den 

tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande 

till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre 

tyngd i prioriteringen.  

Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15). 

Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella 
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, prisnivå 

202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Tomteboda – Kallhäll, ökad 
kapacitet (pågående) 23 106 762 97 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – 
Skellefteå ny järnväg 15 467 4 804 69 

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 12 891 10 528 18 

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 2 267 276 88 

Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv 5 395 351 94 

Halmstad C/bangård 730 200 73 

Malmö godsbangård, utbyggnad av 
spår 58 

Summa objekt i gällande plan 
med finansiering efter 2033 16 921 
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående 

finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16). 

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, 

prisnivå 202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 405 162 60 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 250 100 60 

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

286 114 60 

Luleå C flytt av personvagns-
uppställning (etapp 1) 146 58 60 

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 337 231 32 

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå 
ny järnväg 23 269 20 267 13 

E4 förbifart Skellefteå 1 429 958 33 

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på 
befintlig bana 961 810 16 

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h 
på befintlig bana 1 198 486 60 

Summa nya objekt i 
planförslaget med finansiering 
efter 2033 

23 186 

7.3.6. Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027 
Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få 

byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 

(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i 

direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i 

förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska 

ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga 

1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport

Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.

Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen 

14 april 2021. 

52 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224. 
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7.3.6.1. Objekt som har byggstartat 
Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–

Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet 

i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra, 

kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få 

byggstarta sedan tidigare. 

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1 
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B). 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping 2022–2024 Pågående 

ERTMS, TC Malmö 2022–2024 Pågående 

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 2022–2024 Pågående 

7.3.6.2. Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3 
Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet 

Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till 

senare år inom planperioden enligt tabell 18.  

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 2025–2027 2022–2024 

Förtätning av GSM-R 
(Järnvägskommunikationssystem) 2025–2027 2022–2024 

FRMCS (Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel 2025–2027 2022–2024 

7.3.6.3. Övriga objekt som föreslås få ändrad period 
Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 flyttas 

till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade 

förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den 

gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

53 Trafikledningscentral 
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

E22 Gladhammar–Verkebäck 2025–2027 2028–2033 

E4 Kongberget–Gnarp 2025–2027 2028–2033 
Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 2025–2027 2028–2033 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 2025–2027 2028–2033 
Införande av FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 2025–2027 2028–2033 

7.3.6.4. Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart 
Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 

får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I 

förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier, 

men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas. 

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027. 

Objekt Byggstart enligt 
planförslag 

Uppsala, Plankorsningar 2025–2027 

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart 
Stockholm 2025–2027 

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning 2025–2027 
Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 
Rv 26 Mullsjö–Slättäng 2025–2027 
Högsjö västra, förbigångsspår 2025–2027 
Katrineholm, förbigångsspår 2025–2027 
Heby, Mötesspår 2025–2027 
Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder 2025–2027 

Laxå, bangårdsombyggnad 2025–2027 
Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 
ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 2025–2027 

7.3.7. Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar 

som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna 

investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om 

investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6 

miljarder kronor.  

Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de 

objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal 
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god 

trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår 

Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på 

landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats 

i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas 

tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och 

trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De 

handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider 

men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och 

förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av 

trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov 

som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande 

brister54 och redovisas nedan regionvis.  

Nord 

 E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering

 E12 Kulla–Norrfors mötesseparering

 E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering

 E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt 

 E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden

 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under

planperioden

 E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden

 E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

 E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering

 RV 50 Förbi Grängesberg

 Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen

 E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo

 E4 Förbi Örnsköldsvik.

Öst 

 Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad

finansiering under planperioden

 E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2

 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Stockholm 

54 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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 E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS

 E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4

Förbifart Stockholm.

Väst 

 Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under

planperioden

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

 Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg

 E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.

Syd 

 E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden

 Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

 Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad

finansiering under planperioden

 E4 Trafikplats Ekhagen

 Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved

 Rv 40 Skogslid–Haga

 E22 Genom Mönsterås

 Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

 Rv 40 Toverum–Hyttan

 Rv 25 Förbi Lessebo

 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

 E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,

tpl Ekhagen.

7.3.8. Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter 
För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i 

befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets 

kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och 

osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns 

aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa 

kalkyler.  

För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer 

osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.  

55 Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar –  Underlagsrapport till Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7. 
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya 

förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade 

effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och 

en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57 

7.4. Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och i Västerbotten58 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och 

Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De 

etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter 

och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit 

Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och 

expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av 

investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu 

för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts 

första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå–Riksgränsen

 Hamn och farled i Luleå

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå

(Skellefteåtriangeln)

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.  

7.4.1. Järnvägen Luleå–Riksgränsen 
För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för 

56 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
57 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224. 
58 Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i 
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. 
Publikation 2021:229. 
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen 

för detta paket bör följande delar ingå: 

 Dubbelspår Luleå–Boden

 Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna

 Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård

 Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder 

kronor. 

Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på 

sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift. 

Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag 

som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan 

finansieringslösning behöver utredas vidare.  

7.4.2. Vägar kring Skellefteå 
För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i 

Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå: 

 E4 förbifart Skellefteå

 Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot

elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn

 Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372

och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra

satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och 

kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC 

827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. 

En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–

800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas 

för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer 

att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar 

såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i 

Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en 

infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare. 

7.4.3. Norrbotniabanan 
Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell 

plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga 

byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på 

planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och 

under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden. 
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7.5. Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen 
Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få 

genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till 

mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som 

myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera 

införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering, 

trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande 

prioriteringarna inom forskning och innovation. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet, 

för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter 

redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar. 

7.5.1. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet 
Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive 

transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information 

ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i 

transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med 

hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya 

typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och 

infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.  

Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala 

infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra 

aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i 

transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.  

Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete 

med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom 

att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i 

transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till 

exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta 

platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas 

allvarligt i transportsystemet.  

Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att 

utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror 

på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat 

om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade 

regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och 

genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i 

planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att 

Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd. 

Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya 

möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar 

59 Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur. 
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den 
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör 
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av 

transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs 

för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och 

digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar 

utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och 

användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle 

bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk 

trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.  

Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i 

transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för 

både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en 

ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och 

kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till 

exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en 

grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring 

Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som 

har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.  

En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för 

att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång. 

Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom 

Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis 

fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora 

och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya 

roller inom analysområdet. 

Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en 

digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge. 

Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk 

som uppstår.  

Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system 

där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov 

av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för. 

7.5.2. Plan för fortsatt elektrifiering 
Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för 

elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61 

Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer: 

 Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd

laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett

hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid

för att påskynda elektrifieringen.

60 https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--
en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-
intelligens-och-digital-innovation 
61 Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation 
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs 
större vägar. Publikation 2021:012. 

611

https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1524344/FULLTEXT01.pdf


125 (224) 

 För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har

ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,

biodrivmedel och stationär laddning.

 Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag

kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i 

nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba 

utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu 

föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan 

som föreslogs i regeringsuppdraget. 

Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på 

sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–

2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland 

annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med 

hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen. 

Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt 

utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför 

att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem 

som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på 

cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den 

snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det 

sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som 

inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren. 

När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt 

nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets 

elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om 

aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om 

att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.  

I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är 

en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig. 

Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda 

myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete 

som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.  

7.5.3. Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar 
Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika 

typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i 

byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och 

kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder. 

7.5.3.1. Väg 372 Skellefteå 
Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där 

Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En 

systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom 

delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras 

för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med 
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och 

näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till 

beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade 

gods- och persontransporter längs väg 372. 

Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering 

och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.  

7.5.3.2. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn 
Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om 

Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med 

E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som 

binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman 

den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa 

förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare 

entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering 

och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar 

tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av 

växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i 

informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering 

med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa 

aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur 

skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad 

personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet. 

7.5.3.3. Norrbotniabanan 
För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har 

Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning, 

bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner. 

När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med 

dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket 

därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna 

utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera 

elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter 

kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara 

det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen. 

7.5.3.4. Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering 
Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i 

annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett 

exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan 

genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som 

tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.  

Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits 

ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter 

på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för 

samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med 

omnejd. 
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7.6. Nya stambanor för höghastighetståg 
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de 

etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att 

samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).  

Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och 

omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg. 

7.6.1. Nuvarande systemutformning och pågående planering 
Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga

och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra

länder i Europa.

 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större 

arbetsmarknadsregioner.   
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett 

separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med 

lågt underhållsbehov.  

I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess 

pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 

Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger 

vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som 

namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.  

Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd 

till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63  

7.6.2. Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet 
Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan 

bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till 

sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras 

och hur stora besparingar som kan förväntas.  

För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete 

inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband 

med regeringsuppdraget i februari 202164.  

Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är 

Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras 

med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande 

systemutformning.  

Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs 

på systemnivå: 

 Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska

standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

 Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska

kostnaderna för centrala stationslägen.

 Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10 

minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför 

flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att 

utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar 

av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya 

62 Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim. 
63 Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som 
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal 
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket 
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Publikation 2021:187. 
64 Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående 
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025. 
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat 

behov av underhåll och reinvesteringar.  

De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor 

och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras 

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i 

aktuella bedömningar.  

Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den 

bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är 

260 +/- 45 miljarder kronor.65  

Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet 

beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande 

systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd 

kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår 

av tabell 21. 

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder. 
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett 
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.  

Bedömd kostnad 
(Nuvarande systemutformning)

Ny bedömd kostnad66 
(Efter kostnadsreducerande 

åtgärder) 

Nya stambanor 325 +/- 55 260 +/- 45 

Objekt Ostlänken 91 81 

Objekt Göteborg–Borås 44 38 

Objekt Hässleholm–Lund 28 21 

Centrala delar   
(Linköping–Borås/Hässleholm) 162 120 

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar 

av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets 

mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera 

kostnadsreduceringar:  

 Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

 Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring

stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se

vidare avsnitt 7.6.6)

 Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på

fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett 

kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors 

65 Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig 
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver 
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.   
66 Se föregående not. 
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omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom 

standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En 

anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre 

investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och 

reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande 

åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67  

Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående 

material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över 

lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot 

klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett 

proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en 

klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av 

klimatmålen.  

7.6.3. Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning 
Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och 

separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att 

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta 

genomförandet av nya stambanor.  

Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1 

oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger 

förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att 

styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering 

och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar 

mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer. 

Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering 

genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet 

omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det 

fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som 

tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda 

förutsättningar för standardisering och industriell produktion.  

Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status 

för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.  

7.6.4. Planförslag nya stambanor för höghastighetståg 
I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör 

innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande 

åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion 

under planperioden.  

Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 

planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 

att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta 

pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på 

regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om 

67 Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187. 
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att 

färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet 

inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av 

dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv 

tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets 

centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under 

utbyggnaden. 

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022–2033) 
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden. 
Miljoner kronor. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.  

Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras, 

vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping 

och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden. 

7.6.5. Systemövergripande utbyggnadsanalys 
Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå 

ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras 

och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter. 

Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de 

nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort. 

För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på 

systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under 
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya 

stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på 

systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system 

är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna, 

uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen 

syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga 

funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya 

stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att 

bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.  

Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya 

stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag 

för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.  

7.6.6. Förberedande planering och planläggning 
Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm) 

beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning 

genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett 

förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:   

 Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende

trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den

i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och

samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.

 Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner

avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser

i kommande planläggning.

 Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet

och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda 

länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-, 

tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila 

planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya 

stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt 

7.6.2. 

7.6.7. Finansiering 
Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie 

anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya 

stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i 

framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt 

framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle 

underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare 

realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad 

tillförlitlighet i järnvägssystemet.  
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7.7.  Utbyggnad av järnväg i norra Sverige 
Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av 

järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. 

En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som 

regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört 

analyserna och rapporterna är publicerade på 

Trafikverkets hemsida. Följande utpekade 

bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Gävleborg): 

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.68

b) Inlandsbanan, framtida funktion

(överflyttning väg till järnväg samt

omledning).69

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.70

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i

järnvägssystemet – återstående delsträckor

med kapacitetsproblem och långa restider,

såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,

Gävle–Härnösand.71

Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra 

utpekade bristanalyserna geografiskt mycket 

omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet 

i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen 

nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för 

nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland). 

Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit 

fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72 

Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för 

funktionsmålen.  

68 Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på 
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143. 
69 Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121  
70 Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande 
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation 
2021:144.  
71 Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till 
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078. 
72 Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 

Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige. 
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att 

skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan, 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för 

godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka 

kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg. 

ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig 

komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora 

inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt 

styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse 

för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.  

Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade 

bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och 

effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som 

identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i 

figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket. 

Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till 

regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning. 

73https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf 
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till 
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd. 

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna 

och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna 

industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att 

regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av 

åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket 

redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.  

Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den 

övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till 

Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för 

de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av 

effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart 

resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76 

74 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
75 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 
I2021/02468.  
76 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.  
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7.8. Objekt som bedöms medföra behov av särskilda 
resurser till berörda länsstyrelser 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms 

medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.  

Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka 

omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av 

omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar 

modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade 

uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt 

som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom 

vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de 

länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som 

visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt 

framträdande.  

Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av 

krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av 

länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna 

utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent 

av objektets beräknade totalkostnad. 

För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar. 

Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur 

modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin 

sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och 

redovisningen bör alltså ses som preliminär.  

De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att 

hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder 

kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats. 

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor. 

Total 
objektskostnad, 
prisnivå 202102 

Preliminärt maximalt 
ersättningsbelopp 

Göteborg–Borås, del av nya stambanor 43 572 44 

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor 28 070 28 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny 
järnväg 15 748 16 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg 23 269 23 

Summa maximal ersättning 110 
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7.9. ERTMS och relaterade järnvägstekniska system 
7.9.1. Befintlig signalanläggning 
Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom 

finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning 

och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem 

måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har 

10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en 

betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En 

omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet 

och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter. 

Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på 

medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva 

arbetsmarknader.  

7.9.2. ERTMS och EU 
Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger 

interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför 

samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem 

(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska 

järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och 

interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska 

järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg 

på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast 

2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för 

genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till 

regeringen i juni 2017. 

7.9.3. Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande 
Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på 

hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen 

minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya 

styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på 

stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela 

det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett 

planerat införande kring år 2040.  

Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av 

godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett 

antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska 

vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att 

under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ 

påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna 

kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control). 

Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med 

tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna 

vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden 
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet 

prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.  

Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat 

undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMS-

införandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).  

Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens 

tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv 

beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även 

framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade 

kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att 

fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna 

trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan 

efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att 

fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till 

införandet av ERTMS.77 

7.9.4. Kostnader för införande av ERTMS och finansiering 
Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar 

endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar 

baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals 

procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas 

i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och 

beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.  

En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt 

godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper för- 

och serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka 

EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera 

sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp 

kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av 

statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör 

utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall 

där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del. 

Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av 

ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning 

kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade 

teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och 

godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men 

som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.  

Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den 

principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt, 

men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska 

järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En 

utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en 

77 Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska 
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243. 
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett 

järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.  

7.9.5. Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS 
I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i 

infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen 

för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa 

ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS 

måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste 

utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste 

kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.  

En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska 

kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen. 

Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa 

och vidmakthålla ERTMS.   

7.9.6. Införande av ERTMS i andra länder i EU 
Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050. 

Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika 

länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet 

till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034. 

Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till 

2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien 

planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa 

ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan 

Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035. 

Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det 

nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer, 

den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna 

kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i 

hela Nederländerna.  

Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I 

ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet 

ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna 

samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark 

att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken 

är först eller sist med införandet av ERTMS. 

7.9.7. Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS 
Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla 

och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och 

underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare 

att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden. 

En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har. 

Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS 

lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en 

underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla 

ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS. 

Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir 

40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i 
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett 

livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid. 

Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre 

kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta 

reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för 

trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och 

kompetenser relaterade till ATC. 

En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade 

förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning. 

Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella 

planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATC-

åtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de 

genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden. 

Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget 

införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken 

negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt 

fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det 

ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.  

ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att 

ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det 

beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens 

signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla 

järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag. 

Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag 

som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största 

tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig 

anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på 

Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte 

heller möjliga att bygga med ATC.  

7.10. Länsplaner för regional transportinfrastruktur 
Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands 

kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i 

stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till 

kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt 

42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar, 

som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för 

åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns 

genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall 

av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa 

planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga 

fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas 

av regeringen genom beslut i nationell plan.  

Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i 
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska 

således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor. 

Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker 

cykling, dels mittseparering och mitträffling. 

7.11. Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget 
I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från 

utvecklingsmedlen.  

7.11.1. Planering, stöd och myndighetsutövning 
Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och 

myndighetsutövning. 

I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kort- 

och långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av 

planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan 

i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika 

funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket 

fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av 

kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna 

anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser, 

lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också 

informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och 

uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av 

planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När 

projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av 

styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser 

Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder 

som behoven ökar. 

Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya 

produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och 

som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet 

för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för 

teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.  

7.11.2. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 
Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och 

beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser 

järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda 

bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. 

7.11.3. Räntor och amorteringar 
Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka 

återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–

2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt 

1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är 

bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att 
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder 

Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en 

säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022: 

1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026: 

2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033: 

3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.  

7.11.4. Driftbidrag till icke statliga flygplatser 
Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga 

flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa 

flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner 

på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål. 

Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt 

Trafikverkets regleringsbrev79. 

Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga 

flygplatser.  

Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom 

överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras.  

7.12. Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 
Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där 

preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan 

komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet 

utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva 

hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med 

fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i 

syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och 

planrevidering.  

Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik- 

bygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra 

kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd 

åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets 

webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några 

åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under 

planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av 

Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande 

planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan 

Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag, 

78 Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska 
användas för oväntade räntehöjningar. 
79 Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. 
80 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-
plan-202220332037/ 
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kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i 

enlighet med svensk och dansk metodik. 

Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister: 

 Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och

långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.

Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att

påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan

Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att

det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker

möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera

föreslagna åtgärder.

 Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och

Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora

investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg

hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att

ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för

regionförstoring för fortsatt utredning.

 Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,

Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad

tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred

samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som

komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet

och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild

uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna

som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.

 Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.

Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att

finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade

utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i

storstadsområdena.

 Digitalisering av sjöfart.

Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av

sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya

digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera

hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal

utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska

kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur

investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder 
8.1. Inledning 
I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna 

investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med 

byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.  

Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna 

utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.  

För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa 

hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och 

underlagsrapporten för namngivna investeringar82. 

De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är: 

 exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på

transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

 Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.

Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per

geografiskt område.

 exempel på trimnings- och miljöåtgärder

 Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara

i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.

 namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och

järnvägsspår

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för 

planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

8.2. Större investeringar och reinvesteringar i Sverige 
I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder 

som visas är  

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga

stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

 namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga

vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt. 

81 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271. 
82 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige. 
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8.3. Norra Sverige 
Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län. 

I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.  

Figur 34 Åtgärder i norra Sverige. 
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8.3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av 

befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog 

med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för 

ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av 

samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och 

Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd 

nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för 

luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge–Sverige.  

8.3.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  
De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83 

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte 

B Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte 

C Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning 

D Pite- och Skelleftebanan, spårbyte 

E Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning 

F Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning 

83Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 

634



148 (224) 

8.3.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G E4, Förbi Börjelslandet 

H E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage 

I E4, Granberget, faunapassage 

J Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform 

K Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform 

L E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen 

M E10, Liikavaara, förbifart 

N E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage 

O Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton 

P Malmbanan, plankorsningsåtgärder 

Q Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och 
Fjällåsen 

R Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage 

S E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland 

T E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby 

U E45, Nuolajärvikorsningen 

V E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder 

W E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder 
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8.3.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en 

farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten 

att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med 

pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå 

har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får 

ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större 

axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.  

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E4, Salmis–Haparanda (pågående) 

2 Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående) 

3 E4/E12, Umeå (pågående) 

4 Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående) 

5 E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående) 

6 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående) 

7 E10, Morjärv–Svartbyn 

8 E10, Avvakko–Lappeasuando 

9 Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning 

10 E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering 

11 Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

12 E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering 

13 Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning 

14 E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering 

15 E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering 

16 Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

17 Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2) 

18 Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton 

19 Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton 

20 Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg 

21 E4, Förbifart Skellefteå 

22 Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

23 ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan 

24 Kiruna, ny järnvägsstation 
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8.3.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering 

E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering 

E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering 

E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering 
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8.4. Mellersta Sverige 
Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. 

I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 27–30 nedan. 

Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige. 
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8.4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det 

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga 

planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs 

med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. 

Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva 

trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds 

också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det 

lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring 

av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls 

kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket 

medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och 

Västernorrland.  

8.4.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 
De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85 

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte 

B Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning 

C Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning 

84 Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda 
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 
85 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.4.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

D E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder 

E Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel 

F Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart 

G Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl. 
vägskyddsåtgärder 

H Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton 

I Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering 

J Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder 

K Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder 

L E16, Hofors, genomfart 

M E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem) 

N Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder 

O Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt 

P E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem 
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8.4.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till 

exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med 

några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer 

också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en 

etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande 

arbeten för norra infarten till Gävle.  

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad 

2 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. 

3 Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. 

4 Gävle hamn, järnvägsanslutning 

5 E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp) 

6 E4, Kongberget–Gnarp 

7 E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3 

8 E45, Vattnäs–Trunna 

9 E45, Rengsjön–Älvros 

10 Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående) 

11 Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid 

12 Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården, 
mötesstation 

13 Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder 

14 Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 

15 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

16 Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande 
åtgärder 

17 Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

18 Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

19 E16, Borlänge–Djurås 

20 E14, Blåberget–Matfors 

21 Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 

23 Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 
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8.4.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo 

E4, Förbi Örnsköldsvik 

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen 

E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering 

E 16/66, Förbi Yttermalung 

Väg 50, Förbi Grängesberg 
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8.5. Östra Mellansverige 
Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan. 

Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige. 
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8.5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre 

sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys. 

Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och 

kommuner.  

De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar 

där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla 

stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli 

aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad 

utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

8.5.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 
De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86 

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning) 

B Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning 

C Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte 

D Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning 

E Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte 

F Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk 

G Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk 

H Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte 

I Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning 

J Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning 

K Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning 

L Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte 
radioblockeringssystem 

86 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.5.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

M Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle 

N Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

O Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg 

P Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder 

Q E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder 

R E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra 

S Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar, 
stängsling 

T E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder 

U E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder 

V E20, Laxå, faunapassage 
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8.5.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–

Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan 

Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av 

järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På 

väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att 

färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.  

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Uppsala, plankorsningar 

2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping 

3 Väg 56, Kvicksund–Västjädra 

4 E22, Förbi Söderköping 

5 Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen 

6 Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 

7 Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka) 

8 Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår 

9 Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår 

10 E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 

11 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 

12 Laxå, bangårdsombyggnad 

13 Heby, mötesspår 

14 Högsjö västra, förbigångsspår 

15 Katrineholm, förbigångsspår 

16 Väg 56, Sala–Heby 

17 Väg 56, Katrineholm–Bie 

18 Frövi, bangårdsombyggnad 

19 Södertälje sluss, Mälaren 

20 Farleder i Mälaren 

21 ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle 
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8.5.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent. 

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2 

Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87 

87 Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta ny- 
eller ombyggnad av bro. 
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8.6. Stockholmsområdet och Gotland 
Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över 

Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna 

35–38 nedan. 

Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland. 

648



162 (224) 

8.6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på 

framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor 

samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera 

andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om 

god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.  

Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i 

samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för 

person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland 

annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande 

operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning 

för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för 

framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna. 

Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta 

transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och 

elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och 

framtida väginfrastrukturen. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan 

vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i 

systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att 

underlätta hållbara resval. 

Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med 

flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga 

funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl 

näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller 

färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa 

från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också 

viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.  
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8.6.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 
De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88 

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel reinvesteringar under planperioden 

A E4, ITS Essingeleden 

B Väg 222, Skurubroarna 

C Väg 841, Stäketbron 

D Väg 263, Erikssundsbron 

E E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg 

8.6.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

F E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält 

G E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning 

H E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista 

I Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar 

J Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad 

K Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder 

L E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder 

M E20, Nykvarns trafikplats 

N Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder 

88 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.6.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de 

kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten 

för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter 

mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att 

göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och 

säkerhet.  

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Farled Södertälje–Landsort 

2 Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående) 

3 E4 Förbifart Stockholm (pågående) 

4 Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående) 

5 Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående) 

6 Hagalund, bangårdsombyggnad 

7 E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

8 E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

9 E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn 

10 Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående) 

11 Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående) 

12 Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående) 

13 E18, Danderyd–Arninge (pågående) 

14 Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar 

15 Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering 

16 Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk 

17 E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS 

18 E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 

19 Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik) 

20 Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning 

Sverigeförhandlingen 

Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer 

Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer 

Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik 

Hagalund, tunnelbanestation 

Stockholm, cykelobjekt 
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8.6.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande 
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS 

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 
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8.7. Västra Sverige 
Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.  

Figur 38 Åtgärder i västra Sverige 
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8.7.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det  

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafik- 

och bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande 

störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility 

management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik, 

signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen. 

Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare 

trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.  

8.7.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  
De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89 

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar) 

B Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte 

C Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning 

D Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning 

E Göteborg, Sävenäs rangerbangård 

F Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte 

G Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning 

H Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning 

I Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte 

89 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.7.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

J E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg 

K Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

L E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS) 

M E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager 

N Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder 

O Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder 

P Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder 

Q Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg 

R Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar 

S Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 

T Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer 

U Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa 

V E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder 

X Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår 

i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken). 

Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan 

Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland 

kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av 

Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs 

hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet. 
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående) 
2 Kattegattleden (pågående) 
3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv 
4 Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående) 
5 Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående) 
6 E20, Tollered–Alingsås, (pågående) 
7 Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående) 
8 E20, förbi Skara (pågående) 
9 E20, förbi Mariestad 
10 E20, Vårgårda–Vara (pågående) 
11 E20, Götene–Mariestad 
12 E20, förbi Vårgårda (pågående) 
13 Västkustbanan, Halmstad C/bangård 
14 Västsvenska paketet, järnväg (pågående) 
15 Västsvenska paketet, väg (pågående) 

16 Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 
(pågående) 

17 E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående) 
18 E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående) 
19 Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående) 
20 Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen 
21 Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår 
22 Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet 
23 E45, Tösse–Åmål 
24 E45, Säffle–Valnäs 
25 Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled 
26 Nya stambanor Göteborg–Borås 
27 Markarydsbanan, Knäred, mötesspår 
28 E45, Järnvågen, med överdäckning av E45 
29 Västkustbanan, Väröbacka station 
30 Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 
31 ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg 

Sverigeförhandlingen 
Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen 
Göteborg, citybuss Backa-stråket 
Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen) 
Göteborg, cykelobjekt 
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8.7.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 

Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg 

E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1 
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8.8. Södra Sverige 
Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 

I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 43–46 nedan. 

Figur 39 Åtgärder i södra Sverige. 
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8.8.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 
I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. 

Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet 

flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med 

regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade 

stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda 

överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och 

ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och 

avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 

utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att 

uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel. 

8.8.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 
De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan 

komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga 

underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90 

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300 
miljoner kronor 

A E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg) 

B E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning) 

C Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning 

D Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte 

E Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning 

F Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
radioblockeringssystem 

90 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.8.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 
De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö 

H E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats 

I Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg 

J Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder 

K Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder 

L E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering 

M E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd 

8.8.4. Förslag på namngivna investeringar 
Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och 

elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya 

stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm, 

tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den 

mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken. 
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E65, Svedala–Börringe 
2 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående) 
3 Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående) 
4 Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående) 
5 E4, Ljungby–Toftanäs (pågående) 
6 Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående) 
7 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående) 
8 E22, trafikplats Ideon 
9 E22, trafikplats Lund S 
10 E22, Fjälkinge–Gualöv 
11 E22, Lösen–Jämjö (pågående) 
12 E22, Gladhammar–Verkebäck 
13 Väg 25, Österleden i Växjö 
14 Väg 40, Nässjö–Eksjö 
15 Väg 40, förbi Eksjö 
16 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 
17 Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1) 
18 Ny stambana Hässleholm–Lund 
19 Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 
20 Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 
21 Maria–Helsingborg C, dubbelspår 
22 Alvesta, triangelspår 
23 Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående) 
24 E22, Ronneby Ö–Nättraby 
25 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 
26 Väg 26, Hedenstorp–Månseryd 
27 E22, förbi Bergkvara 
28 Väg 26, Mullsjö–Slättäng 
29 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 
30 Räppe, ny station 
31 Malmö bangård, planskild spårkorsning 
32 Malmö C, fler plattformsspår 
33 Malmö C–Östervärn, dubbelspår 
34 ERTMS, Trafikledningscentral Malmö 

Sverigeförhandlingen 
Helsingborg, kollektivtrafik 
Helsingborg, cykelobjekt 
Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS) 91 
Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage) 
Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar) 
Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2 
Malmö, cykelobjekt 

91 European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i 
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning. 
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8.8.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 
namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, Trafikplats Ekhagen 

Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved 

Väg 40, Skogslid–Haga 

E22, genom Mönsterås 

Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten 

Väg 40, Toverum–Hyttan 

Väg 25,förbi Lessebo 

Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats 

E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält 
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9 Planförslagets effekter 
I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning 

åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka 

målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av 

planförslaget beskrivs.  

Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan 

effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella 

anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar 

av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt 

66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning 

(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och 

innovation (8,5 miljarder kronor). 

Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och 

avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål. 

Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6. 

För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:  

 Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg

(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel

samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i

underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en

övergripande nivå.

 Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal

(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i

detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta

avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i

underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.

 Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över

100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som

påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att

effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder

kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv

anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska

redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre

stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor

under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas

under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total

kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).

För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas

översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska

system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt

statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor

under planperioden).

92 Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag  
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket 

sätt. 

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen 
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även 
kostnader efter planperioden. 

. 

De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av 

diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av 

planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).  

De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska 

nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-, 

sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs 

effekterna mer i detalj.  

93 I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av 
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av 
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.  
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag, 
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift 
och underhåll.  

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av 

trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en 

betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga 

nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader 

och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).  

9.1. Övergripande transportpolitiska mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens 

bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar 

transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över 

olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022.  

9.1.1. Samhällsekonomisk effektivitet 
En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av 

transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till 

infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas 

blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som 

står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets 

användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka 

inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.  

Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen 

med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är 

samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhålls- 

och reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i 

tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av 

94 Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter. 
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade 

varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De 

samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK) 

på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av 

byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av 

byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av 

att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av 

bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra 

transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra 

tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en 

NNK över 10.  

Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens 

nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader. 

Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det 

behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive 

20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens 

funktionalitet.  

Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på 

de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är 

relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och 

kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är 

samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom 

vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att 

det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare. 

Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten 

(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde 

- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)

för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används

fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de

sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)

en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt

sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande

pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt

minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed

samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade

nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i

aktuella bedömningar.

Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av 

de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på 

32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4 

(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är 

genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9 

(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder 

kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av 

95 Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021. 
96 Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter. 
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vägobjekten (28 av 30)  är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften 

av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många 

mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt. 

Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9 

med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.  

Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater 

utanför planförslaget.  

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade 
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än 
kostnaden). 

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör 

alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är 

investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet. 

Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som 

inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnads-

kvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om 

man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man 

ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så 

mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som 

inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är 

därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen. 

Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet 

än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna 

investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna 

blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.  

Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än 

samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska 

kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje 

investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs 

av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs 

samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som 
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma. 

För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten 

bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart 

positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de 

effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att 

ändra slutsatserna i kalkylresultatet.  

Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd 

kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och 

negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark 

tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta 

gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej 

beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken 

grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för 

gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är 

exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan 

kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar 

av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att 

upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar 

är samhällsekonomiskt effektiva.  

För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan 

de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för 

längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar 

kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel 

bangårdsåtgärder och resecentrum. 

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela 

landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år 

kommer att vara sysselsatta under planperioden. 

9.1.2. Långsiktig hållbarhet 
Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har 

bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl 

nationellt som internationellt97. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att 

definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del 

av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka 

definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.  

Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla 

medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31 

januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.  

97 Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 
håller ihop, s. 19. 
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens 

utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan 

på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i 

avsnitt 9.3. 

Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av 

infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och 

investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt 

effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och 

kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i 

förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges 

konkurrenskraft. 

9.2. Tillgänglighet för person- och godstransporter 
Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder 

att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och 

leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad 

tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en 

förutsättning för sammanhållningen i landet.  

Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att 

minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de 

tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen 

framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också 

bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar 

för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade 

arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges 

konkurrenskraft.  

Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och 

hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter. 

De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad 

tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så 

på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska 

tillgängligheten, särskilt på vägnätet. 

Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar 

som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot 

90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att 

minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de 

glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i 

vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av 

broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god 

framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre 

vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas 

på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i 

transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet. 
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och 

därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.  

Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för 

anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering 

eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och 

genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår 

också i området forskning och innovation.  

Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de 

har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av 

vilka klimatanpassning av järnväg är ett.  

Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet 

med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket 

kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande 

till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom 

trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor. 

Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som 

Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån 

kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att 

åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. 

Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för 

persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av 

tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.  

Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen 

av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både 

genom helt nya banor som  Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av 

befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom 

bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i 

vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister. 

Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till  

 57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för

persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)

 75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav

58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för

godstransporter)

 19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har 

kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar, 

bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för 

järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som 

finns formulerade i TEN-T-förordningen. 

Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa 

kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022. 
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9.3. Klimat- och miljömål 
9.3.1. Klimatpåverkande utsläpp 
Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De 

namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad. 

Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med 

omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med 

ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.  

Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av 

banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila 

bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom 

järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten. 

Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år, 

eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom 

elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. 

Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas 

livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där 

koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen 

över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör 

1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga 

järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar. 

Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av 

klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal 

järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande 

och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara. 

Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små 

effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen 

ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av 

investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet 

där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget 

värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets 

totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av 

transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av 

järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).  

9.3.2. Andra miljöeffekter 
Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt 

som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas. 

Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation, 

medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar 

barriärer och gör intrång.  

Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är 

mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ 

påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter 

minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur. 

Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka 

en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete. 
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till 

infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av drift- 

och underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse 

inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att 

realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis 

artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet 

av planperioden till följd av ett minskat underhåll.  

Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till 

exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och 

hantering av förorenade områden.  

Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet 

på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet  

regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till 

följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare 

fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider 

bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till 

följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens 

emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa. 

Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta 

buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av 

befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras. 

Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid 

nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och 

vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på 

aktivt resande.  

Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033.98  

9.4. Trafiksäkerhet 
De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna 

ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt 

skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över 

tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att 

genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att 

etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt 

skadade med en fjärdedel.  

Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela 

investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela 

effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor. 

98 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
99 Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder. 
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag 

kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga 

järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor). 

De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på 

omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande 

ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga 

namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3 

mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040. 

Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat 

upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att 

infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem. 

Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt, 

särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.  

Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. 

Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av 

trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.  

9.5. Effekter på EU:s transportpolitiska mål 
EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska 

transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till 

TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar 

både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn 

av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i 

december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på 

EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet 

(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år 

2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart 

och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida 

politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå 

driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och 

lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i 

transportsystemet. 

Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om 

att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods. 

Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat 

för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är 

känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder 

för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med 

branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar 

bland annat medel för åtgärder på rastplatser. 

När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–

Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara 

100 Här ingår effekt från väginvesteringar. 
101 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789  
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt 

principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat 

tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen 

som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har 

åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren. 

9.6. Känslighetsanalyser 
Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i 

förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta 

faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras. 

Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om 

omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte 

möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och 

därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden. 

Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och 

baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte 

trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2 

så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget 

innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i 

planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande 

plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets 

”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.  

Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta 

avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle 

se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna 

fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja 

fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar 

som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.  

I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de 

som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur 

investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av 

effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även 

målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktions- 

och hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.  

9.6.1. Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna 
Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i 

form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder 

kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder 

kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder 

kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till 

exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också 

utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.  

Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala 

budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.  

Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma 

budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20 

hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt 
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga 

typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas. 

Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.  

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk 
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor). 

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de 

fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om 

viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i 

grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika 

effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant 

extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet, 

men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut 

upp till samma budgetram som förut.  

Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför 

en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till 

exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida 

egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten 

blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att 

klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra 

vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som 

systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida 

trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också 

representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel 

vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör. 

Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa 

nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk 

lönsamhet.  
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt 
femdubblas. 

Femdubblad vikt för… 
Av 107 objekt i 
referensurvalet 

ut ur urvalet 

Av 107 objekt i 
referensurvalet 

in i urvalet 

Av referensurvalets 
ram på 99 mdkr kr 

ut ur/in i urvalet (mdkr) 

Godstransporter 14 9 8,2 

Trafiksäkerhet 6 9 6,1 

Utsläpp av koldioxid 1 4 5,7 

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller 

storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett 

fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys 

har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor 

förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.  

Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre 

vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats 

kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor. 

Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan 

övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.  

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i 
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor. 

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna 

11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån 

femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån 

femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i 

referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små, 
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat 

respektive trafiksäkerhet.  

Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet 

en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer 

robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen 

extrema omviktningen.  

Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de 

mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se 

stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte 

har så stor effekt på rangordningen. 

Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den 

enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan 

välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god 

bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor 

viktas om.  

9.6.2. Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och 
tidsvärderingar 

I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av 

effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I 

detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av 

några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt 

relativ värdering av restid i bil respektive tåg. 

Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en 

känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I 

känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva 

kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där 

ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar 

genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget 

från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma 

till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i 

känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av 

investeringar. 

För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan 

trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon 

trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är 

ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att 

osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra 

omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med 

basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.  

För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till 

0,6  i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka 

11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor) 

103 Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50 
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt. 
104 Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser. 
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt 

ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor). 

Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om 

0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med 

huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta 

antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor 

vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma. 

Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för 

alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av 

högre investeringskostnad. 

För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den 

genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre 

investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd 

av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre 

trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som 

var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock 

nära 0. 

Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av 

godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat 

att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som 

den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten. 

Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av 

investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre 

investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.  

I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil. 

Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas 

som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som 

bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid 

gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre 

än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på 

färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att 

undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil 

värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en 

faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av 

effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju 

redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett 

betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av 

investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av 

fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till 

49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).   

105 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
106 Baserat på 36 objekt. 
107 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
108 Baserat på 30 objekt.  
109 Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum, 
genomgående körfält). 

678



192 (224) 

9.6.3. Målkonflikter och -synergier 
I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och 

investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en 

infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en 

investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i 

nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto 

lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.  

Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg 

eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i 

natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan 

tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men 

i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra 

positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är 

en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns 

total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns 

totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka 

målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst 

ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som 

antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller 

minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om 

summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är 

objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt 

höger) desto mer lönsamt är projektet.  

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier 
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Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det 

vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har 

väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till 

tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet. 

Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det 

finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter 

och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns 

ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar 

trafiksäkerheten.  

I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan 

tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger 

till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger 

minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.  

För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål. 

De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot 

kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av 

diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva 

trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen 

bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge 

vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur 

och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny 

sträckning kan innebära betydande intrång. 

680



194 (224) 

10 Kostnadsstyrning och produktivitet 
Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg 

och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska 

genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka 

kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern 

effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre 

effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett 

flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera 

avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.  

I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den 

gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket 

genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och 

produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, 

effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad 

effektivisering och kostnadskontroll.  

10.1. Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling 
Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder. 

Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i 

byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger 

bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har 

förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som 

genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till 

nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt 

som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej 

startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare 

analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.  

Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid 

tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt, 

vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive 

investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för 

en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid. 
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.  

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag 

uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent 

för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och 

11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent. 

Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt 

ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är 

uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller 

driftindex. 

10.1.1. Utveckling 
Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48 

kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som 

i underlaget för planförslaget 2022–2033.  

110 Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de 
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i 
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan 
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och 
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.  
111 Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI 
under perioden.  
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till plan 2022–2033 

Pågående 16 

Bundna 45 

Ej bundna 51 

Alla 33 
Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut 
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan. 

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent 

av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna 

investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst 

för de pågående objekten, mest för de ej bundna.  

Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret 

ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den 

genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen 

för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de 

som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).  

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Status i plan 
2022–2033

Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till 

plan 2022–2033 

Pågående Pågående 15 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Pågående 20 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Ej pågående 52 

Ny i planen Pågående 33 

Ny i planen Ej pågående 47 

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har 

stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser 

vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent 

ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av 

investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav 

majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående 

plan.  

De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats. 

De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga 

större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för 

järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).  
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Alla Järnväg (bana) Järnväg 
(system) Väg 

Pågående 23 12 38 7 

Ej pågående 
(bundna + ej bundna) 53 49 78 52 

Alla 38 29 77 29 
Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI. 

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in 

med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt 

osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av 

kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell 

ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av 

investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter 

som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så 

är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas 

vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.   

I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än 

vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på 

att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt 

visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det 

uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen 

att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en 

förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att 

de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för 

de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade 

investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent. 

Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala 

kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat 

mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala 

kostnadsökningen. 

En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående 

projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om 

bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och 

detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra 

utformning eller låta objektet utgå ur planen.  

Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan. 

Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan 

planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan 

planerna. 
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor. 

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har 

ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att 

nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen – 

det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att 

vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är 

en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar. 

Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora 

objekt som har stora kostnadsökningar. 

Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel 

innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112. 

I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och 

genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till 

vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser 

att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3. 

10.1.2. Vidmakthållande 
Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat 

ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella 

planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033. 

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor. 

Behov 
2018–2029 

Ramar i plan 
2018–2029 

Behov 
2022–2033 

Ramar i plan 
2022–2033 

Eftersatt 
underhåll 

Väg 209 000 174 000 238 000 197 000 24 000 

Järnväg 141 000 133 000 180 000 165 000 46 000 

112 Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen. 

Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat. 

Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av 

vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade 

vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till 

ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det 

handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029. 

Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen. 

Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av 

anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den 

ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat. 

Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en 

större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll 

men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen. 

Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika 

stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av 

produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt 

ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter. 

Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning, 

där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget 

flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader. 

En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation 

samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen 

påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i 

transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna 

utveckling behandlas i nedanstående avsnitt. 

10.2. Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 
effektivitet 

Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet. 

Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för 

en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att 

inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom 

investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns 

flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till 

exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering 

och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och 

kostnadskontroll. 

Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för 

tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras 

utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande 

framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till 

att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för 

teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest 

resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av 

tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för 

prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv. 
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10.3. Fortsatt utveckling behövs 
Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en 

effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt 

beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade 

kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i 

verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad 

gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa 

åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som 

särskilt ska prioriteras på kort sikt. 

10.3.1. Vidtagna åtgärder under planarbetet 
Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de 

kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna 

uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig 

åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till 

att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i 

översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning, 

effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv 

tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga 

alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet 

av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i 

planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att 

utveckla kostnadsstyrningen.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare 

beskrivits under avsnitt 7.6.2. 

10.3.2. Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet 
Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och 

effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska 

kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder 

baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare 

regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns 

ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar 

inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av 

kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential 

att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.  

10.3.2.1. Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar 
De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt 

kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och 

effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under 

genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från 

grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar 

även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare 

ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre 

ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis 

kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på 
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar 

att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022. 

10.3.2.2. Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden 
Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och 

krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade 

kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även 

iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden 

behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om 

förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget 

kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och 

erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av 

förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa 

åtgärder under 2022.  

10.3.2.3. Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet 
Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt. 

Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också 

hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom 

området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de 

resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad 

är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer 

arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project 

review boards). 

Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för 

tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en 

utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur 

nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade 

underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.  

Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i 

verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån 

målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som 

värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och 

samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022. 

10.3.2.4. Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn 
Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar 

av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar 

för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten, 

eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen 

har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom 

projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt 

att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större 

investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att 

räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom 

Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden 

i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att 

överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda 

kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna. 
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl 

projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom 

digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant 

har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för 

prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser, 

sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin 

förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och 

plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även 

användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för 

vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagen-

koncernen). 

Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när 

flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för 

asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare. 

Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och 

järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav. 

Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att 

kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer 

ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet 

krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal 

utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av 

innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare 

och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att 

investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra 

en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och 

utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten 

görs i form av följeforskning.  

Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i 

lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar. 
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11 Ekonomisk ram och finansiering 
I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer. 

Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också 

tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används 

till. 

11.1. Ekonomisk ram 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. 

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder 

kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av 

transportsystemet.  

Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 

2010–2033 i 2021 års priser.  
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Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102) Belopp 

Vidmakthållande av transportsystemet 

Vidmakthållande väg, 
varav: 197 000 

Drift och underhåll vägar 162 500 

Bärighet vägar 18 200 

Bidrag till enskilda vägar 14 000 

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg 2 300 

Vidmakthållande järnväg, 
varav: 165 000 

Vidmakthållande järnväg 163 700 

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg 1 300 

Summa Vidmakthållande av transportsystemet 362 000 

Utveckling av transportsystemet 
Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor), 
varav: 289 000 

Nya stambanor 104 000 

Övriga större investeringar järnväg 128 500 

Större investeringar väg 46 000 

Större investeringar sjöfart 10 500 

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor) 42 000 

Stadsmiljöavtal 9 000 

Regional plan 42 000 
Övrig verksamhet, 
varav: 28 200 

Planering, stöd och myndighetsutövning 17 000 

Forskning och innovation inom utveckling 4 900 

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB 6 300 

Räntor och amorteringar 25 700 

Summa Utveckling av transportsystemet 435 900 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 1 100 

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga 
flygplatser 437 000 

Total 799 000 
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och 

165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen 

föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande – 

750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113 

I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.  

Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen 

inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation 

om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för 

vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för 

vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen 

för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.  

För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I 

Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för 

utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner 

kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114  

Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i 

kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja 

gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i 

hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och 

miljöåtgärder.  

Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den 

redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30 

november 2021.  

Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som 

myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt 

försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska 

propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet 

beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren 

2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är 

ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren 

2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket 

detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från 

utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap 

bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.  

Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap 

än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag 

finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i 

storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i 

nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket 

föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under 

2022–2033. 

113 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
114 Ibid 
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära 

förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket 

förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med. 

Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar 

och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort 

och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte 

möjlighet att finansiera.  

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och 

återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och 

för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.  

Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4. 

11.2. Tillkommande medel utöver planeringsram 
Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer 

vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån, 

infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock 

påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är 

kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis 

E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen, 

Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och 

brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53 

endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om 

banavgifter finns i avsnitt 6.2.8. 

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

11.2.1. Trängselskatt och infrastrukturavgift 
Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln 

och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av 

systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar 

åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt 

kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna 

från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart 

Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram Belopp i miljoner kronor 

Banavgifter 26 900 

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion) 22 200 

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion) 17 400 

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron) 290 

Medfinansiering 15 200 

Summa tillkommande medel 81 990 
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala 

parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna 

åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt 

gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del 

av Götaälvbron.  

Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och 

infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa 

investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader. 

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren 
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt 

Finansiering 
med 

trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart Stockholm 1 682 14 253 0 15 935 

Övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)  16 189 1 427 0 17 616 

Västsvenska paketet 4 296 1 716 0 6 012 

Skurubron 0 0 286 286 

Summa 22 167 17 396 286 39 849 
Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad. 

11.2.1.1. Lånebehov 2022–2033 
Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för 

perioden 2010–2033.  

För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och 

järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå 

till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av 

lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och 

kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive 

infrastrukturavgifter. 
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt Belopp 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatter 15 680 

Västsvenska paketet 1 716 

Skurubron 286 

Summa 17 682 

11.2.2. Medfinansiering 
Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar 

eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera 

genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte 

finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från 

andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett 

gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De 

transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om 

det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av 

åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör 

också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet 

till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen 

infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och 

kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i 

transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar 

som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse. 

Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var 

och en av finansiärerna agerade självständigt. 

I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter 

100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4). 

11.2.3. Övriga medel 
11.2.3.1. Förskottering 
Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig 

infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för 

transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under 

planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med 

cirka 3 miljarder kronor. 

11.2.3.2. Medel från EU 
Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag 

från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska 

transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att 

Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten. 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom 

Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers 

infrastrukturförvaltare. 
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig 

uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor, 

år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år 

2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås, 

ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och 

Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett 

särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan. 

11.3. Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen 
Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit 

olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska 

förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten 

behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den 

nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om 

väsentlig ny kunskap framkommit. 

I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har 

uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i 

praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt, 

intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket 

arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt 

kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med 

uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut. 

Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och 

regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens, 

som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och 

kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för 

vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever 

många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst 

järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för 

branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande 

planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom 

hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som 

återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115  

Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till 

merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material, 

främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden 

för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i 

investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst 

för cement, följt av stål och asfalt. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den 

finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15 

april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och 

struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som 

föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det 

115 Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220. 
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det 

kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför 

planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen. 
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-2033 Total 2022-2033 Total

Vidmakthållande 362 000 362 000 388 883 388 883
Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande väg 149 900 149 900 149 900 149 900

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande större 
reinvestering väg (>300 mnkr) 12 600 12 600 12 600 12 600

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande bärighet 18 200 18 200 18 200 18 200

Väg  Hela Landet Hela landet Statlig medfinansiering av 
enskilda vägar 14 000 14 000 14 000 14 000

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande järnväg 134 900 134 900 161 783 161 783

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande större 
reinvestering järnväg (>300 mnkr) 28 800 28 800 28 800 28 800

Alla  Hela Landet Hela landet Forskning och innovation inom 
vidmakthållande 3 600 3 600 3 600 3 600

Övrig verksamhet 54 901 54 901 54 913 54 913

Väg  Hela Landet Hela landet Räntor och amortering för 
investering, väg 3 409 3 409 3 409 3 409

Järnväg  Hela Landet Hela landet Ränta, Avskrivning och Hyra, 
järnväg 22 263 22 263 22 263 22 263

Järnväg  Hela Landet Hela landet Bidrag till inlandsbanan & 
Öresundskonsortiet 6 248 6 248 6 248 6 248

Alla  Hela Landet Hela landet Planering och stöd (inkl. 
myndighetsutövning) 17 041 17 041 17 053 17 053

Alla  Hela Landet Hela landet Forskning och innovation 
utveckling 4 885 4 885 4 885 4 885

Luftfart  Hela Landet Hela landet
Driftbidrag Icke statlig flygplatser 
(1) 1 056 1 056 1 056 1 056

Övriga investeringar 51 000 51 000 54 002 54 002

Alla  Hela Landet Hela landet
Kollektivtrafiksatsning 
(Stadsmiljöavtal) (2) 9 000 9 000 9 000 9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr) 42 000 42 000 45 002 45 002
Alla  Hela Landet Hela landet Trimning / tillgänglighetsåtgärder 16 900 16 900 19 902 19 902
Alla  Hela Landet Hela landet Säkerhetsåtgärder 12 000 12 000 12 000 12 000
Alla  Hela Landet Hela landet Miljöåtgärder 13 100 13 100 13 100 13 100

Investeringar i regional plan 42 026 42 026 51 006 51 006
Alla  Hela Landet Hela landet Regionala planer övriga 39 427 39 427 48 407 48 407

Väg Skåne Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-
och EL-bussar), samfinans 264 264 264 264

Järnväg Skåne Malmö närområde Malmöpendeln Lommabanan - 
etapp 2, samfinans 55 55 55 55

Järnväg Stockholm Stockholms 
närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 
och nya stationer, samfinans 878 878 878 878

Järnväg Stockholm
Stockholm, Spårväg syd, 
kapacitetsutökning för 
kollektivtrafik, samfinans

957 957 957 957

Järnväg Stockholm Stockholms 
närområde

Roslagsbanan till City, 
förlängning och nya stationer, 
samfinans

59 59 59 59

Järnväg Västra 
Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-
Linné (Älvstranden, centrala 
delen), samf.

290 290 290 290

Väg Västra 
Götaland

Göteborg, Citybuss Backa-
stråket, samfinans 34 34 34 34

Väg Västra 
Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 
Älvstranden (västra delen), 
samfinans

62 62 62 62

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr) 289 073 620 071 371 344 784 201
04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna 
järnvägsobjekt med restarbete 
eller utbetalningar under 
planperiod

-167 47 900 -151 56 136

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg  Hela Landet Hela landet Statlig medfinansiering till 

regionala spårfordon 278 4 557 278 9 239

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt 
med restarbete eller utbetalningar 
under planperiod

24 15 666 31 19 247

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS utveckling 1 789 5 552 1 789 5 599 25% 4 199 6 999

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Fjärrstyrning av järnväg 196 1 448 196 1 448

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Kraftförsörjning 3 878 7 598 3 878 7 674

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, 
åtgärder för långa godståg 736 758 736 758

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Nationellt tågledningssystem 412 1 764 412 1 764
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05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet
Ny optoanläggning för ökad 
kapacitet i kommunikationsnät 
inkl. vägklassifisering

3 719 7 590 3 719 7 590

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Teletransmissionsanläggning 1 635 3 635 1 635 3 882 30% 2 717 5 046

05-Pågående Pågående Väg  Hela Landet Hela landet Elväg, pilotsträcka 544 600 544 600

07-Ej bundna
namngivna 2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel

451 451 451 451 30% 316 586
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet Förtätning av GSM-R 

(Järnvägskommunikationssystem) 759 759 759 759 30% 531 986
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet Införande av FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem) 2 163 4 191 2 163 4 191 30% 2 934 5 449
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 1 1 173 1 194 1 173 1 205 30% 843 1 566 - -
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 2 629 629 629 629 30% 440 818 - -
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 3 284 284 284 284 30% 198 369 - -
SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Lund-Göteborg-Öxnered, 
hastighetsh. 250 km/h på befintlig 
bana

712 1 198 712 1 198 30% 838 1 557 0,54 1 019
SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Stockholm-Skellefteå, 
hastighetsh. 250 km/h på befintlig 
bana

151 961 151 961 30% 673 1 250 0,73 1 147
SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater Utveckling Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS vidareutveckling 3 000 7 041 3 000 7 041 25% 5 281 8 802 - - SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Blekinge E22 E22 Lösen -Jämjö 779 851 779 851

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Blekinge Blekinge kustbana Blekinge kustbana, mötesspår 

och hastighetshöjning (Etapp1) 66 68 133 137 30% 96 178 0,70 138
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Blekinge E22 E22 Ronneby Ö - Nättraby (5) 509 1 039 509 1 039 15% 887 1 192 2,15 3 031

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Blekinge 

Kronoberg
Älmhult - 
Olofström

Sydostlänken (Älmhult-Olofström-
Karlshamn), elektrifiering och ny 
bana

1 915 5 227 1 970 5 287 30% 3 701 6 874 < 0 -389
SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna Dalabanan
Uppsala-Borlänge, 
hastighetshöjande åtgärder och 
ökad kapacitet etapp 1

190 558 190 582

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E16 E16 Borlänge-Djurås 29 832 29 845

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3 93 219 156 371

05-Pågående Pågående Väg Dalarna Rv 50 Rv 50 genom Ludvika, 
Bergslagsdiagonalen 23 280 113 385

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Dalarna Bergslagsbanan Borlänge-Falun, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder 170 175 170 175 30% 123 228 < 0 -33
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Dalarna Dalabanan Dalabanan, åtgärder för ökad 

turtäthet och kortare restid 225 272 225 273 30% 191 355 3,30 1 246
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Dalarna E45 E45 Vattnäs-Trunna 378 403 378 403 20% 324 483 0,80 434

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning 301 517 301 588

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Gävleborg Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp Gävle-
Kringlan, kapacitetshöjning (5) 684 7 237 684 7 326 13% 6 390 8 263

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Gävleborg E4 E4 Kongberget-Gnarp (5) 1 504 2 103 1 504 2 103 15% 1 788 2 419

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Gävleborg 

Dalarna
Godsstråket 
genom Bergslagen

Godsstråket, Kapacitetshöjande 
åtgärder 112 115 112 115 30% 81 150 < 0 -28

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Halland Västkustbanan Varberg, dubbelspår (tunnel) 
inklusive resecentrum 3 281 6 059 3 390 6 912

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Halmstad C/bangård (5) 526 730 713 922 30% 645 1 198

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Väröbacka_station 153 153 30% 107 199

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Halland Markarydsbanan Markarydsbanan/Knäred 

mötesspår 58 58 124 124 30% 87 162 9,18 1 218 SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801b FRMCS tunnel/vtr1801b_frmcs_jarnvagskommunikationssystem_tunnel.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801a F%C3%B6rt%C3%A4tning av gsm-r/vtr1801a_fortatning_av_gsm-r_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/VTR1801 Inf%C3%B6rande av FRMCS/vtr1801_inforande_av_frmcs_jarnvagskommunikationssystem.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegionoverskridande%2fRegions%c3%b6verskridande
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/JTR2201 Befintliga banor, hastighetsh%C3%B6jning 250/jtr2201b_stockholm-skelleftea_250_km_h_bef_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Regionoverskridande/Regions%C3%B6verskridande/3. Investering/ERTMS/4_jtr2209_ertms_vidareutveckling_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Syd%2fRegion+Syd%2f3+Investering%2fJSY1801+Blekin
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY202 Sydostl%C3%A4nken/jsy202_sydostlanken_(almhult-olofstrom-karlshamn),_elektrifiering_och_ny_bana.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1812+Borl%25
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Mitt%2fRegion+Mitt%2f3+Investering%2fJM1806+%c3%258
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM001 E45 Vattn%C3%A4s-Trunna/vm001_e45_vattnas-trunna.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1808 Godsstr%C3%A5ket genom Bergslagen/jm1808_godsstraket,_kapacitetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA2222 MarkarydsbananKn%C3%A4red m%C3%B6tessp%C3%A5r/jva2222_markarydsbanan_knared_motesspar.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för trafikVäg Halland Skåne Cykelled Kattegattleden 6 69 6 189

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Jämtland E45 E45 Rengsjön-Älvros 208 245 208 245 18% 201 289 4,44 1 314

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Jämtland 

Västernorrland Mittbanan Ånge-Östersund, Kapacitets- och 
hastighetshöjande åtgärder 183 185 183 185 30% 130 241 < 0 -26

SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö 339 380 339 380 10% 342 418 2,73 1 651 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö 280 296 311 327 15% 278 376 1,28 570 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2028-2033 Järnväg Jönköping Jönköping gbg - 

Vaggeryd
Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 1 981 2 267 2 528 2 818 30% 1 973 3 663 0,53 2 348 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Mullsjö - Slättäng 216 232 216 232 30% 162 301 3,02 1 566

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält 673 677 803 807 12% 710 904 3,08 3 227
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Hedenstorp - Månseryd (5) 102 322 102 322 12% 283 361 1,59 769

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Förbi Bergkvara 400 411 429 440 30% 308 572 0,74 466

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 342 349 342 349 27% 254 443 1,11 515

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg E4 E4 Ljungby- Toftanäs 244 1 050 244 1 050

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl 
trafikplats) 139 204 139 224

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö 270 303 362 395 6% 371 419 1,57 811 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Kronoberg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår 139 295 139 295 30% 207 384 < 0 -60

SEB.pdf

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Kronoberg Kust till kustbanan Räppe, ny station 37 37 102 102 30% 72 133 < 0 -323

SEB.pdf

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Norrbotten E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870 0 1 0 854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan Malmbanan, 
bangårdsförlängningar m.m. 435 1 307 435 1 314

05-Pågående Pågående Väg Norrbotten E4 E4 Salmis - Haparanda 72 268 72 268

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Sjöfart Norrbotten 763 Luleå hamn kapacitetsåtgärd 

farled 1 358 1 389 3 628 3 681 12% 3 247 4 116 1,40 5 459 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Avvakko–Lappeasuando 594 652 594 652

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Morjärv - Svartbyn 701 745 701 745 17% 618 871 < 0 -234 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan Malmbanan Nattavaara 

bangårdsförlängning 223 233 223 233 16% 196 270 < 0 -148
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan Malmbanan Sikträsk 

bangårdsförlängning 174 188 174 188 15% 160 215 < 0 -51
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Norrbotten E10

E10 Kauppinen-Kiruna 
mötesseparering (5) 391 396 391 396 30% 277 514

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Stambanan genom 
övre Norrland

Luleå C flytt av 
personvagnsuppställning (etapp 
1)

88 146 111 170 30% 119 221 < 0 -142

SEB.pdf

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Stambanan genom 
övre Norrland

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 106 337 106 337 30% 236 438 < 0 -127

SEB.pdf

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 243 405 243 405 30% 284 527 0,29 132

SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM051 E45 f%C3%B6rbifart Sveg/vm051_e45_rengsjon-alvros_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1814 %C3%85nge-%C3%96stersund/jm1814_ange-ostersund,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO032 Rv 40 Nässjö-Eksjö/vso032_rv_40_nassjo_-_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO033 Rv 40 förbi Eksjö/vso033_rv_40_forbi_eksjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1802 V%C3%A4rnamo- J%C3%B6nk%C3%B6ping-N%C3%A4ssj%C3%B6/jsy1802_varnamo-jonkoping_nassjo_elektrifiering_o_hojd_hast_211006.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY007 Rv 26 Mullsjö-Slättäng/ysy007__rv_26_mullsjo_-_slattang.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1803 E4 Trafikplats Ljungarum/vsy1803_e4_trafikplats_ljungarum,_genomgaende_korfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY004 E22 förbi Bergkvara/ysy004_e22_forbi_bergkvara.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO016 E22 Gladhammar-Verkeb%C3%A4ck/vso016_e22_gladhammar_-_verkeback.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO020 Rv 25 Österleden Växjö/vso020_rv_25_osterleden_i_vaxjo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1820 Alvesta triangelsp%C3%A5r/jsy1820_alvesta_triangelspar_210906.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY2204 R%C3%A4ppe, ny station/jsy2204__rappe,_ny_station.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN300  Luleå hamn kapacitetsbrist farled/xsn300_lulea_hamn_kapacitetsatgard_farled_201124.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VSN206 E10 Morjärv-Svartbyn/vsn206_e10_morjarv_svartbyn_seb_200602_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301c Malmbanan-Nattavaara/xsn301c_malmbanan_nattavaara_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/XSN301f Malmbanan-Sikträsk/xsn301f_malmbanan_siktrask_bangardsforlangning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1801 Lule%C3%A5 C flytt personvagnsuppst%C3%A4llning/jn1801_lulea_c_flytt_av_personvagnsuppstallning_(etapp_1).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1802 Lule%C3%A5 C ombyggnad personbang%C3%A5rd/1_jn1802_lulea_c_ombyggnad_av_personbangard_etapp2_seb_210910.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2203 Malmbanan Kiruna-Riksgr%C3%A4nsen/jn2203_malmbanan_kiruna-riksgransen_stax_32.5_ton.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 150 250 150 250 30% 175 325 0,01 4

SEB.pdf

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Skellefteå - 
Luleå ny järnväg (5) 3 000 23 269 3 000 23 269 16% 19 546 26 992

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Stambanan genom 
övre Norrland

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår

171 286 171 286 30% 200 371 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst 

till nya centrum 1 352 1 371 15% 1 165 1 577 < 0 -1 072 SEB.pdf

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Skåne Godsstråket 

genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg, 
hastighetsanpassning (160 
km/tim), mötesstation mm

86 465 86 694

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hallandsås 10 11 682 10 11 682

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Skåne E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - 
Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 
Linderöd

0 1 175 0 1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim 11 54 11 54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan Flackarp-Arlöv, utbyggnad till 
flerspår 349 3 711 510 4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne 82 484 156 684

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan Lund (Högevall) - Flackarp, 
fyrspår 505 1 136 576 1 274

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Västkustbanan
Ängelholm-Maria, 
dubbelspårsutbyggnad ( inkl. 
Romaresväg)

1 523 2 417 1 594 2 906

05-Pågående Pågående Väg Skåne Superbussar i Skåne, åtgärder i 
statlig infrastruktur 85 202 85 219

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne
Godsstråket 
genom Skåne och 
Marieholmsbanan

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 
3 och Marieholmsbanan 25 706 35 1 085

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Ideon 311 338 359 393 11% 350 436 - - SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Lund S 367 393 367 393 11% 350 436 1,81 929 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Fjälkinge–Gualöv 504 554 504 554 12% 485 623 4,14 3 472

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Skåne E65 E65 Svedala-Börringe 462 499 462 499 10% 447 551 1,40 1 003

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Skåne Skånebanan Hässleholm-Helsingborg, förlängt 

mötesspår och höjd hastighet 859 862 1 039 1 043 30% 730 1 355 < 0 -440
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Skåne Södra Stambanan Malmö godsbangård, utbyggnad 

av spår 58 393 398 393 398 30% 279 518 < 0 -161
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Skåne Västkustbanan

Maria - Helsingborg C, 
dubbelspår (5) 898 4 092 898 4 692 30% 3 284 6 100 < 0 -2 842

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Skåne 

Kronoberg

Södra stambanan, 
Kust till kustbanan 
, Skånebanan, 
Blekingekustbana, 
Markarydbanan

Pågatåg Nordost 110 446 110 752

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Stockholm Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station, 
snabbspårväg (statlig 
medfinansiering)

285 689 285 2 716

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Stockholm E18 E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats 9 251 10 436

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Stockholm E20 E20 Norra Länken 119 7 834 121 8 856

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Stockholm E4 E4 Tomteboda-Haga södra 9 644 46 3 333
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2204 Malmbanan Svappavaara-Kiruna/jn2204_malmbanan_svappavaara-kiruna_stax_32,5_ton_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN2206 SgöN Sävastklinten-Norra Sunderbyn/jn2206_sgon_savastklinten-norra_sunderbyn_ny_motesstation_och_partiellt_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/JN1804 Kiruna ny j%C3%A4rnv%C3%A4gsstation/jn1804a_kiruna_ny_jarnvagsstation,_alt_vast_till_nya_centrum.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK042 Trafikplats Ideon/vsk042_e22_trafikplats_ideon.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK038 Trafikplats Lund s%C3%B6dra/vsk038_e22_trafikplats_lund_s.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY202 E22 Fj%C3%A4lkinge-Gual%C3%B6v/vsy202_e22_fjalkinge_-_gualov_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSK050 E65 Svedala-B%C3%B6rringe/vsk050_e65_svedala_-_borringe.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1810 H%C3%A4ssleholm-Helsingborg/jsy1810_hassleholm-helsingborg,_forlangt_motesspar_och_hojd_hastighet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/JSY1812 Malm%C3%B6 godsbang%C3%A5rd utbyggnad sp%C3%A5r 58/jsy1812_malmo_godsbangard,_utbyggnad_av_spar_58.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholms 
närområde

Barkarby bytespunkt med 
anslutning till tunnelbana 182 218 324 459

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholms 
närområde

Kollektivtrafik Stockholm, 
tunnelbaneutbyggnad (statlig 
medfinansiering)

2 764 4 924 22 991 33 649

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Roslagsbanan, dubbelspår etapp 
1+2 (statlig medfinsiering) 426 510 426 3 680

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholms 
närområde

Stockholm Central och Karlberg, 
funktionsanpassningar efter 
Citybanan

241 1 036 241 1 036

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll, ökad 
kapacitet 13 248 23 106 15 269 25 489

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 
(statlig medfinansiering) 210 370 429 749

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E18 E18 Danderyd-Arninge 67 355 67 355

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm 883 7 385 16 838 41 668

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS 37 103 65 236

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Järnväg Stockholm Stockholms 

närområde
Årstaberg-Flemingsberg, 
signalåtgärder optimering 234 274 234 275 1,06 353 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Väg Stockholm E4/Lv 259 E4/Lv 259 Tvärförbindelse 

Södertörn 13 338 14 613 14 331 15 788 17% 13 104 18 472 0,44 11 399 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad 192 344 192 349 30% 244 454 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Stockholm Västra stambanan Västra stambanan, Flemingsberg-

Järna, upprustning tunnlar 194 199 194 199 30% 139 258 - -
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Sjöfart Stockholm 511 Farled Södertälje-Landsort 220 238 270 311 18% 255 367 1,03 400

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Hallunda-Vårby, 
Kapacitetsförstärkning till följd av 
Förbifart Stockholm

2 399 2 547 2 399 2 547 19% 2 063 3 031 - -
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Södertäljebron, 
Kapacitetsförstärkning till följd av 
Förbifart Stockholm

580 609 580 609 19% 493 724 0,82 754
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Stockholm E4/E18

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 
Kapacitetsförstärkning till följd av 
Förbifart Stockholm

682 759 682 759 11% 675 842 2,08 3 155
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Stockholm E4 Essingeleden, riskreducerande 

åtgärder upprättande av ledverk 262 265 262 265 30% 186 345 - -
SEB.pdf

08-NTP nya
kandidater 
från 
utpekade 
brist

Utredning Järnväg Stockholm Mälarbanan Stockholm C och Tomteboda 
bangård, kapacitet mm 280 280 280 280 19% 228 332 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Sjöfart Södermanland 901 Södertälje Sluss, Mälaren 2 848 4 499 2 858 4 990

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Katrineholm - Bie 123 165 123 173

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), 
Räta linjen 452 549 452 549

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår 227 248 227 248 13% 216 280 0,54 210

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår 240 256 240 256 17% 212 300 < 0 -5

SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar 346 482 474 613 10% 550 675 < 0 -599 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Uppsala Dalabanan Heby Mötesspår 156 165 156 165 30% 116 215 1,80 410

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Uppsala Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 
(5)

2 279 12 891 2 279 13 347 30% 9 343 17 351 - -

07-Ej bundna
namngivna 2022-2024 Väg Uppsala 

Västmanland Rv 56 Rv 56 Sala - Heby 2+1 189 206 247 264 17% 220 309 1,38 600
SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland Värmlandsbanan Laxå – Arvika, ökad kapacitet 404 767 404 783

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Värmland E45 E45 Säffle - Valnäs (5) 652 688 652 689 19% 558 819

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland 
Örebro Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer 152 465 178 494

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Västerbotten E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå 6 282 6 282
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1811 Årstaberg-Flemingsberg/jst1811_vsb_arstaberg-flemingsberg_seb_200204_g.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST005 E4 Lv 259 Tv%C3%A4rf%C3%B6rbindelse S%C3%B6dert%C3%B6rn/vst005_e4_lv259_tvarforbindelse_sodertorn_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST201 Hagalund bang%C3%A5rdsombyggnad/jst201_hagalund,_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST1810 V%C3%A4stra Stambanan-Tullinge tunnlar/jst1810_vastra_stambanan,_flemingsberg-jarna,_upprustning_tunnlar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/XST301 Farled 511 S%C3%B6dert%C3%A4lje hamn- Landsort/xst301_farled_sodertalje_-_landsort.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering%2fVS
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST001d E4 E18 Hjulsta-Jakobsberg/vst001d_e4_e18_hjulsta-jakobsberg,_kapac_till_foljd_av_forbifart_stockholm.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST1807 Essingeleden/vst1807_essingeleden,_riskreducerande_atgarder_upprattande_av_ledverk_210601.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/JST2206 Stockholm C och Tomteboda bang%C3%A5rd/jst2206_stockholm_c_och_tomteboda_bangard.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1809 F%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r H%C3%B6gsj%C3%B6 v%C3%A4stra/jo1809_hogsjo_vastra,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1810 Katrineholm f%C3%B6rbig%C3%A5ngssp%C3%A5r/jo1810_katrineholm,_forbigangsspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JSO201 J%C3%A4rnv%C3%A4gsinfart Uppsala/jso201_uppsala_plankorsningar_seb_210607.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1802 M%C3%B6tessp%C3%A5r Heby/jo1802_motesspar_heby.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/VO1802 Rv 56 Sala-Heby 2plus1/vo1802_vag_56_sala_heby.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny 
järnväg 1 018 1 555 1 072 1 689

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4 E4 Sikeå-Gumboda 
mötesseparering 293 350 293 355

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4/E12 E4/E12 Umeå -105 2 419 145 2 696

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-

Skellefteå ny järnväg 10 250 15 467 10 283 15 748 14% 13 543 17 953  < 0 -16 627
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Västerbotten E4 E4 Gumboda-Grimsmark 

mötesseparering 489 521 489 527 17% 437 617 0,45 338
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Broänge-Daglösten 
mötesseparering (5) 375 391 375 395 20% 318 473

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet 
mötesseparering (5) 325 329 325 329 30% 231 428

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Väg Västerbotten E4 E4 förbifart Skellefteå 471 1 429 471 1 429 30% 1 000 1 857 0,98 1 877 SEB.pdf

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Västernorrland Ådalsbanan Sundsvall, resecentrum, statlig 

medfinansiering 12 71 23 169

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Västernorrland E14 E14, Sundsvall–Blåberget 5 482 5 607

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan
Sundsvalls hamn, 
Tunadalsspåret, Malandstriangeln 
m.m.

299 1 125 301 1 191

05-Pågående Pågående Väg Västernorrland E4 E4 Sundsvall 105 3 710 172 5 313

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad 2 644 2 744 2 644 2 744 12% 2 406 3 081 < 0 -2 167
SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Västernorrland Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och plattformar m.m. 908 996 908 996 30% 697 1 294 - -
SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan Ådalsbanan, Västeraspby 

vändslinga 67 67 122 122 30% 85 159 < 0 -210 SEB.pdf

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Väg Västernorrland E14 E14 Blåberget-Matfors 364 377 364 381 14% 327 436 1,02 550 SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Västernorrland 

Jämtland Mittbanan
Sundsvall-Ånge, kapacitets- och 
hastighetshöjande åtgärder - inkl 
säkerhetshöjande åtg

343 344 343 345 30% 241 448 < 0 -189
SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Västmanland Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra 87 288 87 288

05-Pågående Pågående Väg Västmanland E18 E18 Köping-Västjädra, 
kapacitetsbrister 1 211 1 388 1 211 1 388

04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Väg Västra 

Götaland E20 E20 Alingsås - Vårgårda 9 977 9 1 157

05-Pågående Pågående Järnväg Västra 
Götaland

Göteborgs 
närområde

Göteborgs hamnbana och 
Marieholmsbron, ökad kapacitet 
och dubbelspår över Göta älv

1 158 3 476 1 158 3 823

05-Pågående Pågående Järnväg Västra 
Götaland

Göteborgs 
närområde Olskroken, Planskildhet 1 288 4 349 1 288 4 349

05-Pågående Pågående Järnväg Västra 
Götaland Västra Stambanan Västra stambanan, Göteborg-

Skövde, kapacitetsförstärkning. 809 2 376 809 2 380

05-Pågående Pågående Järnväg Västra 
Götaland

Göteborgs 
närområde Västsvenska paketet järnväg 5 905 12 918 9 233 26 381

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E20 E20 Förbi Skara -3 172 82 467

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E20 E20 Förbi Vårgårda 50 94 134 280

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E20 E20 Tollered-Alingsås 25 688 25 688

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E20 E20 Vårgårda - Vara 649 949 649 1 209

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 580 972 664 1 176

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland E6 E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden 1 120 1 576 1 936 2 501

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland

Göteborgs 
närområde Västsvenska paketet väg 2 966 8 746 6 048 16 197

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Västra 

Götaland E45 E45 Tösse-Åmål 258 266 258 267 14% 230 304 1,41 472 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Väg Västra 

Götaland E20 E20 Förbi Mariestad 1 785 1 866 1 811 1 892 11% 1 684 2 100 0,32 834 SEB.pdf

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Väg Västra 

Götaland E20 E20 Götene - Mariestad 522 587 1 309 1 373 17% 1 140 1 607 0,39 790 SEB.pdf
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/YSN001a Norrbotniabanan Umeå Dåva Skellefteå/ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jarnvag.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1803 E4 Gumboda-Grimsmark/vn1803_e4_gumboda-grimsmark_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1801 E4 F%C3%B6rbifart Skellefte%C3%A5/vn1801_e4_forbifart_skelleftea.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JSM215 SundsvallC- Dingersjö dubbelspårsutbyggnad/jsm215_sundsvall_c–dingersjo,_dubbelsparsutbyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/BVGV007 Sundsvall resecentrum/bvgv007_sundsvall_resecentrum,_tillganglighet_210211.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM2209 %C3%85dalsbanan V%C3%A4steraspby v%C3%A4ndslinga/jm2209_adalsbanan,_vasteraspby_vandslinga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1801 E14 Bl%C3%A5berget-Matfors/vm1801_e14_blaberget-matfors.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/JM1807 Sundsvall-%C3%85nge/jm1807_sundsvall-ange,_kapacitets-_och_hastighetshojande_atgarder_-_inkl_sakerhetshojande_atg.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/VVA1816 E45 Tosse-Åmål/vva1816_e45_tosse-amal.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA204 E20 f%C3%B6rbi Mariestad/vva204_e20_forbi_mariestad_seb_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA015 E20 G%C3%B6tene-Mariestad/vva015_e20,_gotene-mariestad.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Västra 

Götaland Västra stambanan
Göteborg och Västsverige 
Omloppsnära uppställningsspår (5) 1 528 1 610 1 528 1 610 16% 1 354 1 866

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Sjöfart Västra 

Götaland 161 Farleden i Göteborgs hamn, 
Kapacitetsåtgärd farled 1 077 1 103 2 180 2 207 20% 1 765 2 648 0,62 1 793

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Västra 

Götaland
Norge/Vänerbana
n med Nordlänken

Norge-Vänerbanan, vändspår i 
Älvängen 198 200 198 200 30% 140 260 4,74 1 316

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Västra 

Götaland Västra stambanan Västra stambanan Laxå-Alingsås 
högre kapacitet 490 796 490 796 30% 557 1 035 4,41 4 933

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Sjöfart Västra 

Götaland 955
Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv (5) 5 000 5 395 5 000 5 416 19% 4 387 6 445

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Väg Västra 

Götaland E45 Järnvågen med överdäckning av 
E45 261 263 30% 184 342

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro Godsstråket 
genom Bergslagen

Godsstråket Dunsjö-
Jakobshyttan, dubbelspår 303 561 303 561

07-Ej bundna
namngivna 2022-2024 Järnväg Örebro Godsstråket 

genom Bergslagen
Godsstråket Hallsberg – Åsbro, 
dubbelspår 4 431 4 822 4 431 4 822 10% 4 340 5 304 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg Örebro Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad 332 341 332 342 30% 239 444 0,60 273

SEB.pdf

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Örebro Godsstråket 

genom Bergslagen Frövi bangårdsombyggnad 105 109 136 141 30% 99 183 - -
SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro 
Gävleborg 
Dalarna 
Västmanland

Godsstråket 
genom Bergslagen

Godsstråket Storvik-Frövi, 
kapacitetspaket 1+2 samt 
Sandviken-Kungsgården 
mötesstation 

598 953 598 953

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro 
Östergötland

Godsstråket 
genom Bergslagen

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, 
etapp 1 124 2 066 124 2 067

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Väg Örebro 

Östergötland Rv 50 Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 
Nykyrka) 706 746 706 746 14% 644 847 2,23 2 486

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Godsstråket 
genom Bergslagen

Godsstråket Jakobshyttan-
Degerön, dubbelspår 612 865 612 865

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping 1 456 1 525 1 496 1 564 26% 1 158 1 971 2,36 4 931 SEB.pdf

varav
- Nya stambaneetapper 104 000 165 964 104 000 166 006

10-NTP nya
kandidater Utredning Järnväg  Hela Landet Hela landet Nya stambanor, utredning för 

kvarstående etapper 3 000 3 000 3 000 3 000

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Skåne

Hässleholm-Lund, del av nya 
stambanor (5) 15 900 28 070 15 900 28 070 22% 21 895 34 245

07-Ej bundna
namngivna 2028-2033 Järnväg Västra 

Götaland Kust till kustbanan
Göteborg-Borås, del av nya 
stambanor (5) 17 300 43 531 17 300 43 572 17% 36 165 50 979

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Ostlänken Ostlänken nytt dubbelspår Järna-
Linköping, del av nya stambanor 67 800 91 363 67 800 91 364 17% 75 832 106 896

- ERTMS införande 25 986 50 915 25 986 50 915

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Hallsberg Norrköping 4 586 8 835 4 586 8 835

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Malmö 7 415 10 790 7 415 10 790

07-Ej bundna
namngivna 2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Göteborg (5) 1 734 8 661 1 734 8 661 15% 7 362 9 960

10-NTP nya
kandidater 2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Stockholm Gävle (5) 4 796 11 655 4 796 11 655 15% 9 907 13 403

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan ERTMS, Nord, Malmbanan 3 315 5 258 3 315 5 258

10-NTP nya
kandidater 2025-2027 Järnväg Norrbotten Hela landet ERTMS, TC Boden Ånge (5) 4 140 5 716 4 140 5 716 15% 4 859 6 573

- Storstadsförhandling 7 850 11 493 32 870 41 062
04-Avslut 
med smärre 
reståtgärder/
kostnader

Öppet för 
trafik Järnväg Skåne Spårväg Lund C - ESS 79 781

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt 66 75 141 292

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg, Kollektivtrafik 137 189 311 374

05-Pågående Pågående Väg Skåne Lund cykelobjekt (cykelbanor och 
cykelgarage) 43 44 43 167

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö cykelobjekt 149 155 594 619
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/SVA1801 Farleden Göteborgs hamn/sva1801_farleden_i_goteborgs_hamn,_kapacitetsatgard_farled.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/JVA1805 Norge V%C3%A4nerbanan/jva1805_norge-vanerbanan,_vandspar_i_alvangen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region Väst/3 Investering/JVA1810 Västra stambanan Laxå-Alingsås/jva1810_vastra_stambanan_laxa-alingsas_hogre_kapacitet.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region Öst/3 Investering/BVST030c Hallsberg-Åsbro/bvst030c_godsstraket_hallsberg-asbro,_dubbelspar.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1801 Lax%C3%A5 bang%C3%A5rdsombyggnad/jo1801_laxa_bangardsombyggnad.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/YO002 Fr%C3%B6vi bang%C3%A5rdsombyggnad/yo002_frovi_bangardsombyggnad_210923.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VMN096 Nykyrka-Brattebro/vmn096_rv_50_medevi-brattebro_(inkl_nykyrka).pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VSO004 E22 f%C3%B6rbi S%C3%B6derk%C3%B6ping/vso004_e22_forbi_soderkoping.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022
Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 
inklusive 

tillkommande 
finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-
och EL-bussar) 904 1 442 3 014 3 449

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Järnväg Skåne Godsstråket 

genom Skåne
Malmöpendeln Lommabanan - 
etapp 2 62 97 192 215

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation 127 214 557 1 256

05-Pågående Pågående Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt 115 129 352 507

06-Bundna 
Namngivna 2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholms 

närområde
Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 
och nya stationer 3 245 3 990 13 054 13 641

06-Bundna 
Namngivna 2028-2033 Järnväg Stockholm Stockholms 

närområde
Roslagsbanan till City, 
förlängning och nya stationer 162 1 590 4 690 7 687

06-Bundna 
Namngivna 2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 
kapacitetsutökning för 
kollektivtrafik

875 1 001 4 244 4 547

05-Pågående Pågående Väg Västra 
Götaland Göteborg cykelobjekt 63 65 196 257

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Västra 

Götaland Göteborg, Citybuss Backa-stråket 130 180 399 431

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Väg Västra 

Götaland
Göteborg, Citybuss Norra 
Älvstranden (västra delen) 256 316 707 757

06-Bundna 
Namngivna 2022-2024 Järnväg Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-
Linné (Norra Älvstranden, 
centrala delen)

1 516 1 928 4 375 6 080

- Öresundsförbindelsen kapacitet 1 194 1 194
10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö bangård, planskild 

spårkorsning 643 643

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår 328 328

10-NTP nya
kandidater 2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår 148 148

14-NTP nya
kandidater 
trimning>50 
mnkr

2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde
Svågertorp, förlängning av 
förbigångsspår (3) 75 75

799 000 1 129 998 920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent
14 608 14 675 15 326 15 400

Väg Dalarna Rv 71 E 16/66 Förbi Yttermalung 446 457 446 457 24% 349 564 0,05 30 SEB.pdf

Väg Dalarna E16 E16 Lönnemossa - Klingvägen, 
mötesseparering 107 107 107 107 30% 75 139 1,09 148 SEB.pdf

Väg Dalarna Rv 50 RV 50 Förbi Grängesberg 189 191 189 196 12% 173 219 0,09 23 SEB.pdf

Väg Gävleborg Rv 56 Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle, 
Räta linjen 1 106 1 120 1 106 1 120 17% 934 1 307 0,61 949 SEB.pdf

Väg Halland Rv 26 Väg 26 Halmstad - Oskarström, 
2+1-väg 376 376 376 376 30% 263 489 1,82 894 SEB.pdf

Väg Jämtland E14 E14 Lockne - Optand/Förbi 
Brunflo 725 743 725 743 14% 638 847 < 0 -509 SEB.pdf

Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ekhagen 228 228 228 228 30% 160 296 5,89 1 741 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 274 274 274 274 30% 192 356 1,74 796 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Skogslid - Haga 1 432 1 432 1 432 1 432 30% 1 003 1 862 0,43 840 SEB.pdf
Väg Kalmar Rv 26 E22 Genom Mönsterås 376 376 434 434 30% 304 564 1,64 955 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 25 Rv 25 Nybro, trafikplats 
Glasporten 80 80 120 120 30% 84 156 3,67 579 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 40 Rv 40 Toverum - Hyttan 486 486 486 486 30% 340 632 0,14 104 SEB.pdf
Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Förbi Lessebo 438 438 438 438 30% 307 570 0,36 225 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. 
trafikplats 330 330 370 370 30% 259 482 0,33 182 SEB.pdf

Väg Norrbotten E10 E10 Mertainen-Kauppinen 
mötesseparering 600 600 600 600 30% 420 780 < 0 -87 SEB.pdf

Väg Skåne E6 E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats 
Lomma, additionskörfält 349 349 349 349 30% 245 454 1,40 636

SEB.pdf

Väg Stockholm E4 E4 trafikplats Glädjen - trafikplats 
Rotebro, ITS 144 144 144 144 30% 101 187 6,24 2 105 SEB.pdf

Väg Stockholm E4
E4 trafikplats Häggvik- trafikplats 
Rotebro, kapacitetsförstärkning till 
följd av Förbifart Stockholm

206 220 206 220 21% 174 266 6,02 1 429
SEB.pdf

Väg Södermanland E20 E20 Trafikplats Gröndal - 
Eskilstuna 2+2 542 542 542 542 30% 380 705 6,15 4 433 SEB.pdf

Sjöfart Uppsala Mälaren/Rv 55
Hjulsta ny- eller ombyggnad av 
bro (4) 787 787 787 787 24% 598 976 0,41 340

SEB.pdf

Väg Värmland E18
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 
Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad 
till 2+1

553 553 553 553 30% 387 719 < 0 -14
SEB.pdf

Summa Planeringsram
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM012 E16 f%C3%B6rbifart Yttermalung/vm012_e16_forbi_yttermalung_210615.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM2212 E16 L%C3%B6nnemossa - Klingv%C3%A4gen/vm2212_e16_lonnemossa_-_klingvagen,_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1811 Rv 50 f%C3%B6rbi Gr%C3%A4ngesberg/vm1811_rv_50_forbi_grangesberg_.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/YM001 V%C3%A4g 56 Hedesunda-Valbo G%C3%A4vle/ym001_vag_56_hedesunda-valbo_gavle,_rata_linjen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1808 V%C3%A4g 26 Halmstad-Oskarstr%C3%B6m/vva1808_vag_26_halmstad_oskarstrom.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM059 E14 Lockne-Optand f%C3%B6rbi Brunflo/vm059_e14_lockne-optand_forbi_brunflo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1802 E4 Trafikplats Ekhagen/vsy1802_e4_trafikplats_ekhagen.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/YSY006 Rv 26 Sm%C3%A5landsstenar-Gislaved/ysy006_rv_26_smalandsstenar_-_gislaved.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1805 Rv 40 Skogslid - Haga/vsy1805_rv_40_skogslid_-_haga.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO014 E22 Genom M%C3%B6nster%C3%A5s/vso014_e22_genom_monsteras.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2203 Rv 25 Tpl Glasporten, Nybro/vsy2203_rv_25_tpl_glasporten,_nybro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY1806 Rv 40 Toverum-Hyttan/vsy1806_rv_40_toverum_-_hyttan.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSO022 Rv 25 F%C3%B6rbi Lessebo/vso022_rv_25_forbi_lessebo.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2201 Rv25 Norrleden V%C3%A4xj%C3%B6/vsy2201_rv_25_norrleden_i_vaxjo,_inkl._trafikplats.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1807 E10 Mertainen-Kauppinen/vn1807_e10_mertainen-kauppinen_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Syd/Region Syd/3 Investering/VSY2202 E6 Tpl Alnarp %E2%80%93 Tpl Lomma/vsy2202_e6_trafikplats_alnarp_%E2%80%93_trafikplats_lomma,_additionskorfalt.pdf
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/?tree=%2fTrvSeFiler%2fSamhallsekonomiskt_beslutsunderlag%2fRegion_Stockholm%2fRegion+Stockholm%2f3+Investering
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Stockholm/Region Stockholm/3 Investering/VST2204 E4 Tpl H%C3%A4ggvik-Tpl Rotebro/vst2204_e4_tpl_haggvik-tpl_rotebro_kapacitetsforstarkning.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/VO2209 E20 Trafikplats Gr%C3%B6ndal - Eskilstuna/vo2209_e20_trafikplats_grondal_-_eskilstuna_2plus2.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Ost/Region %C3%96st/3 Investering/JO1806 Hjulsta ny eller ombyggnad av bro/jo1806_hjulsta,_ny_eller_ombyggnad_av_bro.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201b_e18_valnas-riksgransen_del_backevarv-arjang_2plus1.pdf
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finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori Planerad 
byggstart

Trafik-
slag Län

Järnvägsstråk / 
Vägnummer / 

Farled

Väg Värmland E18
E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 
Töcksfors – Bäckevarv, 
ombyggnad till 2+1

773 773 773 773 30% 541 1 005 0,54 582
SEB.pdf

Väg Västerbotten E12 E12 Kulla-Norrfors 
mötesseparering 407 407 407 407 30% 285 530 0,60 339 SEB.pdf

Väg Västerbotten E4 E4 Grimsmark-Broänge 
mötesseparering 426 426 426 426 30% 298 554 0,03 19 SEB.pdf

Väg Västerbotten E4 E4 Ljusvattnet-Yttervik 
mötesseparering 345 345 345 345 30% 241 448 0,50 243 SEB.pdf

Väg Västernorrland E4 E4 Förbi Örnsköldsvik 2 027 2 034 2 607 2 617 15% 2 234 3 000 0,44 1 500 SEB.pdf

Väg Västra 
Götaland E45

E45 Vänersborg - Mellerud, 
deletapp Liden – Frändefors, 
ombyggnad 2+1

855 855 855 855 30% 599 1 112 1,35 1 503
SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster

(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030

(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd

(4): Alternativ finansiering ska utredas.

(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA2201 Valn%C3%A4s riksgr%C3%A4nsen 2plus1/vva2201a_e18_valnas-riksgransen,_del_tocksfors_%E2%80%93_backevarv_2plus1.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN1810 E12 Kulla-Norrfors/vn1810_e12_kulla-norrfors_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN2202 E4 Grimsmark-Bro%C3%A4nge/vn2202_e4_grimsmark-broange_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region Nord/3 Investering/VN012 E4 Ljusvattnet-Yttervik/vn012_e4_ljusvattnet-yttervik_motesseparering.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Mitt/Region Mitt/3 Investering/VM1804 E4 %C3%96rnsk%C3%B6ldsvik/vm1804_e4_forbi_ornskoldsvik.pdf
https://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Vast/Region V%C3%A4st/3 Investering/VVA1806 E45 V%C3%A4nersborg-Mellerud/vva1806a_e45_vanersborg_-_mellerud,_del_liden_%E2%80%93_fradefors,_ombyggnad_2plus1.pdf
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress
Region Örebro län

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

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Samhällsplanering och Infrastruktur, Simon Jäderberg 2021-10-11 20RS4413  
   

Region Örebro län 
Box 1613 
701 16 Örebro 

  

 

Remiss – Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 Dnr: 
20RS4313 

Bakgrund  
Länsplanen är en del av Nationell plan för transportinfrastruktur och Region Örebro 

län är ansvarig för framtagande av länsplan, enligt förordning om länsplaner för 

regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263). Vi har tagit fram ett 

tjänstemannaförslag och bjuder in till samråd. Samhällsbyggnadsnämnden har 

beslutat att skicka ut länsplan för regional transportinfrastruktur på remiss, utan 

politiskt ställningstagande till innehållet. Era synpunkter behövs för att 

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län ska kunna ta ställning till förslaget.  

 

Förslaget avser perioden 2022-2033 och innehåller förslag på prioriteringar, behov, 

brister och åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen. Samrådet innehåller även 

en första version av strategisk hållbarhetsbedömning som innehåller en 

miljöbedömning, enligt lagkrav, och en social konsekvensbedömning.  

 

Beskrivning av effekter av länsplanen som helhet på de transportpolitiska målen och 

bidrag till måluppfyllelse även mot relevanta regionala mål kommer finnas 

tillgängliga under remissperioden.  

 

Efter att länsplanen remitterats tas en beslutsversion fram som ska antas i 

Samhällsbyggnadsnämnd och regionstyrelse innan planförslaget ska redovisas till 

regeringen senast den 30 april 2022. Därefter tar regeringen beslut om Nationell plan 

och sedan tar regionfullmäktige ett fastställelsebeslut sommaren 2022. 
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Material 
På Region Örebro läns hemsida (www.regionorebrolan.se/remisser) hittar ni 

remisshandlingarna till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-

2033. Där finns också  

 Strategisk hållbarhetsbedömning 

 Samlade effektbedömningar för större åtgärder 

 Länsplan för åren 2018-2029 

 

Samlade effektbedömningar för åtgärder på kommunal infrastruktur eller mindre 

åtgärder har inte tagits fram. 

Svara på remissen:  
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 21 januari 2022. Svaret ska 

vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad motivering. 

 

Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 

regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 20RS4313 i ämnesraden. 

Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar. 

 

Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro 

Märk brevet med 20RS4413 

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen: 
 Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade 

planförslaget och dess relevans? 

 Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att länsplanen för 

Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 

 Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 

 

Kontakt 

Om du har frågor kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  

Simon Jäderberg, 019-602 63 13, simon.jaderberg@regionorebrolan.se   

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
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Remissinstanser 

Askersunds kommun 

Degerfors kommun 

Hallsbergs kommun 

Hällefors kommun 

Karlskoga kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

Arboga kommun 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Gullspångs kommun 

Karlsborgs kommun 

Katrineholms kommun 

Kristinehamns kommun 

Köpings kommun 

Ludvika kommun 

Motala kommun 

Smedjebackens kommun 

Storfors kommun 

Töreboda kommun 

Vingåkers kommun 

Kommunförbundet Skaraborg 

 

Region Västmanland 

Regionförbundet Sörmland 

Region Östergötland 

Västra götalandsregionen 

Region Värmland 

Region Dalarna 

Region Uppsala 

Falun-Borlänge regionen 

Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland 

MÄLAB 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

713



 

4 (4) 

 

www.regionorebrolan.se 

 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Naturvårdsverket 

Trafikanalys 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Örebro universitet 

Polismyndigheten Örebro 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Nerikes Brandkår 

SNF Örebroregionen 

Cykelfrämjandet 

Synskadades riksförbund 

Närke Östergötlands jordägareförening 

Handelskammaren Mälardalen 

Intresseföreningen Bergslaget 

LRF Örebroregionen 

Svensk cykling 

Svenskt Näringsliv Örebro 

Sveriges Åkeriföretag Örebroregionen 

Örebro flygplats 

Riksförbundet enskilda vägar 
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Ämne: Remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033
Från: simon.jaderberg@regionorebrolan.se <simon.jaderberg@regionorebrolan.se>
Till: 
Mottaget: 2021-10-11 12:03:30

Hej! 
 
Region Örebro län bjuder in till samråd gällande revidering av länsplan för regional 
transportinfrastruktur. 
 
Remissperioden är mellan den 11 oktober 2021 och den 21 januari 2022. Se mer information i 
medföljande följebrev och på vår hemsida. 
 
 
Med vänlig hälsning

Simon Jäderberg
Infrastrukturstrateg
 
Trafik och samhällsplanering
Regional utveckling
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro
Besöksadress: Eklundavägen 1
019-602 63 13/076-695 16 80 (direkt/mobil)
www.regionorebrolan.se
 
Läs om elväg mellan Hallsberg och Örebro här!
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https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mZs8e-0007he-3G&i=57e1b682&c=NEM3np65iSlOe8PPmbgdkX7ejXFBTVBR24ThW-aSsTgChZNNLdmJNmVqamz9Eptys9maXJtq5mr28zkRzewK9dvLbeAWMNzYlH12JRvD113KmgNZPaRYRdhxiQLuecqmjGENX9wo-1AkudXQiLhdwrDbTVaswqznEN0vHRvgqcjp1o4XGOshPUp_ugPOpX2EAe3dijFLdCiYD9IlHOB2Glifvv3N8l7GcL4T5ec9LWlqSpEKAUHhyG2CkgKYyXXXmbhj1B6un9i7YvZK4EjSraR3HDzKUGs9MHxsiMfp7TQuln1zWbndzOdE3X1NMrIQ


 
 

 

Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 
i Örebro län 2022-
2033 
Version: 1 
 

  

Rapport
Datum: 2021-10-01
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Förord 

Förord skrivs av Regionråd Nina Höijer.  
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Sammanfattning  

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att ge Region Örebro län i uppdrag att upprätta en 

ny länsplan för regional transportinfrastruktur för utveckling av transportsystemet för 

perioden 2022–2033. Direktivet fastslår att den av regionen upprättade länsplanen ska 

beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras för att bidra till till att uppfylla mål på såväl 

nationell som regional nivå. Med utgångspunkt i relevanta mål och planer har ett 

övergripande mål formulerats:  

Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla 

tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport 

av gods. 

För att konkretisera målet har prioriterade funktioner identifierats. De beskriver ett önskat 

läge i transportinfrastrukturen för att den på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllelse 

och regional utveckling. Prioriterade funktioner är:  

 Tillgänglighet till och från Örebro  

 Tillgänglighet i tvärförbindelser 

 Tillgänglighet i landsbygderna 

 Hållbart resande 

 Effektiva godstransporter 

Till funktionerna hör strategier som beskriver hur funktionerna ska nås. Strategierna utgör 

tillsammans med funktionerna en prioriteringsgrund för vilka åtgärder som ska väljas i 

länsplanen. De prioriterade funktionerna är inte prioriterade, däremot finns en hierarki 

bland strategierna. Detta ger stöd i val av åtgärder och vid hantering av målkonflikter. 

Strategierna är:  

1. Planera enligt fyrstegsprincipen 

2. Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag 

3. Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken 

4. Fokus på jämlikt och jämställt resande 

5. Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter 

När länsplanen antas pågår byggnation och planering för vissa större åtgärder. Dessa är 

betraktade som fortsatt prioriterade för genomförande och belastar framförallt de första 

fyra åren i planperioden. Den totala kostnaden för dessa åtgärder är 522 miljoner kronor, 

cirka 45 procent av den ekonomiska ramen för hela planperioden. Utrymmet för nya 

åtgärder uppgår till 639 miljoner kronor. Dessa kommer främst att genomföras år 2026 – 

2033.  

Medlen delas in i ett antal potter där fördelningen ska ses som en inriktning på hur utfallet 

ska bli över hela planperioden. Det innebär att det ett år kan gå procentuellt mer medel till 

ett visst område, men det justeras då kommande år. Av tillkommande medel används mer 
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än hälften till mindre åtgärder på både statlig och kommunal infrastruktur för cykel, 

kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö samt mindre satsningar på väg 50 och det mindre 

statliga vägnätet. 

 

Örebro län 
Summa  

2022-2033 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Planram 1 161       

Större vägombyggnationer 202 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro 127 127     

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö 75 75     

Kollektivtrafik 80 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Mindre kollektivtrafikåtgärder 80 12 26 42 

Trafiksäkerhet 150 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Mindre TS-åtgärder 150 18 46 86 

Cykel, regionalt vägnät 244 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Grythyttan-Hällefors 36 36     

Norra Bro-Almbro 34   34   

Sannahed-Ralavägen 24   24   

Cykelåtgärder (pott) 150 7 25 118 

Utvecklingsåtgärder 89       

Samfinansiering av nationell plan 43 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Frövi bangård (cykelbro) 23   23   

Kollektivtrafikprioritering väg 50  20     20 

Utvecklingspotten 46 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Finmaskigt vägnät 30     30 

Pott 16 2 6 8 

Statlig medfinansiering 305 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Snabbussar Örebro (BRT) 90 70 20   

Regionbussarnas framkomlighet 50   17 33 

Mindre åtgärder, kommunal 
infrastruktur 

150 31 35 84 

Enskilda vägar 15 3 3 9 

Totalt 1 070 381 259 430 

Planeringsutrymme, ca 7% 91 10 22 59 

Medfinansiering från Nationell plan 
mötesfria vägar 

37       

Medfinansiering från Nationell plan 
cykelvägar 

?       

Så här fördelas länsplanens planram på 1 161 000 000 kronor över åren 2022-2033. 
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1. Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 
2022-2033 

1.1 Bakgrund 
Region Örebro län tar på uppdrag av regeringen  

fram länsplan för regional transportinfrastruktur som 

en del av det regionala utvecklingsansvaret. Trafikverket tar på liknande uppdrag fram en 

nationell plan för utveckling av transportsystemet. Den nationella transportplanen 

omfattar investeringar på de nationella vägarna, investeringar i statliga järnvägar, drift och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar, trimnings- och Länsplan för regional 

transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033miljöåtgärder samt bärighetsåtgärder. 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den 

nationella transportplanen. 

 

Den regionala länsplanen för transportinfrastruktur innehåller medel för investeringar på 

regionala statliga vägar för person- och godstransporter samt för kollektivtrafik, cykel och 

trafiksäkerhet. Planen innehåller även statlig medfinansiering till åtgärder på det 

kommunala vägnätet. Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i 

nationella planen. Det är Region Örebro län som ansvarar för att prioritera åtgärder till 

länsplanen för Örebro län men planen genomförs av Trafikverket. Länsplanen visar hur 

fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka prioriteringar som gjorts och hur dessa 

prioriteringar motiveras. 

1.2 Underlag, mål och inriktning 
Viktiga utgångspunkter inför den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen 

av transportsystemet utgörs av regeringens och riksdagens ställningstaganden.  

 

Det övergripande målet för transportpolitiken om att säkerställa en samhällsekonomisk, 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela 

landet. Åtgärdsplaneringen är ett viktigt instrument för att nå det övergripande målet för 

transportpolitiken med funktions- och hänsynsmålen, som sinsemellan är jämbördiga.   
 
Transportinfrastrukturen och hur vi använder den påverkar även andra nationella mål så 

som klimat- och miljömål, internationella klimatöverenskommelser samt EU-mål. Utöver 

de nationella målen för infrastruktur finns även regionala mål fastlagda i den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS), det regionala energi- och klimatprogrammet, det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet samt i den regionala cykelplanen.  

Viktiga ändringar i Kapitel 1  
I nuvarande plan är formuleringen att årliga beslut 
ska fattas om genomförande. Det är förändrat till 
”vid behov”. Anledningen är att det inte är möjligt 
att takta årliga beslut med Trafikverkets 
processer. 
 

Gränsen för namngivna objekt har höjts från 25 
miljoner kronor till 50 miljoner kronor.  
 

Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala 
cykelvägar och förlänga stödet för mötesfria 
vägar som hjälper genomförandet. 
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1.3 Genomförande, ändring och uppföljning 

1.3.1 Genomförande 

Länsplanen fastställs av regionfullmäktige, men i vilken ordning eller exakta vilka 

åtgärder som ska genomföras är inte beslutade för hela planperioden. I huvudsak tas 

beslut vid revidering av länsplanen vart fjärde år men ibland kan tilläggsbeslut krävas. 

Tilläggsbeslut sker vid behov av Samhällsbyggnadsnämnden för att ge underlag till 

Trafikverkets genomförande av planen. Då kan vi hålla jämn takt med Trafikverkets 

processer för att få en stabil plan med god framdrift i projekten och bra utfall av medlen. 

Underlag till sådana beslut hämtas från utredningar som genomförs i dialog med 

kommuner, länsstyrelse och andra relevanta aktörer. 

 

Så här ser Region Örebro läns kontinuerliga dialog med Trafikverket och kommunerna ut.  

 Samverkansmöten om genomförande av länsplan hålls med Trafikverket med 

jämna mellanrum enligt överenskommen struktur.  

 Dialog om infrastruktur förs med kommunerna vid minst två tillfällen per år, 

förslagsvis med befintliga konstellationer, exempelvis regional beredningsgrupp 

till regionala chefssamverkansgruppen för verksamhetsområdet trafik och 

infrastruktur, och vid behov med gruppen för kommunchefer och regiondirektör, 

KCRD.  

 Ansvarig tjänsteperson för länsplanen ska besöka varje enskild kommun i länet 

med jämna mellanrum för omvärldsbevakning och dialog om brister och behov 

samt synkronisering av kommunal och regional utveckling av infrastruktur. Det är 

fördelaktigt om kommunbesöken genomförs tillsammans med Trafikverket som 

är genomförare av länsplanen och ansvarig för drift och underhåll på statligt 

vägnät samt utveckling av, bland annat, järnväg och nationellt vägnät. 

 

Statlig medfinansiering 

Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen 

med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till 

trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel enligt 

förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 

m.m. (SFS 2009:237). Ansökningsperioden inleds alltid på hösten med ett dialogmöte där 

kommunerna får information om processen och vi för diskussion om brister och behov i 

infrastrukturen. Sedan kan de ansöka om medel till månadsskiftet februari/mars. 

Ansökningar behandlas och prioriteras av Infragruppen, ett samarbete mellan Region 

Örebro län och Svealandstrafiken. Trafikverket fattar beslut om åtgärder och meddelar 

Region Örebro län och kommunerna under våren. 
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För statlig medfinansiering på enskilt vägnät är ansökningsperioden öppen året runt. 

Ansökningsprocessen sköter Trafikverket och har dialog om förslag till beslut med 

Region Örebro län när ansökningar väl har inkommit.  

 

Cykel 

Vi har kontinuerlig dialog kring utbyggnad av cykelinfrastruktur med kommunerna. 

Strävan i Regional cykelplan för Örebro län 2022 är att få en helhet i cykelvägnätet där 

cyklisterna inte märker att det är olika väghållare på olika delsträckor. Här behöver vi en 

förbättrad dialog med kommunerna och Trafikverket och ett nytänkande. Det kan 

innebära att kommuner medfinansierar utveckling av statlig infrastruktur på samma sätt 

som länsplanen medfinansierar åtgärder på kommunal infrastruktur. Hur åtgärder 

finansieras avgörs i varje enskilt fall, se prioriteringar i cykelplanen. Eftersom 

cykelplanen är en precisering av länsplanens cykelprioriteringar ska Trafikverket i sitt 

uppdrag att genomföra länsplanen även genomföra cykelplanen. Cykelplanen remitteras 

våren 2022. 

1.3.2 Ändring och uppföljning 

Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263) 

ska länsplanen revideras om det sker en väsentlig avvikelse i innehållet i den fastställda 

länsplanen. Exempelvis om en åtgärd skulle få en väldigt stor kostnadsförändring som 

innebär att en annan åtgärd inte kan genomföras enligt plan eller att en så kallad 

trimningsåtgärd (<50 miljoner kronor) blir så dyr att den överstiger gränsen för 

namngivna objekt (>50 miljoner kronor) och måste namngivas i länsplanen. En sådan 

revidering ska stämmas av med Trafikverket, länsstyrelsen och länets kommuner samt 

andra berörda myndigheter och en kopia ska skickas till regeringen. 

 

Enligt förordningen för länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263) 

ska Trafikverket årligen följa upp utfallet i länsplanen med en redovisning av genomförda 

åtgärder. Uppföljningen ska presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden av ansvarig 

tjänsteperson när den har blivit inrapporterad av Trafikverket. 
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2. Mål och planer som  
påverkar länsplanen 

När vi har tagit fram länsplanen har vi tagit 

hänsyn till olika mål och initiativ på 

internationell, nationell, storregional och regional 

nivå. Bilden nedan ger en översikt. I bilaga 1 

finns en fullständig beskrivning av det länsplanen förhåller sig till. 

 

 
 

  

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2022-2033

Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål 
och utveckla tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till 

transporteffektiva vardagsresor och transport av gods

Regionala mål och strategier

Regional 
utvecklingsstrategi

Trafikförsörjningsp
rogram

Energi- och 
klimatprogram

Handlingsplan för 
hållbara resor och 

transporter i 
Örebro län

Regional cykelplan

En Bättre Sits –
Storregionala mål 

& prioriteringar för 
transportsystemet

Storregional 
godsstrategi ÖMS 2050

Nationella mål och strategier

Miljö- och klimatmål
• Generationsmål

• Miljökvalitetsmål
• Klimatlag

Transportpolitiska mål

Nollvision

Fyrstegsprincipen

Infrastrukturproposition

Direktiv till nationell plan 
och länstransportplaner

Nationell strategi för 
hållbar utveckling i hela 

landet
Nationella folkhälsomål

Internationella mål och strategier

Agenda 2030 Barnkonventionen

EU Mobility strategy
• TEN-T-förordning

• CEF-förordning

Viktiga ändringar i Kapitel 2  
Mål som påverkar länsplanen beskrivs i bilaga 1. Nya 
mål och strategier som inte fanns, eller har uppdaterats, 
sedan länsplanen 2018-2029 togs fram är bland annat 
”Den gröna given”, Klimatlagen, Barnkonventionen, 
Nationell strategi för hållbar regional utveckling, 
Nationella folkhälsomål, EBS systemanalys, 
Storregional godsstrategi, ÖMS 2050, Regional 
utvecklingsstrategi, Energi- och klimatprogram och 
Handlingsplan för hållbara transporter. 
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3. Länsplanens mål 
och inriktning 

Länsplanen kan ses som ett verktyg för att 

uppnå mål som formulerats i andra regionala 

strategiska dokument samt de transport-

politiska målen och andra nationella mål som 

har bäring på transportsystemet. Gemensamt 

för målen är att de visar på ett behov av 

investeringar som syftar till ett förändrat 

användande av infrastrukturen för att uppnå hållbara resor och transporter både för 

godstransporter och persontransporter för både vardag och arbete.  

 

Cirka hälften av medlen i länsplanen för åren 2022-2033  tas i anspråk av tidigare 

beslutade åtgärder I realiteten innebär det att inriktningen i denna länsplan främst kommer 

att påverka den andra hälften vilket gör det ännu viktigare att välja de åtgärder som är 

smarta och har bäst effekt för hur människor använder infrastrukturen. De åtgärder som 

väljs kommer att genomföras under planperiodens senare del och därefter. Mål och 

prioriterade funktioner har därför ett tidsperspektiv bortom planperioden.  

 

Nedan formuleras ett övergripande mål för länsplanen. Planens mål följs av ett antal 

prioriterade funktioner som konkretiserar målet och beskriver det önskade läget i 

transportsystemet på längre sikt. När vi når funktionerna om hållbart resande, effektiva 

godstransporter och tillgänglighet i olika dimensioner kan vi nå länsplanens övergripande 

mål och i förlängningen de strategiska regionala och nationella mål med bäring på 

transportsystemet.  

 

Till funktionerna hör strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås. De 

ger också vägledning för hur vi ska prioritera och vilka åtgärder som ska väljas i 

länsplanen. 

3.1 Länsplanens syfte, mål och strategier 
Länsplanen förhåller sig i första hand till andra mål och är ett av många verktyg för att nå 

de olika målen. Det övergripande målet för länsplanen är därför en sammanvägning av 

många mål och de behov och brister som är identifierade för transportsystemet. 

Länsplanens funktioner ska utvecklas för att leda till  att vi når det övergripande målet. 

Länsplanens strategier ger riktning och prioritering hur funktionerna ska förbättras för val 

av åtgärder som förbättrar funktionerna inriktning mot det övergripande målet. 

 

Viktiga ändringar i Kapitel 3 
Det övergripande målet har förändrats något. Klimatet tar 
större plats och begreppet ”transporteffektivitet” är infört. 
Målet berör nu resor överlag samt gods, inte bara pendling 
och godstransporter.  
 

Funktionerna visas nu tydligare som delar av en helhet 
som vi vill arbeta för att förbättra. Landsbygderna lyfts 
tydligare.  
 
Strategierna är något förändrade och har en tydligare 
prioritering. Vardagsresandet har blivit resande överlag 
och fokus är tydligare för att arbete för jämlikt och 
jämställt resande. Begreppet ”proportionell universalism” 
är infört som del av strategin att prioritera jämlikhet och 
jämställdhet. 

727



 

Region Örebro län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21 13 (73)
 

 

3.1.1 Länsplanens mål 

Det övergripande syftet med att ta fram en länsplan är att identifiera och ge underlag för 

att prioritera åtgärder och satsningar som kan bidra till att uppnå mål och planer på 

internationell, nationell och regional nivå. Utifrån tidigare beskrivet nuläge, utmaningar, 

relevanta målen och planer samt de inspel som kommit under planens framtagande har ett 
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övergripande mål för länsplanen formulerats. Länsplanens mål ska svara upp mot de 

utmaningar, brister och behov som identifierats i andra relevanta planer och på de 

dialogmöten som hållits under processen att ta fram länstransportplanen. Målet ska också 

ge vägledning vid prioritering av åtgärder.  

 

Övergripande mål för länsplanen: 

Länsplanen ska bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål och utveckla 

tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till transporteffektiva resor och transport 

av gods. 

3.1.2 Länsplanens prioriterade funktioner 

Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet och 

framkomlighet för person- och godstransporter. Funktionerna beskriver ett önskat läge i 

transportsystemet: 

 Tillgänglighet till Örebro  

 Tillgänglighet i tvärförbindelser  

 Tillgänglighet i länets landsbygder 

 Hållbart resande 

 Framkomlighet för effektiva godstransporter 
 

Tillgänglighet till Örebro 
Tillgänglighet är en resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med 
mera inom rimlig tid. Örebro är regionens kärna och fyller en viktig funktion för hela 
länet. Örebro har också en storregional funktion som ett nav i kollektivtrafiksystemet. 
Tillgängligheten till Örebro påverkar förutsättningar för kompetensförsörjning, tillgång 
till arbetstillfällen, utbildning, sjukvård och universitetssjukhuset, samhällelig service så 
som polis, skattekontor, banker samt utbud av kultur, nöjen, varor och tjänster. För stora 
delar av länet betyder tillgänglighet till Örebro också tillgänglighet till Stockholm. Fokus i 
den systemanalys En Bättre Sits gjort i östra Mellansverige ligger på att förbättra 
förbindelserna till Stockholm från nodstäderna i de storregionala stråken.  

Tillgänglighet i tvärförbindelser  
Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan kommunhuvudorter och 
transportnoder är viktiga för möjligheten till studie- eller arbetspendling samt dagligt 
utbyte av varor och tjänster. I vissa av de regionala tvärförbindelserna finns redan i dag 
etablerade relationer för arbetspendling. Dessa bör vi bygga vidare på för att uppnå en 
flerkärnighet där hela länet har förutsättningar för en positiv utveckling när det gäller 
kompetensförsörjning, sysselsättning och bostadsmarknad. 
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Tillgänglighet i landsbygderna 
För dem som bor och/eller verkar på landsbygderna och i mindre tätorter är tillgänglighet 
till lokala målpunkter med olika utbud och service nödvändig för en fungerande vardag. 
Bilen används till stor del men vardagsresande kan också ske med kombinerad mobilitet 
där flera transportmedel används för resan. En god tillgänglighet i närområdet gör det 
möjligt med ett hållbart resande där andel gång, cykel och kollektivtrafik ökar även för 
boende i landsbygderna. Det skulle bidra till mer attraktiva boendemiljöer med bättre 
uppväxtvillkor för barn, en god och jämlik folkhälsa genom aktivt resande och till 
minskad klimatpåverkan. 

Hållbart vardagsresande 
Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling enligt de tre hållbarhetsperspektiven 
– ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  

 För det vardagliga resandet där hela eller delar av resan genomförs till fots, med 
cykel, buss eller tåg måste cykel och kollektivtrafik vara de mest attraktiva 
trafikslagen. Detta ses som nödvändiga åtgärder för att nå klimatmålen. För att 
åstadkomma sådan utveckling behöver kollektivtrafik och cykelinfrastruktur vara 
kapacitetsstark, tillgänglig och attraktiv så som det beskrivs i det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala cykelplanen för Örebro 
län.  

 Vi får ett socialt hållbart transportsystem när det likvärdigt svarar mot alla 
gruppers behov och är trafiksäkert.  

 Transportsystemet bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling när det förser 
resenärer och näringsliv med framkomlig och trafiksäker infrastruktur som ger 
möjlighet till effektiva transporter. 

Effektiva godstransporter 
Örebroregionen har ett strategiskt läge i Sverige och Skandinavien för godstransporter och 
det är ett av regionens styrkeområden. Effektiv godshantering bidrar till att förstärka 
regionens position som bästa logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Regionens 
transportinfrastruktur ska skapa god framkomlighet för godstransporter på järnväg och 
väg och bidra till att öka andelen gods med fossilfria trafikslag.  

3.1.3 Länsplanens strategier 

Länsplanens fem strategier ska vara vägledande vid prioritering av brister, behov och 

åtgärder och peka ut vissa fokusområden inom vilka åtgärder är prioriterade för att nå 

funktioner och mål. Strategierna redovisas i prioriteringsordning. 
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Planera enligt fyrstegsprincipen 

Fyrstegsprincipen1 är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en 

god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. 

Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen – 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg 

nytt – täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår 

infrastruktur.  

 

För att nå nationella och regionala mål inom klimat och miljö måste sättet vi använder 

infrastrukturen förändras. Andelen gång, cykel och kollektivtrafik av det totala resandet 

måste öka samtidigt som resandet med bil behöver minska och godstransporter ska 

effektiviseras. Planering enligt fyrstegsprincipen lägger grunden för att rätt åtgärder väljs 

för att lösa de brister och behov som finns i infrastrukturen. Planeringen sker med ett 

trafikslagsövergripande perspektiv. 

 

Region Örebro län kommer eftersträva åtgärder som styr mot beteendeförändring och 

minskar behovet av fysiska åtgärder, steg 1 och steg 2 enligt fyrstegsprincipen. Att 

planera enligt principen skapar förutsättningar för att hitta åtgärder som bidrar till minskat 

behov av resor och transporter samt till överflyttning av resor och transporter till 

hållbarare trafikslag. Om en åtgärd bedöms bidra till sådana överflyttningseffekter ska 

detta vara en del av bedömningen vid val av åtgärder i exempelvis åtgärdsvalsstudier. 

Även digital infrastruktur bör beaktas i samband med planering av transportinfrastruktur 

för att vidareutveckla och skapa förutsättningar för att dra nytta av digitaliseringens 

möjligheter.   

Skapa förutsättningar att välja hållbara trafikslag 

Det behövs en förändring av transportbeteende och överflyttning mellan trafikslagen för 

att nå ett hållbart transportsystem. För att fler ska välja bort den egna bilen till förmån för 

att färdas till fots, med cykel eller med kollektivtrafik och andra delningstjänster måste 

dessa transportmedel vara kapacitetsstarka och attraktiva. För att uppnå större andel 

hållbara resor krävs insatser från flera olika aktörer, däribland investeringar med 

länsplanen. När transporterna blir hållbara kan vi dels nå klimatmålen om minskade 

växthusgasutsläpp och dels minska trängseln framförallt i rusningstider. 

 

En central strategi för att nå klimatmålen är att länsplanen ska bidra till att skapa bättre 

tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik. Därför behövs en satsning på infrastruktur för 

dessa trafikslag. Åtgärder som syftar till att öka andelen resande med cykel och 

kollektivtrafik är alltså prioriterade, framförallt i de utvecklingsområden där boende ska 

kunna klara sitt vardagliga resande utan bil samt i de viktigaste kollektivtrafikstråken 

                                                
1 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/fyrstegsprincipen/ (Hämtad 2021-09-22) 
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enligt strukturbilden för bebyggelse och kollektivtrafik i den regionala 

utvecklingsstrategin2. För cykel gäller prioriteringsgrunderna i den regionala cykelplanen.  

Prioritera åtgärder i de regionalt viktiga stråken  

I den regionala utvecklingsstrategin finns strukturbilder med de regionalt viktigaste 

stråken för kollektivtrafik, persontransporter och godstransporter i länet. För att 

åstadkomma förbättrad tillgänglighet och trafiksäkerhet bör investeringar i regional 

transportinfrastruktur i första hand ske i de stråk där många länsbor gör sina vardagsresor 

i form av arbetspendling, skolresor och serviceresor. Bedömningen är att satsningar i 

dessa stråk har störst effekt och betydelse för den regionala utvecklingen, därför bör de 

största enskilda satsningarna och större mängden mindre åtgärder ske i eller i anslutning 

till dessa stråk. För att åstadkomma tillgänglighet och hållbarhet i dessa stråk krävs 

åtgärder för ökad kapacitet, minskade restider och ökad andel resande med kollektivtrafik 

och andra hållbara trafikslag samt förbättrad trafiksäkerhet.  

 

Eftersom vardagsresor mellan och inom tätorter ofta går i stråk får många resenärer del av 

förbättringar som görs i stråken för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det finns även 

potential att förändra färdmedel när antalet resenärer når en kritisk massa för att 

kollektivtrafik ska vara relevant. Med förändrade arbetssätt kopplat till digitalisering och 

pandemi arbetar fler hemifrån. Konsekvensen blir att vardagsresandet förändras och fler 

rörelser blir lokala och fritidsresandet ökar. Det lokala fritidsresandet kan gynnas av 

åtgärder i stråk som primärt är viktiga för arbetspendling, skolresor och serviceresor men 

vissa relationer kan ibland behöva utvecklas separat från dessa för att gynna exempelvis 

hållbar turism.   

 

Fokus på jämlikt och jämställt resande 

Insatser som genomförs i länsplanen ska vara riktade till hela befolkningen men samtidigt 

vara proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper av befolkningen, så 

kallad proportionell universalism. För persontransporter läggs fokus i länsplanen på ett 

jämlikt och jämställt resande och åtgärder som kan minska sociala klyftor. Det är viktigt 

att åtgärder som prioriteras utgår från att minska klyftorna mellan olika sociala grupper 

som i dag har olika tillgång till transportsystemet och därigenom olika förutsättningar att 

ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Investeringar i infrastruktur ger förbättrad 

tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad trygghet på platser, oavsett om klyftorna 

beror på geografiska, ekonomiska, åldersmässiga eller språkliga förutsättningar.  

Skapa förutsättningar för effektiva godstransporter 

Effektiv och hållbar logistik uppstår framförallt när den är ekonomiskt lönsam. 

Länsplanen kan bidra till lönsamma, hållbara godsflöden genom investeringar som 

                                                
2 https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/regionala-utvecklingsstrategin/ (Hämtad 2021-09-22) 
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exempelvis förbättrar möjligheten att flytta över gods från väg till järnväg. Vissa flöden 

kommer dock även fortsättningsvis hanteras effektivast på lastbil och det är därför viktigt 

att även väginfrastrukturen är robust, har hög framkomlighet, är trafiksäker och ger 

möjlighet till så miljöeffektiva vägtransporter som möjligt. Det gäller både i de viktigaste 

stråken och på mindre vägar i landsbygderna där Örebro län har brister i den 

grundläggande tillgängligheten för godstransporter.  

 

Förutsättningar för effektiva godstransporter skapas i första hand genom att fokusera på 

investeringar i de stråk som identifierats i strukturbild för godstransporter och logistik i 

den regionala utvecklingsstrategin. Åtgärder för att förbättra och bibehålla god 

framkomlighet för godstrafiken samt åtgärder för att bidra till att andelen gods på 

miljövänliga trafikslag, framförallt järnväg, ökar är därför prioriterade. Åtgärderna ska 

också bidra till att öka konkurrenskraften för logistiknäringen som helhet och att stärka 

regionens logistikläge.  
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4. Detta är Örebro län 

4.1 Örebro län i korthet 
Örebro län har ett strategiskt läge mellan de tre storstadsregionerna Stockholm, Oslo och 

Göteborg och framförallt är närheten till Stockholm mycket betydelsefull för länets 

utveckling i dag. Länet har blivit en alltmer integrerad del av Stockholm-Mälarregionen 

tack vare omfattande infrastrukturinvesteringar och satsningar på regional tågtrafik. Trots 

stora satsningar har vi långa restider till storstäderna och vi behöver bygga vidare på våra 

egna styrkor och specifika förutsättningar för att klara den framtida utvecklingen. Flyget 

har en fortsatt viktig roll för den internationella tillgängligheten. Örebro Airport är 

strategiskt viktig för länets internationella tillgänglighet men även tillgängligheten till 

Arlanda har stor betydelse. 

 

Örebro län genomkorsas av Sveriges största transportleder för gods, både på väg och på 

järnväg. Tillsammans utgör Västra stambanan, Mälarbanan, E18 och E20 de nationellt 

viktiga stråken mellan Stockholm och Oslo samt Stockholm och Göteborg. Väg 50 fyller 

tillsammans med Godsstråket genom Bergslagen en viktig funktion i att knyta samman 

norra delarna av Sverige med de södra delarna av landet och Centraleuropa. Hallsberg är 

landets viktigaste godsnod med stor betydelse även ur ett internationellt perspektiv. 

Örebro flygplats är Sveriges fjärde största fraktflygplats. 

 

 
 

Örebro kommun, där hälften av länets invånare bor, är i kraft av sin storlek och 

utbildnings- och arbetsmarknad ofrånkomligt den dominerande staden i länet. Men alla 

Viktiga ändringar i Kapitel 4  
Kapitlet är nu en sammanfattning av bilaga 2, som 
delvis motsvarar kapitel 2 i länsplanen 2018-2029.  
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kommuner är viktiga och alla är beroende av varandra. Behov av kompetens, bostäder, 

livsmedel, kultur och natur visar tydligt hur mycket nytta vi har av att växa och 

komplettera varandra.  

 

Basindustrin och naturtillgångarna är ursprunget till flera av länets styrkor inom 

näringslivet. För att klara en allt hårdare konkurrens behövs nu även specialisering och 

allt högre kunskap och kompetens. Den ekonomiska tillväxten är i dag starkast inom 

kunskapsintensiva näringar – verksamheter inom såväl tillverkande industri, hälso- och 

sjukvård som tjänste- och servicenäringar.  

 

Globalisering driver ekonomisk utveckling och en stor del av ekonomin i Örebro län är 

inflätad i de globala ekonomiska värdekedjorna. Internationellt utbyte av varor och idéer 

ökar i både skala och hastighet och förmågan till innovation, förnyelse och flexibilitet i 

både privat och offentlig verksamhet är nödvändig för att kunna tackla globaliseringens 

utmaningar. Det finns redan idag en växande efterfrågan på resurseffektiva och 

miljöanpassade produkter och tjänster. Utvecklingspotentialen inom den cirkulära 

biobaserade ekonomin bedöms därför vara stor. Än så länge är potentialen relativt 

outnyttjad i länet, men är en förutsättning för en framtida miljödriven 

näringslivsutveckling och global konkurrenskraft. Här är landsbygderna en stor resurs, 

framför allt för livsnödvändig försörjning av vatten, livsmedel och energi, biobaserade 

produkter och lokal förädling. 

 

4.2 Nulägesbeskrivning 
Det här avsnittet är en sammanfattning av bilaga 2, som beskriver nuläget i länet utifrån 

trender, klimat och miljö, hälsa, boendemiljöer, transporter och tillgänglighet. 

4.2.1 Trender 

Fem megatrender som identifierats påverkar oss, människan; globalisering, digitalisering 

och teknisk utveckling, urbanisering, demografiska förändringar och hållbarhetsfokus.3 

 

 Globaliseringen har påverkats av pandemin och färre reser mellan länder nu. Hur den 

trenden blir på sikt är osäker. Däremot har den digitala globaliseringen fått ett stort 

uppsving under pandemin och den globala handeln ökat.  

 Digitalisering och teknisk utveckling har snabbspolats när pandemin tvingat oss till 

drastiska åtgärder som förändrat beteenden som påverkat både arbetsvanor och 

transportbeteenden. Att utvecklingen kommer fortsätta i samma riktning efter 

pandemin är säket, vilket ställer krav på utbyggnad av digital infrastruktur.  

                                                
3 Omvärldsrapport 2021, Region Örebro län, 2021. 
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 Urbaniseringen påverkas av den digitala utvecklingen. När digital infrastruktur och 

tekniska möjligheter utvecklas minskar det den geografiska platsens betydelse och 

skapar en förskjutning av ekonomiska aktiviteter. I vanliga fall är tillgången till arbete 

inom pendlingsavstånd den enskilt viktigaste källan till variation i bostadspriser men 

det tenderar att ändras. En folkförflyttning till platser med höga attraktiva värden kan 

påverka åldersstrukturen i olika geografier. När distansarbete gör avståndet mellan 

bostad och arbetsplats mindre viktigt ges möjligheter till platser vid sidan av de stora 

stråken att utvecklas. Distansarbete har trendmässigt ökat i Sverige under den senaste 

tioårsperioden och det finns undersökningar som tyder på att det fyr- eller 

femdubblats under pandemin. 

 Demografiska förändringar har påverkats strukturellt av pandemin. Sveriges 

folkökning har varit den lägsta på flera år på grund av minskad invandring under 

pandemin, vilket kan ha påverkan på åldersstrukturen på sikt.  

 Hållbarhetsfokus har ökat de senaste åren och cirkulär ekonomi, återbruk, uthyrning, 

up-cycling och hållbart resande har blivit allt vanligare. ”Hållbarhet som en tjänst”-

lösningar vägleder till smarta val kombinerat med bekvämlighet. 

 

Trafikverket har titta på liknande megatrender som de kopplar till förändringar i 

transportsystemet4. Trafikverket pekar på att: 

 Transportsystemet blir mer digitaliserat och automatiserat. 

 Nya digitala tjänster skapar ”det femte trafikslaget” som innebär resfri 

tillgänglighet vilket gör att resor inte alls behöver.  

 Ökade krav på lägre växthusgasutsläpp från fordon och krav på fossilfrihet. 

 Trycket på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter väntas öka i takt med 

befolkningstillväxten, vilket ökar krav på tillgänglighet och mobilitet.  

 Godstrafiken väntas öka kraftigt men kan motverkas genom ökad 

transporteffektivitet och överflyttning mellan trafikslag.  

 Transportsystemet blir mer integrerat i samhällsutvecklingen vilket ställer ökat 

krav på samhällsplaneringen.  

 Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem. 

 Ökad uppmärksamhet kring trygghetsfrågan i transportsystemet 

 

4.2.2 Uppföljning transportpolitiska mål 

Trafikanalys har i uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur transportsystemet 

utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. I varje redovisning pekar 

Trafikanalys ut trender inom olika områden och har valt ut nyckelområden som är extra 

viktiga att de transportpolitiska målen ska uppnås och upprätthållas.  

 

                                                
4 Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys 2018.  
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Det övergripande transportpolitiska målet och tillhörande funktionsmål har över de tre 

senaste åren en genomgående negativ utveckling vilket innebär en övervägande negativ 

utveckling generellt och särskilt för indikatorerna som rör funktionsmålet. Genomgående 

negativ utveckling har indikatorn om fysiskt aktiva resor samtidigt som tillgänglighet utan 

transporter ökat och tillgänglighet för persontransporter samt användbarhet för alla i 

transportsystemet utvecklats negativt eller neutralt. Energieffektivitet har neutral 

utveckling för alla tre år precis som den samhällsekonomiska effektiviteten i 

transportsystemet.  

 

Hänsynsmålet har en neutral utveckling över de tre senaste åren där påverkan på 

naturmiljö och människors livsmiljö inte förändrats nämnvärt. Utvecklingen för 

växthusgasutsläpp samt omkomna och allvarligt skadade är positiv sedan 2009 men går 

för långsamt för att nå delmålen.  

4.2.3 Klimat och miljö 

För att nå våra regionala klimatmål till 2030 finns ett flertal åtgärder identifierade i 

Handlingsplan för hållbara transporter för att minska transportsektorns 

växthusgasutsläpp med 70 procent jämfört med nivån för år 2010. Länsplanen kan inte 

finansiera utbyggnad av infrastruktur för förnybara bränslen men kan skapa 

förutsättningar för effektiva körsträckor genom att utveckla av infrastrukturen. För 

länsplanen kan åtgärder handla om att öka förutsättningar för transporteffektivitet eller 

bidrar till ändrade beteenden där överflyttning görs till resor med hållbara trafikslag, 

vilket kan minska utsläppen av växthusgaser. 

 

I infrastrukturprojektens planeringsskede tas hänsyn till olika mål och Trafikverket gör 

alltid en miljökonsekvensbedömning när de tar fram en vägplan, enligt det lagstadgade 

planförfarandet. 

4.2.4 Folkhälsa 

En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i befolkningen har en bra fysisk och 

psykisk hälsa, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. Hälsan är 

viktig för den enskilda individen, och bidrar även till att stärka samhällets utveckling. En 

god och jämlikt fördelad folkhälsa är även centralt för en hållbar utveckling. Där är vi inte 

idag. Proportionell universalism innebär att när vi gör insatser för att förbättra hälsa bör 

insatserna vara universella, det vill säga riktade till hela befolkningen, men samtidigt vara 

proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper. Med andra ord, när vi 

utvecklar transportinfrastrukturen för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet i det 

allmänna transportsystemet bör det göras särskilda insatser för socialt utsatta grupper. För 

att nå de nationella målen om folkhälsa rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att man 

börjar med barnens livsvillkor och barnens boendemiljöer. Åtgärder ska alltså gynna alla 

men vara särskilt riktade till vissa socialt utsatta grupper, framförallt barn. 

737



 

Region Örebro län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21 23 (73)
 

4.2.5 Jämlikhet och jämställdhet  

I de transportpolitiska målen står det att transportsystemet ska vara utformat som jämlikt 

och jämställt. Dagens transportsystem är varken jämlikt eller jämställt och mycket beror 

på en historisk skuld i planeringen. De som arbetat med planering och suttit på 

beslutsfattande positioner har inte varit representativt för samhället, vilket har missgynnat 

sociala grupper med mindre makt som har svårare att komma till tals.  

 

Kvinnor och män har olika beteende i transportsystemet. Kvinnors resvanor har högre 

trafiksäkerhet samt lägre utsläpp och energianvändning jämfört med mäns. Med ett fullt ut 

jämställt transportsystem och samhälle skulle inte resandet se ut som idag. Det handlar 

om att skapa lika förutsättningar att välja typ av resa. Skillnaden i transportbeteende 

mellan män och kvinnor i Sverige är så stor att om alla män skulle resa som kvinnor 

skulle energianvändningen i transportsystemet minska med nästan 20 procent5. Ett 

jämställt transportsystem har stor potential att bidra till ökad folkhälsa.  

4.2.6 Befolkning och sysselsättning 

Befolkningen i Örebro län har växt med tio procent sedan 1995. Till år 2040 beräknas det 

bo 324 000 personer i Örebro län. Här kan också noteras att en fortsatt ojämn 

inomregional fördelning förutspås där merparten av de nya invånarna kommer till Örebro, 

Kumla, Hallsberg och Lekeberg. Örebro och Lekeberg förväntas öka mest procentuellt, 13 

respektive 15 procent. I Ljusnarsberg och Laxå kommuner förväntas en minskning med 

tio procent medan övriga kommuner står still, minskar eller ökar, fast mindre än länets 

ökning i sin helhet6.  

 

Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokala 

arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland annat genom att 

kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd och 

mindre orter till arbete eller studier i större orter – eller omvänt. Regionförstoring antas 

vara en faktor som starkt bidrar till den regionala utvecklingen. Inom länet har 

urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en demografisk 

förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk anknytning 

till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya möjligheter till 

företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser. Enligt den regionala 

utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom allt smalare och mer 

nischade arbetsfält leda till att det krävs ett större befolkningsunderlag för att hitta rätt 

kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade och folkrika regioner är därför ofta mer 

attraktiva för företagsetableringar och investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det 

är också en orsak till att Örebro som stad växer då många människor lockas till de större 

                                                
5 Rapport – jämställdhet och transportsystemet. 2020. Vinnova. 

6 Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021-2040. SCB, 2021. 
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städerna. Antingen flyttar de dit eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter 

leder till att människor reser allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare 

förstoring av arbetsmarknadsregionerna som följd.  

 

Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten till 

naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för 

landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många 

mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de 

större städerna. Dock blir befolkningen äldre samtidigt som många äldre fortsätter att arbeta 

efter pensioneringen.  

 

Hur läget kommer se ut i framtiden är osäkert med tanke på de trender vi ser och pandemins 

långvariga effekter som än inte är kända.  
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5. Tillstånd och brister i 
transportsystemet 

Detta kapitel består av ett avsnitt om tillgänglighet 

och trafiksäkerhet (bilaga 3). För fördjupad kunskap 

rekommenderas bilagan. 

5.1 Tillgänglighet 
Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla 

oavsett kön, ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. Begreppet tillgänglighet 

beskriver människors förutsättningar att nå olika funktioner i samhället, det kan vara 

arbete, utbildning, daglig service, vård, omsorg eller fritidssysselsättning. För de allra 

flesta påverkas tillgängligheten främst av avstånd, färdmedel och restid men för personer 

med en funktionsvariation finns ytterligare krav för att infrastrukturen ska vara användbar 

och skapa tillgänglighet, som exempelvis ledstråk till busshållplatser. För vissa grupper av 

människor varierar tillgängligheten till infrastruktur av andra skäl, som språk, ekonomi 

eller ålder. Tillgänglighet kan skapas genom såväl fysiska åtgärder som genom åtgärder 

för att skapa tillgänglighet utan transporter, till exempel genom att göra det möjligt att 

arbeta eller studera på distans i större utsträckning.  

 

Geografiska skillnader 

Det finns stora geografiska skillnader mellan regioner och även inom regioner. Rapporter, 

som Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021, visar på att regioner 

med god respektive dålig tillgänglighet utvecklas i motsatt riktning och olika takt. 

Regioner med dålig tillgänglighet får sämre tillgänglighet och regioner med god 

tillgänglighet får ännu bättre tillgänglighet. Det är en negativ trend som visar att klyftan 

mellan olika regioner ökar och samma trend finns inom regioner där skillnaden mellan 

stad och land även den ökar.  

 

Tillgängligheten till skolor och framförallt gymnasieskolor är väsentligt lägre i 

landsbygds- och pendlingskommuner än i storstäder. För tillgänglighet till 

dagligvaruhandel, livsmedelsbutiker och vårdcentraler ökar det geografiska avståndet till 

målpunkterna nästan exponentiellt mellan kommungrupperna ”Storstäder” och 

”Landsbygdskommun med besöksnäring” och tillgängligheten blir sämre ju glesare 

befolkningen är i kommunen. Människors restid är i snitt högst i pendlingskommuner nära 

storstäder. Tittar man på färdtid till målpunkterna är tillgängligheten med bil god överallt 

medan cykel och gång inte når samma tillgänglighetsgrad. Enligt Trafikanalys bor minst 

84 procent av befolkningen i landsbygdskommuner inom 1 000 meter från en trafikerad 

kollektivtrafikhållplats. 

Viktiga ändringar i Kapitel 5  
ScanMed-korridoren har förlängts norrut, vilket 
innebär att mer infrastruktur i länet nu ingår i det 
transeuropeiska transportnätverket TEN-T. Det gäller 
Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och 
Gävle, via Örebro.  
 
Stråkbeskrivningarna har uppdaterats utifrån de 
åtgärder som genomförts och de brister och behov 
som identifierats de senaste fyra åren. 
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Figur 1. Tabell och figurtext från Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen 2021. ”Lokal 
geografisk tillgänglighet. Andel (i procent) av befolkningen som bor inom 20 minuter med gång, cykel eller 
bil i vägnätet från en livsmedelsbutik, grundskola (barn 7 till 15 år) och vårdcentral, år 2020. Tillväxtanalys 
kommungruppsindelning.” 

Kostnaden för att äga en bil ökar över tid i takt med till exempel inflation, bränslekostnad 

och skatter och det påverkar möjligheten att inneha och använda bil. Personer som haft 

sämre inkomstutveckling än ökningen av milkostnaden med bil är de som påverkats mest. 

Dessa personer bor främst i landsbygdskommuner som ligger avlägset eller nära en större 

stad. Kvinnor påverkas som grupp i högre utsträckning än män eftersom färre kvinnor har 

tillgång till bil och har således sämre tillgång till transportsystemet via bil. När det gäller 

kollektivtrafik är utvecklingen svårbedömd, men svagt positiv för hela landet som helhet 

även om den varierar mellan olika kommuntyper, enligt Trafikanalys.  

Digitalisering 

Digitaliseringen kommer sannolikt att påverka såväl resmönster som transporter, vilket 

inte minst har visat sig under coronapandemin. Digitalisering kan komma att påverka 

tillgängligheten genom att fler får tillgång till resurser som skola och sjukvård utan att 

behöva förflytta sig fysiskt. Det ökar tillgängligheten till varor och tjänster då inköp och 

beställningar kan göras via e-handel istället för att besöka fysiska butiker. Det ger också 

bättre förutsättningar för företagande i länets landsbygder och stärker konkurrenskraften i 

länet. Den ökade näthandeln innebär däremot fler transporter eftersom inköp som tidigare 

gjordes på väg till eller från jobbet nu blir varor som behöver fraktas till utlämningsställe 

eller till dörren. Utvecklingen av konsumtion och digital handel är avgörande för hur en 

stor del av transporterna genomförs. 

För att fler ska välja en digital transport framför att en fysisk krävs en vidareutbyggnad av 

den digitala infrastrukturen i form av tillgång till snabbt internet via bredband och 5G. 
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Bredbandstäckningen i Örebro län har ökat, men har långt kvar till det nationella målet. 

Det är ojämn tillgång till bredband bland länets kommuner, vilket kan påverka människor 

och företag i synnerhet på landsbygderna hårt. Utvecklingen av nästa generations 

mobilnät 5G kommer att bli ett starkt komplement till fiber.  

 

Att infrastrukturen finns betyder inte att den används. Det är en utmaning att få alla 

hushåll att ansluta sig, mycket på grund av anslutningspriset. Tillgång till snabbt internet i 

hemmet skapar exempelvis möjligheter till att arbeta eller studera hemifrån och ha 

tillgång till digitala tjänster. I Örebro län har cirka 25 procent7 av befolkningen 

möjligheten till distansarbete i dag. Det går att anta att de yrkesgrupper som har möjlighet 

att jobba på distans kommer att välja att göra det en eller flera dagar i veckan i framtiden. 

Man kan också anta att om människor inte är låsta till att resa varje dag så kan toleransen 

för pendlingsavstånd förändras. I dag är en vedertagen bild att gränsen ligger kring 45 

minuter och den antas öka om vi reser mer sällan. Man kan också anta att om en fjärdedel 

av befolkningen skulle arbeta hemifrån så ökar det lokala resandet kring bostaden och 

betydelsen av attraktiva närmiljöer ökar. Det är viktigt att komma ihåg att även om det 

finns en viss potential att en del av dagens resor ersätts av distansarbete via digital 

uppkoppling så kan vi anta att även i framtiden kommer merparten av arbetstagarna inte 

ha möjlighet att sköta sitt arbete från bostaden. 

 

Tack vare att fordon i allt högre grad blir uppkopplade med varandra och till olika system 

finns stor potential att digitaliseringen kan ha effekter i infrastrukturen i form av så 

kallade ITS-lösningar så som variabla hastigheter, varningssystem för köer och olyckor, 

signalprioritering för kollektivtrafik eller cyklister samt detektion av fotgängare. Sådana 

lösningar kan innebära att restider varierar över dygnet beroende på variabla hastigheter 

och kommer troligen leda till effektivare användning av infrastrukturen.  

Tillgänglighet och bostadsmarknad 

Goda digitala kommunikationer, snabba restider och tillgång till kollektivtrafik är viktiga 

faktorer att en plats ska uppfattas om attraktiv att bo på och det gäller både befintligt 

bestånd av bostäder och nyproduktion. Infrastrukturinvesteringar som förkortar restider 

eller  förbättrar utbudet av kollektivtrafik kan påverka bostadsmarknaden och 

nyproduktionen av bostäder. Genom att förbättra kommunikationer till befintligt och 

framtida bostadsbestånd påverkas arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter, integration och 

den sociala hållbarheten positivt. Den regionala utvecklingen kan hämmas om ett lågt 

utbud av bostäder gör att människor får svårt att flytta dit jobben finns eller att studera vid 

framför allt universitet och högskolor. Kommunikationer är dock inte den enda faktor som 

påverkar bostäders attraktivitet, de måste även kombineras med god tillgång till 

kommersiell service och välfärdstjänster. 

                                                
7 Enligt studie av distansarbete i Mälardalsregionen, Region Sörmland. 
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Nya områden för bostäder bör läggas i anslutning till kollektivtrafik för att den ska vara 

bas för transporterna och infrastruktur för cykel bör byggas före eller i samband med att 

bostäderna byggs. Genom en hållbar stadsplanering kan vi skapa fler bostäder, minskad 

segregation, minskad klimatpåverkan, ökad jämställdhet, bättre levnadsförhållanden och 

en bättre vardag för många. 

 

På flera ställen i länet finns potential för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen, 

särskilt i länets orter med järnvägsstation. Örebro kommun är en av de städer i landet som 

de senaste åren byggt mest nya bostäder per capita. Med infrastrukturinvesteringar i såväl 

kommunal som nationell infrastruktur finns potential att både öka bostadsbyggandet och 

göra bostadsmarknaden tillgänglig för större delar av Stockholm-Mälarregionen. I 

stationsorterna Lindesberg, Frövi, Kumla, Hallsberg och Laxå med flera finns potential 

till ökat bostadsbyggande och utveckling av det kollektivtrafiknära läget. Utveckling av 

transportinfrastrukturen, till exempel genom att bygga Nobelbanan, skulle kunna skapa 

möjligheter för ökat bostadsbyggande i orter som i dag saknar spårförbindelse med 

reguljär persontågstrafik.  

 

Restidsförbättringar för personbilar kan påverka bostadsbyggandet positivt men ett ökat 

resande med personbil är inte hållbart vare sig på kort eller på lång sikt. Det har även en 

begränsad potential för regional utveckling. I Handlingsplan för hållbara resor och 

transporter har regionen åtagit fokusera på investeringar för att öka attraktiviteten hos de 

hållbara trafikslagen och på så vis lägga grunden för ett hållbart resande när människor 

flyttar till en plats eller för att förändra resandebeteende hos befolkningen. Genom tydliga 

prioriteringar av trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem 

för att minska energiåtgången/-förbrukningen och bli ett mer transporteffektivt samhälle. 

Det är ett av de tre strategiska områden Region Örebro län ska jobba för, de andra, 

energieffektiva och fossilfria fordon och förnybara drivmedel hanteras i andra 

handlingsplaner. 

 

Tillgänglighet för persontransporter 

Örebro är fortsatt den kommun som har störst dragningskraft och den starkaste 

arbetsmarknaden i länet. I nedanstående figur kan restidskvoter från länets 

kommunhuvudorter till Örebro jämföras. Siffrorna är hämtade från reseplaneraren på 

Länstrafiken, reseplaneraren på SJ samt körtid för bil i normaltrafik från Google maps. 

Restiderna för kollektivtrafik är framtagna utifrån att resenären ska anlända vid Örebro 

centralstation tidigast 7.15 och senast 7.40 en vardagsmorgon med utgångspunkt i en 

annan centralorts buss-/tågstation. 

 

Jämfört med de restidskvoter som eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet finns en 

brist i restid med busstrafiken mellan Örebro och kommunhuvudorterna Degerfors, 
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Hallsberg, Laxå, Kumla och Kopparberg. För tågtrafiken uppfylls inte restidskvoten i 

förhållanden mellan Örebro och Degerfors, Laxå och Kopparberg. Däremot är tåget, där 

förbindelserna finns, förstahandsvalet för pendlare och i dessa relationer har bussen 

funktionen att täcka in det geografiska området mellan stationerna. 

 

 
Figur 2. Siffror från mars 2021. *Mål från trafikförsörjningsprogrammet. 1.3 för regionlinjer och 1,2 för 
expresslinjer. Värdet 1.0 innebär att det tar lika lång tid, över 1 är långsammare, under 1 är snabbare. 

Vid längre resor till nodstäder eller större städer är tåget det bästa färdmedlet och står sig 

starkt mot bilen i de flesta fall. Däremot är det tydligt att vissa förbindelser har brister, till 

exempel kopplingen mot Oslo där restiden med tåg är väldigt lång i förhållande till 

avståndet och kopplingen mot Uppsala som sker med buss. Se figur 3. 

 

 
Figur 3. Siffror från mars 2021. 
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Restidskvoten beskriver dock endast nuläget och förhållandet mellan restid med bil och 

restid med buss eller tåg, det beskriver inte vilken potential till minskad restid som finns. 

Sett till medelhastighet i de olika relationerna kan det konstateras att det finns god 

potential att minska restiden om medelhastigheten kan ökas. För att uppnå klimatmål och 

mål om att öka kollektivtrafikens andel av transporterna så bör fokus vara att minska 

restider med kollektivtrafiken och stärka dess konkurrenskraft gentemot bilen. 

 

För personer utan körkort är tillgången till säker infrastruktur väldigt begränsad på flera 

håll i länet. Inom tättbebyggt område finns ofta cykelvägar och möjlighet att cykla i 

blandtrafik på vägar med låga hastigheter. De förutsättningarna finns inte längs med de 

flesta regionala statliga vägar, utan där saknas cykelväg hela eller delar av sträckan mellan 

och inom tätorter samt till andra målpunkter. Det gör att befolkningen som bor längs med 

statligt vägnät blir hänvisade till att cykla på vägar där bilar har en relativt hög hastighet 

och utrymmet för väjning ofta inte finns, vilket gör att cyklandet upplevs som farligt. 

Bristen på tillgång till cykelinfrastruktur hämmar det hållbara resandet och hindrar barn 

att själva kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter vilket begränsar deras 

självständighet.  

 

Enligt den studie för cykelpotential som Region Örebro län tagit fram med hjälp av VTI 

(Statens väg- och transportforskningsinstitut) kan 37 procent av skolbarnen i Örebro län 

cykla till skolan inom 10 minuter och ytterligare 23 procent (totalt 60) kan cykla till 

skolan inom 20 minuter. 95 procent av barnen kan åka till skolan med en kombination av 

cykel och kollektivtrafik inom 30 minuter. 39 procent av barnen i förskoleklass, 73 

procent ÅK 4, 66 procent ÅK 7 och 51 procent av ungdomarna i GY 1 går eller cyklar till 

skolan.  

 

41 procent av arbetstagarna skulle kunna cykla till jobbet på 15 minuter och totalt 59 

procent på mindre än 30 minuter. Resvaneundersökningen från 2017 (se bilaga 2) visar att 

65 procent av de vuxna färdas med bil ensamma eller samåker i bil till jobbet, medan 26 

procent går eller cyklar.  

 

I cykelplanen för Örebro län prioriteras cykelstråk för arbetspendling, skolpendling och 

serviceresor. Satsningar på dessa stråk gynnar även dem som cyklar för fritidsresor. 

Cykeln kan också vara ett medel för att skapa tillgänglighet i ett hela resan-perspektiv där 

cykel kombineras med kollektivtrafik, gång och i vissa fall bil.  

 

Regionen har som mål att samtliga invånare i länet ska ha tillgång till någon form av 

kollektivtrafik där fokus ligger på stråk med hög efterfrågan av resor. 83 procent av 

invånarna bor i tätorter och majoriteten av utbudet av buss och tåg finns inom och mellan 

dessa områden. Många invånare har alltså tillgång till kollektivtrafik nära sin bostad men 

tillgängligheten varierar. I regionens hållplatshandbok finns kriterier för vad en 
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tillgänglighetsanpassad hållplats innebär. I en inventering fann man att 44 lägen, alltså 22 

hållplatser, på statligt vägnät och 128 lägen på kommunalt vägnät behöver anpassas för att 

nå målet om ett jämlikt och jämställt transportsystem som alla har god tillgång till. 

 

För god tillgänglighet till en hållplats räcker det inte med att hållplatsen ligger nära 

bostaden och att själva hållplatsen är tillgänglighetsanpassad, man behöver även kunna ta 

sig fram säkert till hållplatsen med olika färdmedel och kunna parkera där. Det krävs ett 

hela resan-perspektiv där kollektivtrafiken som bas används tillsammans med andra 

trafikslag, som cykel och bil. Bilarna kan i dag ta sig till i princip alla hållplatser men 

cykelvägar finns inte på alla platser där kollektivtrafiken körs i dag. Cykelvägar 

underlättar för människor att ta sig till och från hållplatser vilket ökar tillgängligheten och 

stärker kollektivtrafikens attraktivitet mot bilen. Därför bör cykelvägar byggas i första 

hand där människor bor och där kollektivtrafik finns. Vid viktiga bytespunkter i länet 

behöver också parkeringsmöjligheterna förbättras för att göra bytet mellan olika 

färdmedel så tryggt som möjligt, både för cykel, andra fossilfria färdmedel och för bil. 

Tillgänglighet för näringslivets transporter 

För en logistikregion som Örebro län är godstransporter avgörande för människors 

försörjning och för företagens framgång. Ju bättre tillgänglighet för gods till, inom och 

från regionen, desto bättre chanser har länet också att attrahera nya företagsetableringar. 

Det i sin tur skapar nya arbetstillfällen. Här krävs bra tillgänglighet för långväga 

godsflöden till och från regionen (till exempel järnvägstrafik, flygfrakt och motorvägarna 

över länsgränserna) och bra tillgänglighet på väg inom regionen både på landsbygden och 

i tätorterna. Godstransporternas påverkan på till exempel buller och luftkvalitet behöver 

minskas så mycket som möjligt. Utöver det måste omlastning av gods mellan de olika 

trafikslagen fungera smidigt. För många företag i länet är det mindre vägnätet på 

landsbygden av stor betydelse, ett vägnät som har oftast lägre standard och större 

känslighet för störningar än de vägar som utgör regionala stråk.  

 

Det går stora transitflöden både på järnväg och med lastbil mellan norra Sverige och 

Centraleuropa. Om framkomligheten för dessa transporter är otillräcklig leder det inte 

bara till försvårade exportmöjligheter för den svenska basindustrin men också till trängsel 

på infrastrukturen i Örebro län. 

 

Sveriges viktigaste järnvägsnav för godstrafiken är Hallsberg, där en fjärdedel av alla 

vagnar som rangeras i landet rangeras där och volymerna ökar. Det är viktigt att 

rangerbangården även i framtiden har kapaciteten att klara av efterfrågan. Ett sätt att öka 

kapaciteten på järnvägen är att köra längre godståg. I Danmark bygger man redan nu för 

tåg som är upp till 1 000 meter långa. Rangerbangården i Hallsberg bör anpassas på sikt 

så att 1 000 meter långa godståg kan hanteras. 
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5.2 Trafiksäkerhet 
Trafikverket har gjort en sammanställning av trafiksäkerhetsläget i Trafikverket Region 

Öst till länsplanen, se bilaga 3. Trafikverket Region Öst består av det geografiska området 

Örebro, Västmanlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län. Nedan följer ett 

sammanfattande utdrag och precisering för Örebro län samt bearbetning av 

försäkringsbolaget Folksams rapporter Hur kan dödsolyckor med fotgängare på 

kommunalt och statligt vägnät undvikas? (2020) och Analys av dödsolyckor med cyklister 

på statligt och kommunalt vägnät (2018).  

5.2.1 Olyckor 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar olyckor. Bland annat vilket väder som är för 

dagen, hur trafikarbetet utvecklas över tid, samband mellan ekonomi och arbetslöshet 

samt befolkningsutvecklingen. Alla dessa faktorer påverkar hur många som rör sig i 

transportsystemet, när de rör sig och hur de rör sig för dagen, vilket är värt att ta i 

beaktning. Annat som också har effekt på olyckstal är alkoholpåverkan, om förare håller 

hastighetsgränser, bältes-/hjälmanvändning och psykisk ohälsa. 

 

Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av antalet 

omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsvarar i Sverige ett mål om högst 

133 omkomna år 2020. Det finns inget riksdagsbeslut på att Sverige ska nå EU-målet. I 

enlighet med det nationella etappmålet är målsättningen för Trafikverket Region Öst en 

halvering av antalet omkomna år 2020 jämfört med medelvärdet mellan åren 2006–2008. 

Enligt Trafikverket är inte utvecklingen i linje med målet och det går inte att se någon 

märkbar skillnad mellan länen i Trafikverket Region Öst. 

 

 
Figur 4. Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Region Öst 2010–2019 (inklusive självmord) samt nödvändig 
utveckling till 2020. Stjärnan representerar etappmålets referensår, 2007 och beräknas som medelvärdet av 
2006–2008 vilket är 51 antal omkomna. Källa: Strada 

Siffrorna varierar mellan vilken typ av trafikant som förolyckats men generellt är en klar 

majoritet av de omkomna de senaste tio åren bilister (inklusive lastbil och buss) som dött i 
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singelolyckor eller omkörningsolyckor. Noterbart är att antalet fotgängare som dör ökade 

2019 medan andra trafikantkategorier minskade. För fotgängare är den vanligaste 

olyckstypen att den blir påkörd av ett fordon vid korsande av väg. En stor del av bilisterna 

och motorcyklisterna omkommer på vägar med 70–90 km/tim som hastighetsgräns och 

fotgängare och cyklister på vägar 40–60 km/tim. Av alla olyckor med dödsfall under 

perioden 2015–2019 har 55 procent av olyckorna varit på det statliga regionala vägnätet 

vilket motiverar ytterligare trafiksäkerhetsarbete med hjälp av medel i länsplanen.  

 

Statistiken för vilka grupper av människor som främst dödas eller blir svårt skadade i 

olyckor i Örebro län har Region Örebro län tagit fram. Av de som skadats är andelen män 

är mer än dubbelt så många som kvinnor mellan 2010 och 2020. De åldersgrupper som 

särskilt utmärker sig i antalet svåra olyckor är 25–34 åringar och 55–64 åringar. Däremot 

utmärker sig de två stora åldersgrupperna från 65+ och gruppen 25–34 med flest antalet 

olyckor med dödligt utfall. 

 

 
Figur 5. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter åldersklass och år för 
perioden Jan-Dec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05) 
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Figur 6. Polisrapporterade dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter kön och år för perioden jan-
dec i Örebro län (uppdaterad 2021-01-05). 

Örebro län har, tillsammans med Sörmlands län, haft högst antal omkomna per 100 000 

invånare mellan 2015 och 2019. De flesta olyckorna är singelolyckor med cykel eller 

motorfordon samt olyckor mellan fotgängare och motorfordon. Fotgängare och cyklister 

är särskilt utsatta grupper i Örebro län. Statistiken visar också att av de allvarligt skadade i 

trafiken så är det fotgängare och cyklister som drabbas värst medan de som färdas i bil, 

lastbil eller buss i större utsträckning klarat sig oskadda eller med lättare skada. En stor 

del av skadorna på fotgängare är fallolyckor perioden dec-mars. På kommunalt vägnät är 

mer än hälften av de som omkommer fotgängare och cyklister och forskning visar att det 

är två gånger högre risk att omkomma eller skadas allvarligt vid en påkörning i 50 km/tim 

jämfört med 40 km/tim.  

I försäkringsbolagets Folksams studie tittade man på nationell statistik, som även är 

intressant att titta på och överföra till Örebro län. På kommunalt vägnät skedde 69 procent 

av olyckor med fotgängare då fotgängaren försökte korsa vägen varav 54 procent vid 

övergångsställen/utpekade passager som inte var reglerade eller hastighetssäkrade. På 

statligt vägnät blev 51 procent av de gående påkörda när de gick längs med vägbanan och 

merparten av dessa fanns på själva körbanan. I 45 procent av olyckorna på statligt vägnät 

försökte fotgängaren korsa vägen. Korsningsolyckor sker främst vid passager som inte var 

reglerade eller hastighetssäkrade. Totalt 51 olyckor inträffade i närheten av en 

busshållplats och i minst 13 olyckor var fotgängaren på väg till/från busshållplatsen, varav 

två på väg till skolan.8  

                                                
8 Hur kan dödsolyckor med fotgängare på kommunalt och statligt vägnät undvikas? Folksam, 
2020.  
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5.2.2 Trafiksäkerhetsklassificering 

Trafikverket har ett eget mål om att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar med en 

hastighetsbegränsning över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade med 

mitträcke. Målsättningen kan nås antingen genom sänkta hastighetsgränser och lämpliga 

åtgärder för dessa vägar eller genom att bygga mitträcken. Målet har nåtts i Trafikverket 

Region Öst (91 procent), men inte nationellt, och flera sträckor ska bli mötesfria de 

kommande åren, bland annat Kvarntorp-Almbro.  

 
Figur 7. Säkerhetsklassning av vägar i Region Öst för alla vägar som har vägnummer 100 eller lägre samt 
alla vägar över nummer 100 med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per dygn. Källa: NVDB (Nationell 
vägdatabas), 2020. 

För säkra gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) har målet varit att 35 procent 

av korsningspunkterna på huvudnät för bil ska vara trafiksäkra år 2020. I verkligheten 

anses endast 26 procent av passagerna i Trafikverket Region Öst säkra (lägre än nationellt 

genomsnitt), 31 procent av passagerna på det statliga regionala vägnätet och 20 procent av 

passagerna på det kommunala vägnätet. För det statliga regionala vägnätet anses 56 

procent av passagerna ha låg kvalitet och på det kommunala 48 procent. 
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5.2.3 Identifierade åtgärder 

Trafikverket har identifierat brister i transportsystemet utifrån data och statistik som 

presenteras i sin helhet i bilaga 3. Flera av de identifierade bristerna är redan utredda eller 

ska utreda inom några år. Sammanställningen är inte fullständig och troligtvis är behovet 

större om man skulle studera alla länets olika vägar i detalj. 

 

 Trafikverket har identifierat nio sträckor som har 70-80 km/tim där någon form av 

trafiksäkerhetsåtgärd behöver göras. Fem av dem är utredda och åtgärder väntas 

bli genomförda inom några år. En sträcka ska utredas de närmaste åren, två 

sträckor är prioriterade som brister i länsplanen men kommer inte utredas 

kommande planperiod och en sträcka är inte prioriterad som brist i länsplanen. 

 

 Trafikverket har identifierat sex korsningar i Örebro län med hög prioritet att 

utreda, varav tre har utretts och ska åtgärdas kommande åren. Två identifierade 

korsningar ska utredas de närmsta åren. 

 

 Trafikverket har identifierat 53 GCM-passager i Örebro län med låg 

trafiksäkerhetsklassning där antalet trafikanter till fots, via cykel eller moped är 

betydande samtidigt som tillåten hastighet är över 40 km/tim och ÅDT 

(årsdygnsmedeltrafik) är över 2000.  

 

Utöver det har Trafikverket de senaste åren sett över hastigheten på länets vägar och gjort 

ändringar. Som resultat finns inga regionala vägar kvar med hastigheten 90 km/tim. 

Trafikverkets säkerhetsklassning av vägar i länet visar att det främst är vägsträckor med 

hastighetsgränsen 70 och 80 km/tim som har en stor andel med låg trafiksäkerhet. Efter att 

pågående eller planerade åtgärder är genomförda kommer sträckor med låg trafiksäkerhet 

kvarstå längs de regionala vägarna på riksväg 51 söder om Svennevad, riksvägarna 52 och 

63 samt länsvägarna 205 och 207. På nationellt vägnät är det låg trafiksäkerhet på riksväg 

50 norr om Lindesberg. 

 

De åtgärder som har högst potential för att minska olyckor mellan fordon och fotgängare 

på statligt vägnät är9  

 Hastighetssäkrad GCM-passage 

 Separat GC-bana utanför vägen 

 Intrångsskydd för fotgängare 

 

Folksams rapport uppgav hastighetsgränser på 30 km/tim som den åtgärd som har näst 

störst potential att minska antalet svårt skadade och döda, efter fysisk åtgärd att bygga 

                                                
9 Hur kan dödsolyckor med fotgängare på kommunalt och statligt vägnät undvikas? Folksam, 
2020. 
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hastighetssäkrad passage. På statligt vägnät skulle hastighetssänkning adressera 33-36 

procent av olyckorna och på kommunalt vägnät 45-48 procent. På statligt vägnät skulle 

separata GC-banor kunna motverka 26-30 procent av olyckorna med fotgängare och då 

krävs räcke eller annan typ av separering.  

 

Att bygga GC-bana inom befintlig vägbredd skulle bara minska olyckorna för gående med 

4 procent. För cyklister minskar separat GC-bana olyckorna med 49-53 procent10 medan 

en GC-bana inom befintlig vägbredd endast har 1-3 procent effekt och intrångsskydd 

endast 1 procent. I korsningar har hastighetssäkrade GCM-passager 25 procent effekt och 

byggande av tunnel eller gångbro 11 procent positiv effekt.  

5.3 Transportstråk i Örebro län 
I den regionala utvecklingsstrategin har ett antal strukturbilder tagits fram som illustrerar 

regionens viktigaste transportsamband för kollektivtrafik, persontransporter och 

godstransporter, se Regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen 2018-2030 på 

Region Örebro läns hemsida. Nedan illustreras den infrastruktur som ingår i dessa 

transportsamband samt i de stråk som beskrivs i detta kapitel. I början av 2022 antas en 

aktualiserad utvecklingsstrategi och strukturbilder uppdateras efter det. 

 

Flera av de prioriterade funktionerna handlar om tillgänglighet i stråk. Tillgänglighet är en 

resenärs möjlighet att nå arbetsmarknad, utbildning, service med mera inom rimlig tid. 

Brister i framkomlighet och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister 

kan också påverka tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av 

färdväg eller trafikslag. Att transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är en 

aspekt av transportsystemets hållbarhet. I detta avsnitt beskrivs länets mest trafikerade 

stråk utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade större brister i förhållande till 

de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i stråken. Som större brister 

räknas allt där lösningen kan tänkas kosta mer än 50 miljoner kronor. Stråken som 

beskrivs inkluderar både regional och nationell infrastruktur, vissa av de brister som 

beskrivs hanteras därmed inom ramen för nationell plan för transportsystemet som tas 

fram av Trafikverket. 

  

                                                
10 Analys av dödsolyckor med cyklister på statligt och kommunalt vägnät. Folksam, 2018. 
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5.3.1 Transeuropeiskt transportnät – TEN-T 

 

 
Figur 8. TEN-T, det transeuropeiska nätverket.  

Örebroregionen fyller en viktig funktion i både en nationell och europeisk kontext på 

grund av sitt geografiska läge. Utvecklingen av det europeiska transportsystemet är därför 

en viktig del för att uppfylla regionala mål om tillgänglighet. Förordningen om det 

transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är, tillsammans med CEF-förordningen, de 

två betydande europeiska förordningar kopplade till mobilitetsstrategin. TEN-T-

förordningen formulerar regelverk och standarder som infrastrukturen ska uppfylla. Målet 

med TEN-T är att uppnå: 

 ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar, 
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 en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad, 

 ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem och 

 en sträckning av TEN-T över hela EU samt vissa grannländer, till exempel Norge.  

TEN-T är multimodalt och det innebär att alla trafikslag (väg, järnväg, sjöfart, flyg) 

inkluderas. Dessutom är viktiga omlastningsterminaler definierade. 

 

Hela TEN-T är uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en viss standard år 2030) och en 

övergripande nivå (som ska ha en viss standard år 2050). Eftersom Örebroregionen är 

knutpunkt för flera av landets viktigaste transportstråk ligger flera av de utpekade TEN-T-

stråken i regionen. 

5.3.2 TEN-T stomnät 

I TEN-T stomnätet ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen:  

Vägar 

 E18 mellan Örebro och Oslo 

 E20 mellan Örebro och Stockholm 

Järnvägar 

 Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg (person- och godstrafik) 

 Värmlandsbanan (person- och godstrafik) 

 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Mjölby (person- och 

godstrafik) 

 Godsstråket genom Bergslagen mellan Hallsberg och Gävle (bara godstrafik) 

 Södra Stambanan mellan Stockholm och Malmö 

Flygplatser 

 Stockholm Arlanda 

Hamnar 

 Göteborgs hamn 

 Stockholms hamnar 

Omlastningsterminaler 

 Hallsberg 

 

5.3.3 Övergripande nät TEN-T 

I TEN-T övergripande nät ingår följande infrastruktur som är viktig för Örebroregionen: 

All infrastruktur som är definierad som TEN-T stomnät och dessutom 
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Vägar 

 E18 mellan Örebro och Stockholm 

 E20 mellan Örebro och Göteborg 

Flygplatser 

 Örebro Airport 

Hamnar 

 Norrköpings hamn 

 Mälarhamnarna 

 

5.3.4 Europeiska transportkorridorer enligt CEF-förordningen 

CEF-förordningen definierar transportkorridorer i hela Europa och innehåller också medel 

till finansiering av åtgärder i dessa korridorer. Korridoren som är mest relevant för 

Örebroregionen är ScanMed-korridoren (se figur 8) som sträcker sig från rysk-finska 

gränsen via Stockholm och Hallsberg till Central- och Sydeuropa. Region Örebro län 

arbetar för att hela sträckan Oslo–Stockholm ska bli en del av ScanMed-korridoren.  

 

Nedan följer en beskrivning av de stråk som identifierats som mest betydelsefulla för 

Örebro län. 

5.3.5 Stockholm-Västerås/Eskilstuna-Örebro-Karlskoga-Karlstad-Oslo 

Funktion 

Stråket är av stor betydelse för persontransporter mellan Örebro och Stockholm men 

också vidare till Göteborg respektive Oslo. De flesta persontransporter från Örebro till 

Stockholm går via Västerås men även förbindelsen via Eskilstuna är viktig, speciellt för 

möjligheten att åka direkttåg till Arlanda utan byte i Stockholm. Stråket bidrar till att 

stärka Arlandas upptagningsområde västerut. 

 

Västerut från Örebro saknas direkt järnvägsförbindelse mot Karlstad och vidare mot Oslo 

som möjliggör restid på under tre timmar Oslo-Stockholm. Det är en klar brist. Österut är 

både Mälarbanan och Svealandsbanan av begränsad betydelse för godstrafik men är av 

stor betydelse för den storregionala pendlingen. Mellan Örebro och Arboga går 

Mälarbanan och Svealandsbanan i samma sträckning. Banorna kommer bli av ännu större 

betydelse både för godstransporter och långväga persontransporter om en ny 

järnvägsförbindelse mellan Örebro och Kristinehamn byggs och möjliggör en bättre 

förbindelse i stråket och bättre tillgänglighet till Norge. Godstrafiken på järnvägen mellan 

Hallsberg och Oslo har vuxit väldigt snabbt de senaste åren och åtgärder ska göras både i 

Hallsberg och på Värmlandsbanan för att förbättra de järnvägsförbindelser som finns idag. 
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E18 samlar upp trafik som går från norra Mälardalen och nordvästra Storstockholm som 

ska vidare mot Oslo. Från Örebro län är det i nuläget många som väljer att ta bil på E18 

till Oslo istället för att använda tåget, vissa företag väljer till och med bil till Arlanda och 

sedan flyg till Oslo, en rejäl omväg.  

 

Stråket är mycket viktigt för kommunikationerna inom Karlskogas arbetsmarknadsregion. 

En integrering av Karlskoga och Örebros arbetsmarknader skulle bidra till en 

regionförstoring med stora effekter i regionen. Längs stråket finns också förgreningar till 

kommunhuvudorter i länet som har betydelse för arbetspendling. Degerfors kommun når 

Örebro via väg 205 till Karlskoga och därefter via E18 till Örebro. Lekebergs kommun 

med huvudorten Fjugesta når Örebro via väg 204 och vidare mot Örebro längs E18. 

Stråket utgör också en viktig del i Örebro läns förbindelser med Vänerhamnarna 

Otterbäcken och Kristinehamn. 

Infrastruktur 

Mälarbanan är enkelspårig Örebro-Kolbäck och åtgärdsförslag har tagits fram i 

funktionsutredningar av Trafikverket mellan Örebro och Kolbäck, öster om Köping. 

Svealandsbanan ansluter till Mälarbanan i Valskog, öster om Arboga, och sträckan 

Valskog-Eskilstuna är enkelspårig. Tre olika banor utgör stråket Örebro-Karlstad, 

Godsstråket genom Bergslagen (Örebro-Hallsberg), Västra Stambanan (Hallsberg-Laxå) 

och Värmlandsbanan (Laxå-Karlstad). På sikt bör en järnvägsförbindelse Örebro-

Karlskoga och en ny gränsbana mot Norge byggas i förbindelsen mellan Stockholm och 

Oslo, detta för att möjliggöra tågtrafik med restid under tre timmar mellan Stockholm och 

Oslo via Örebro. 

 

E18 är mötesfri landsväg från Karlstad till Lekhyttan, strax väster om Örebro, och därefter 

motorväg genom Örebro och till Köping samt mellan Västerås och Stockholm. Sträckan 

Köping-Västerås ska inom de närmaste åren byggas om till motorväg. Större delen mellan 

Norge och Karlstad är inte mötesfri väg. Under första delen av planperioden kommer en 

olycksdrabbad korsning med trafiksignal byggas om till cirkulation i Karlskoga. 

 

E18/E20 är motorväg Örebro-Arboga, sträckan Arboga-Eskilstuna är mötesfri landsväg 

och till stora delar skyltad 100 km/tim.  

 

Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat 

på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar. 

Större brister 

 Avsaknad av järnvägsförbindelse Karlskoga-Örebro 

 Kapacitetsbrist på järnväg i stråken mot Stockholm 
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 Långa restider på järnväg Stockholm-Oslo och Örebro-Karlstad 

 Majoriteten av tågresor Örebro-Arlanda kräver minst ett byte. Kapacitet för fler 

genomgående tåg Örebro-Eskilstuna (Stockholm-Arlanda) 

 Majoriteten av tågresor Örebro-Eskilstuna kräver byte i Arboga.  

 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum i Örebro 

 Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 

 Bristande kapacitet på järnväg i Hovsta 

 Kapacitets och trafiksäkerhetsbrist på de delar av E18 som inte är mötesfri landsväg 

eller motorväg 

 Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50 

 Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20 

och riksväg 50 

 Framkomlighetsbrist på de delar av E20 öster om Arboga som har lägre hastighet än 

100 km/tim.  

 Problem med trafiksäkerhet och framkomlighet på E18 genom Karlskoga 

 På delar av stråket finns behov av separat cykelväg. 

 Bristande framkomlighet för bussar från E18 in till Örebro Resecentrum 

5.3.6 Stockholm-Örebro/Hallsberg-Laxå-Skövde-Göteborg 

Funktion 

Persontrafiken Stockholm-Göteborg går i detta stråk och kommer att göra så under minst 

25 år framöver. Stråket är också av betydelse för regionaltågstrafiken i Örebro län och 

arbets- och studiependling till och från Laxå, Hallsberg och Kumla mot Örebro.  

 

Stråket fyller också en viktig funktion för järnvägstransporter från Göteborg och 

Göteborgs hamn till Hallsberg och Stockholm. I Hallsberg samlas gods från norra delarna 

av landet upp för vidare transport mot Göteborg och Centraleuropa. Hallsberg är 

Nordeuropas största rangerbangård och av betydelse för godstransporter på järnväg för 

hela Sverige och Skandinavien. 

 

En stor del av vägtransporter mellan norra Sverige/ Storstockholm och Göteborg nyttjar 

E20 som har en viktig funktion för interregionala och regionala transporter. Längs stråket 

finns en stor del av landets fordonsindustri och underleverantörer till fordonsindustrin. 

Stråket har även regionala funktioner som transportstråk för bland annat Laxå, Hallsberg 

och Kumla för resor och transporter till och från Örebro. För dessa transportsamband 

fyller även väg 529 en viktig funktion som förbindelse Östansjö-Hallsberg-Kumla och 

vidare till Örebro.  

 

Ur ett näringslivsperspektiv är transporterna till hela Göteborgsregionen viktiga. För 

Örebroregionen är det även av stor vikt att kunna utnyttja närheten till Göteborgs hamn. 
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Örebro/Hallsberg är en länk mellan Mälardalens och Västra Götalands regionala 

kollektivtrafik på tåg. Vid gränsen mellan Örebro län och Västra Götalands län ansluter 

även Kinnekullebanan till Västra stambanan. Persontrafiken på Kinnekullebanan är ett 

exempel på regional tågtrafik i angränsande regioner som har Örebro som målpunkt. 

Infrastruktur 

Västra Stambanan har dubbelspår. E20 mellan Stockholm och länsgränsen till Västra 

Götaland är mötesfri. För näringslivet i regionen är det viktigt att E20 genom Västra 

Götaland byggs ut till mötesfri väg. Regionen samfinansierade del av utbyggnaden i 

länsplan för åren 2018-2029. Väg 529 och 641 har nyligen utretts utifrån ett 

trafiksäkerhets- och framkomlighetsperspektiv. 

Större brister 

 Kapacitetsbrist på järnvägen 

 Trafiksäkerhetsproblem Laxå bangård/station 

 Kumla bangård, kapacitets och trafiksäkerhetsbrist 

 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

 Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid södra station i Örebro 

 Flera sträckor på E20 i Västra Götaland har undermålig standard med hänsyn till 

trafikmängderna och den stora andelen tung trafik. 

 På delar av stråket finns behov av separat cykelväg. 

 Godståg som kan hanteras i Hallsberg kan i regel vara bara upp till 630 meter långa. 

Standard bör vara 740 meter långa tåg med sikte på att kunna hantera 1 000 meter 

långa tåg i Hallsberg. 

 Bristande trafiksäkerhet på väg 529 och 641 samt dålig bärighet på Samzeliibron i 

centrala Hallsberg 

5.3.7 Jönköping-Mjölby-Askersund-Örebro-Kopparberg-Ludvika-Borlänge 

Funktion 

Stråket är av stor betydelse för näringslivet då det är ett av landets tyngsta transportstråk, 

framförallt på järnvägen mellan Frövi och Hallsberg.  Även resterande järnvägar i stråket 

och riksväg 50 är betydande nationella godsstråk. I Örebro/Hallsberg samlas i stort sett all 

godstrafik på järnväg från norra delarna av landet, där ungefär hälften ska vidare söderut 

på Godsstråket genom Bergslagen till Mjölby och vidare mot Öresundsregionen och 

Centraleuropa. Andra hälften ska vidare mot Göteborg, ofta för export. Godsstråket 

genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att avlasta 

järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som annars 

skulle passerat genom Stockholm. 
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Stråket är också av stor betydelse för persontrafiken, särskilt de inomregionala 

kollektivtrafikresorna då sex av länets tolv kommuner ligger längs stråket och är beroende 

av det för arbetspendling till och från Örebro. Järnvägen är basen för kollektivtrafiken i 

stråket men riksväg 50 är av stor betydelse särskilt för Askersunds kommun som saknar 

järnvägsförbindelse.  

Infrastruktur 

Från Degerön strax norr om Motala till Hallsberg pågår en utbyggnad av järnvägen till 

dubbelspår som beräknas vara klar i sin helhet år 2025. Norr om Frövi är järnvägen 

enkelspårig.  

 

På riksväg 50 pågår planering för mittseparerad väg på sträckan Nykyrka-Brattebro backe. 

Rude-Askersund-Åsbro och Axbergshammar-Lilla Mon byggdes nyligen ut till mötesfri 

landsväg. När Nykyrka-Brattebro backe är färdigställt är riksväg 50 mittseparerad med i 

huvudsak skyltad hastighet 100 km/tim nästan hela sträckan från Motala till Lindesberg. 

Förslag finns på vidare utbyggnad norr om Lindesberg. På flertalet sträckor längs med 

riksväg 50 finns behov av cykelväg. 

Större brister 

 Kapacitetsbrist på järnvägen 

 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro 

 Brister i kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 Nykyrka-Brattebro 

backe 

 Framkomlighetsbrist riksväg 50 Örebro-Kvinnersta 

 Brister i kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet på riksväg 50 norr om Lindesberg 

 Hällabacken och Silverhöjdsbacken orsakar problem vintertid 

 Behov av separata gång- och cykelvägar på flertalet sträckor längs stråket 

5.3.8 Örebro-Norrköping 

Funktion 

Riksväg 51 är regionens viktigaste väg till Norrköping. Vägen har en central funktion för 

godstrafik till och från Norrköpings hamn och är ett av regionens mer trafikerade stråk för 

tung trafik. 

Infrastruktur 

För att Mariebergs handelsområde ska kunna utvecklas kommer riksväg 51 har 

Trafikverket tagit fram vägplan för en ny sträckning genom Marieberg. Ombyggnationen 

ska bekostas av Örebro kommun. Under 2019 färdigställdes mötesfri 100-väg sträckan 

Svennevad-Kvarntorp. Bygge av sträckan Kvarntorp-Almbro pågår under planperiodens 
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första år. Söder om Svennevad till länsgränsen och vidare mot Finspång är riksväg 51 inte 

mötesfri, men åtgärder för en trafiksäker och framkomlig 80-väg ska göras. I Svennevad 

kommer trafiksäkerheten att ses över. 

Större brister 

 Bristande framkomlighet och trafiksäkerhet söder om Svennevad 

 Behov av separat gång- och cykelväg på flera sträckor längs stråket 

 

5.3.9 Örebro/Hallsberg/Kumla-Katrineholm 

Funktion 

Med Örebro/Hallsberg som utgångspunkt är Västra Stambanan till Katrineholm en viktig 

länk för persontransporter till Stockholm samt till Norrköping och vidare söderut. 

Hallsberg är en knutpunkt för den interregionala persontrafiken, framförallt genom byten 

till och från Göteborg, Stockholm och Mjölby samt genom att flera regionala tågsystem 

når Hallsberg. Västra Stambanan är också det enda betydande stråket på järnväg för 

godstransporter mellan Stockholm och landets västra delar. Även stora delar av 

godsflöden mellan Centraleuropa och Stockholm går via Hallsberg på grund av rangering 

i Hallsberg. 
 

Riksväg 52 är ett interregionalt stråk mellan Örebro län och Sörmlands län.  

Infrastruktur 

Västra stambanan har dubbelspår. Riksväg 52 är till stora delar inte mötesfri.  

Större brister 

 Kapacitetsproblem på järnvägen 

 Framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem på riksväg 52 

 Behov av separat gång- och cykelväg längs riksväg 52 

5.3.10 Örebro-Lindesberg-Fagersta-Gävle 

Funktion 

Järnvägsstråket Godsstråket genom Bergslagen på sträckan Hallsberg-Gävle är en viktig 

länk mellan norra Sverige och de södra/sydvästra delarna av landet. Järnvägen på sträckan 

är ett av landets största godsstråk med mycket stor betydelse för norra Sveriges industrier. 

Godsstråket genom Bergslagen både norr och söder om Örebro skapar också möjlighet att 

avlasta järnvägsinfrastrukturen nära Stockholm genom att styra om godstransporter som 

annars skulle passerat genom Stockholm. 
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Riksväg 68 är en viktig länk för framförallt godstrafik mellan Gävleborg/norra 

Västmanland och Örebroregionen och vidare till södra och västra Sverige. 

Infrastruktur 

Största delen av järnvägen är enkelspår. Riksväg 68 har nyligen förbättrats genom 

anpassning till 80 km/tim med vissa framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder längs 

sträckan tillsammans med Västmanland. 

Större brister 

 Kapacitetsbrist på järnväg 

 Gång- och cykelväg saknas längs delar av stråket 

 

5.3.11 Örebro-Nora-Hällefors 

Funktion 

Stråket fyller en viktig funktion som pendlingsväg mellan Örebro och Nora samt vidare 

mot Hällefors. Vägen är också ett viktigt kollektivtrafikstråk, som trafikeras med express- 

och regionbussar.  

Infrastruktur 

Delen Örebro-Nora går drygt halva sträckan på riksväg 50 och resterande del på länsväg 

244. På denna del finns potential att korta restiderna med både kollektivtrafik och bil. 

Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är 80-väg och åtgärder ska göras under planperioden, bland 

annat ny trafikplats Nora. Riksväg 50 sträckan Lilla Mon-Örebro är mestadels mötesfri 

men saknar kollektivtrafikprioritering i någon form närmast Örebro.  

 

Stråket vidare från Nora upp mot Hällefors är viktigt för nordvästra länsdelens 

tillgänglighet till Örebro och en framkomlig och trafiksäker förbindelse är därför av stor 

betydelse för kompetensförsörjningen. Ökad tillgänglighet Örebro-Nora-Hällefors har 

potential att bidra till en positiv utveckling av bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i 

Nora och Hällefors. Här finns också potential att öka kollektivtrafikens attraktivitet och 

andel av persontransporterna. Under flera år har det förts diskussioner kring bygge av 

järnväg mellan Örebro och Nora och införa en länspendel med tåg. I nuläget är ett bygge 

av ny järnväg inte aktuell men frågan bör tas upp igen i framtiden, till exempel om 

pendeltågsstation i Hovsta och Nobelbanan byggs.  

Större brister 

 Långa restider Örebro-Hällefors 

 Behov av att se över hållplatser längs stråket 

 Bussarnas framkomlighet mellan Hovsta och Örebro Resecentrum 
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 Norabanans anslutning till Godsstråket genom Bergslagen, bristande kapacitet för 

eventuell pendeltågstrafik Örebro-Nora 

 Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och 

betydelse för regional arbetspendling 

 Behov av separat cykelväg på flera sträckor längs stråket 

 

5.3.12 Lindesberg-Arboga 

Funktion 

Väg 249 förbinder norra länsdelen med Arboga och vidare österut via E18 och E20 med 

Västerås/Eskilstuna och Stockholm. I Arboga finns tågförbindelser österut via 

Mälarbanan och Svealandsbanan till Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Arlanda. En 

gren av Mälarbanan/Godsstråket genom Bergslagen går parallellt med vägen. Järnvägen 

används för godstrafik.  

Infrastruktur 

Järnvägen är enkelspårig. Standarden på väg 249 varierar. Vägen går genom Vedevåg och 

Fellingsbro men utanför Frövi och passerar järnvägen fyra gånger. 2016 förändrades 

hastigheten på ett flertal sträckor från 70/90 till 80 km/tim med mål att få jämn hastighet 

och standard på hela stråket.  

Större brister 

 Låg trafiksäkerhet på delar av vägen och långa sträckor med lägre hastighet än 80 

km/tim 

 Problem med trafiksäkerhet, miljö och framkomlighet i Fellingsbro på grund av tung 

trafik och järnvägstrafiken 

 Behov av separat gång- och cykelväg längs delar av stråket 

 

5.3.13 Askersund-Laxå-Degerfors-Karlskoga-Hällefors 

Funktion 

Väg 205 utgör en tvärförbindelse mellan regionens södra, västra och norra delar. Vägen är 

ett interregionalt stråk för trafik mellan Sveriges sydöstra delar och Värmland, västra 

Dalarna och Oslo. Vägens södra del används för arbetspendling mellan Karlskoga, 

Degerfors, Laxå och Askersund. Vägen har också förgreningar till tätorter längs med 

stråket som är av betydelse för arbets- och studiependling i stråket, bland annat väg 237 

till Storfors. 

Infrastruktur 
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Väg 205 har växlande standard, på sikt bör hela stråket ha jämn hastighet men delen 

mellan Askersund och Karlskoga är prioriterad på grund av trafikmängden på vägen där. 

Väg 237 har hastighet 80 km/tim på större delen av sträckan. 

Större brister 

 Bristande standard i relation till funktion och mål om trafiksäkerhet och jämn 

hastighet 

 Bristande trafiksäkerhet i Degerfors tätort 

 Behov av separat cykelväg på delar av sträckan 

 

5.3.14 Karlskoga-Nora 

Funktion 

Stråket är i första hand en väg för pendling mellan Karlskoga och Nora men rymmer 

också övrig trafik. 

Infrastruktur 

Väg 243 har varierande hastighet och endast delar av sträckan når upp till 80 km/tim.  

Större brister 

 Uppnår inte jämn hastighet på större delen av stråket. 

 Behov av separat cykelväg i anslutning till Karlskoga och Gyttorp. 

 

5.3.15  Karlskoga, Gyttorp respektive Filipstad-Hällefors-Kopparberg 

Funktion 

Detta stråk är ett viktigt interregionalt stråk från Norrland, Dalarna och norra 

Västmanland till E18 mot Värmland/Oslo och riksväg 50/E20 till södra delarna av landet. 

Delen Hällefors-Filipstad är viktig för arbetspendling. Järnvägen förbi Hällefors är del av 

Bergslagsbanan och viktig för lokal kollektivtrafik, turisttrafik och godstransporter. 

Infrastruktur 

Målet är att vägen ska vara en trafiksäker och framkomlig väg med jämn hastighet som 

inte understiger 80 km/tim. Vägförbättringar genomförs på sträckan Sikfors-Kopparberg 

med den större åtgärden förbifart Hjulsjö för att öka framkomligheten, korta restiderna 

och höja trafiksäkerheten.  

 

Järnvägen längs stråket är enkelspårig. Under perioden 2014-2018 genomförde 

Trafikverket kapacitetshöjande åtgärder på stråket Kil-Ställdalen. 
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Större brister 

 Långa restider och hastighetsbegränsningar som understiger 80 km/tim på delar av 

sträckan. 

 Bristande trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter i Kopparberg 

och Hällefors tätort 

 

5.3.16 Nora-Lindesberg 

Funktion 

Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Nora och 

Lindesberg.  

Infrastruktur 

Länsväg 244 Nora-Lilla Mon är en 80-väg som inte mötesfri med mitträcke. Riksväg 50 

sträckan Lilla Mon-Lindesberg är mestadels mötesfri landsväg med 100 km/tim.  

Större brister 

 Bristande standard väg 244 Nora-Lilla Mon i förhållande till trafikmängd och 

betydelse för regional arbetspendling 

 Godstrafik skapar lokala problem i Nora. 

 Behov av gång- och cykelväg längs delar av stråket 

 

  

764



 

50 (73) Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21 Region Örebro län
 

5.3.17 Fjugesta - Kumla 

Funktion 

Stråket är framförallt av betydelse för arbets- och studiependling mellan Fjugesta och 

Kumla. 

Infrastruktur 

Länsväg 534 har till största del hastighet 70 km/tim med 50 km/tim på kortare avsnitt, 

oftast genom korsningar eller förbi bebyggelse. Korsning med väg 529 ska åtgärdas. 

Större brister 

 Låg standard och hastighet i förhållande till vägens funktion 

 Låg trafiksäkerhet i korsning med länsväg 529 

 

5.3.18 Örebro stad 

Örebro är regionens motor och brister i infrastrukturen i Örebro stad kan ha effekter för 

hela regionen. Här beskrivs de funktioner, infrastruktur och brister som finns i Örebro 

tätort som bedöms vara av regional betydelse.  

Funktion 

Örebro är länets centrum och tillgängligheten till det utbud av arbetstillfällen, arbetskraft, 

service med mera som finns i Örebro stad är av betydelse för hela länet. Örebro stad är 

också en nod i den storregionala kollektivtrafiken. I centrala Örebro finns dock kapacitets- 

och framkomlighetsproblem som påverkar även regionala resor.  

Infrastruktur 

Örebro resecentrum är en viktig nod i det storregionala, regionala och lokala resandet. Här 

sker byte mellan olika trafikslag och här stannar både regionaltåg och fjärrtåg. Örebro 

södra är en viktig station i det regionala tågsystemet och viktig för arbetspendling då den 

ligger strategiskt i förhållande till många stora arbetsplatser.  

Stadstrafiken i Örebro går framförallt på kommunal infrastruktur men är ett 

transportmedel för hela regionen för att ta sig vidare från bytespunkter mellan 

regionaltrafiken och lokaltrafiken. Bussarnas framkomlighet i Örebro är därför av 

regional betydelse. Under planperiodens första år byggs BRT-system för snabbussar i 

Örebro. 

 

Åtgärdsvalsstudien ÅVS E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro har visat 

på systempåverkande brister på och i koppling mellan nationella stamvägar. 

Större brister 

765



 

Region Örebro län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21 51 (73)
 

 Bristande framkomlighet för regionbussarna i Örebro  

 Bristande kapacitet på plattformar och för angörande trafik vid resecentrum Örebro 

 Bristande kapacitet, tillgänglighet och trafiksäkerhet vid Södra station i Örebro 

 Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet på E18, E20 och riksväg 50 

 Bristande trafiksäkerhet, kapacitet och framkomlighet i anslutningar mellan E18, E20 

och riksväg 50 
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6. Prioriteringar i 
länsplanen 2022-2033 

I detta kapitel beskrivs vilka större brister och/eller 

åtgärder som prioriteras för utredning och/eller 

genomförande samt vilka 

åtgärdsområden/typåtgärder som ska prioriteras. I 

åtgärdsplaneringen har den strategiska 

hållbarhetsbedömningen (se avsnitt 10) varit en 

betydande faktor i bedömningen av storleken av 

potter och prioritering av brister. Alla föreslagna 

åtgärder har prövats mot fyrstegsprincipen i 

åtgärdsvalsstudier eller motsvarande. 

 

När länsplanen för Örebro län 2022–2033 antas pågår eller planeras ett antal åtgärder som 

beslutats under planperioden 2018–2029. Dessa åtgärder ligger fast och belastar 

planramen under planperioden 2022–2033. Totalt uppgår kostnaden för dessa åtgärder till 

cirka 522 miljoner kronor, vilket betyder att utrymmet för nya åtgärder är begränsat. Nya 

åtgärder ska tydligt bidra till de transportpolitiska målen, den regionala 

utvecklingsstrategin samt mål i trafikförsörjningsprogram, energi- och klimatprogrammet 

och den regionala cykelplanen. 

 

I detta kapitel beskrivs de större åtgärder som ingår i länstransportplan 2022–2033, vad 

deras syfte är, när de beräknas genomföras samt hur resterande medel i planen fördelas 

mellan dessa brister, åtgärder och åtgärdsområden. 

 

6.1 Större vägombyggnationer, 202 mnkr 

6.1.1 Riksväg 51, Kvarntorp-Almbro, 127 mnkr 

Riksväg 51 är en av regionens viktigaste vägar, framförallt för godstransporter, och 

ombyggnationen av vägen har planerats under många år. Sträckan Svennevad-Kvarntorp 

färdigställdes 2019. Sträckan Kvarntorp-Almbro ska byggas om till mötesfri landsväg 

med 100 km/tim som referenshastighet. Arbetet startade våren 2021. Objektet har belastat 

två tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 243 mnkr varav 57 mnkr har 

finansierats genom extra stöd för mittseparering från Nationell plan.  

6.1.2 Riksväg 63, Förbifart Hjulsjö, 75 mnkr 

Riksväg 63 mellan Hällefors och Kopparberg är ett viktigt stråk för godstransporter 

genom norra länsdelen, från Dalarna, Gävleborgs och Västmanlands län och vidare mot 

Värmland och Karlstad. Objektet ingick i länstransportplan 2014–2025 samt 2018-2029. 

Viktiga ändringar i Kapitel 6  
Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till väg 
50 p.g.a. att åtgärder på Örebro Södra dröjer.  
 

Bristlistan med vilka stråk/platser som prioriteras för 
utredning har uppdaterats. Väg 52 var i länsplan 2018-
2029 prioriterad för åtgärder, nu är den prioriterad 
som brist och ny utredning ska göras. 
 

Det finmaskiga vägnätet har utretts och 30 miljoner 
kronor avsätts för åtgärder som inte kräver vägplan. 
Det handlar om statliga vägar med grusbeläggning 
eller max 500 ÅDT (årsdygnsmedeltrafik, snitt av 
trafik per dygn).  
 

Medel till medfinansiering av mindre åtgärder på 
kommunalt vägnät har ökat med 30 procent.  
 

Medel till medfinansiering av åtgärder på enskilt 
vägnät har ökat med 150 procent. 
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Förbifart Hjulsjö innebär en restidsminskning och förbättrad trafiksäkerhet på sträckan, då 

det både ökar möjligheten att hålla jämn hastighet och möjligheten till omkörningar. 

Arbetet har tidigarelagts tack vare ökat utrymme i budget och byggstart skedde 2020. 

Objektet har belastat tidigare länsplaner med kostnader. Totalt kostar projektet 100 mnkr. 

6.2 Mindre åtgärder på regionalt vägnät 

6.2.1 Kollektivtrafik, 80 mnkr 

Ett av de transportpolitiska målen är att uppnå ett jämlikt och jämställt transportsystem. 

Det huvudsakliga målet för allmän kollektivtrafik är att uppnå en ökad marknadsandel av 

de motoriserade resorna som genomförs. För att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken 

behöver åtgärder göras för att fler ska ha säker tillgång till bytesnoder som hållplatser och 

stationer. En infrastruktur i form av hållplatser och vägar till och från dessa som är fysiskt 

tillgängliga skapar möjlighet att kombinera olika transportslag, vilket stärker 

kollektivtrafikens attraktivitet ur ett hela resan-perspektiv med kunden i fokus. 

 

För att stärka kollektivtrafikens attraktivitet i hela länet samt för att effektivisera 

trafikeringen behövs därför åtgärder av mindre karaktär som stärker hela resan. 

Åtgärderna som planeras ska höja trafiksäkerhet och tillgänglighet till  kollektivtrafikens 

hållplatser och bytespunkter. Åtgärderna kan oftast genomföras utan att ta fram vägplan. 

Exempel på åtgärder som kan göras:  

 Standardhöjning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser 

 Utveckling av bytespunkter, till exempel pendlarparkeringar 

 Åtgärder för effektivare omlopp som minskar körtider, exempelvis förbättrade 

vändplatser för bussar i linjetrafik 

6.2.2 Cykel, 244 mnkr 

Det övergripande transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna 

och näringslivet i hela landet. Cykeln är det mest samhällsekonomiskt lönsamma 

transportmedlet enligt kostnadsnyttoanalyser, mycket tack vare de positiva 

folkhälsoaspekterna. Den är därför ett prioriterat trafikslag för att uppnå ett hållbart 

transportsystem.  

 

Vägnätet för cykel är i dag bristfälligt och behöver förbättras. Cykelvägar har en viktig 

funktion för arbetspendling och skolresor med cykel men fungerar också som en säker 

infrastruktur för att genomföra kortare resor lokalt eller vidare med andra färdmedel som 

buss eller tåg.  

Cykelåtgärder genomförs vid behov efter rekommendation i åtgärdsvalsstudier och i 

dialog med Trafikverket och berörda kommuner. Trafikverket ska i sin verksamhetsplan 
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prioritera utredningar för cykelvägar utifrån bristlista i den regionala cykelplanen för 

Örebro län. 

 

Mindre åtgärder som bidrar till att stärka kollektivtrafiken och/eller ökar trafiksäkerheten i 

korsningspunkter med bilar och lastbilar kommer att prioriteras tillsammans med 

utbyggnad av nya cykelvägar. I cykelpotten finns utrymme för både större och mindre 

åtgärder, utöver de som redan är planerade och listas nedan.  

Grythyttan-Hällefors, 36 mnkr 

Det finns en vägplan för cykelväg mellan Grythyttan och Hällefors och cykelvägen 

beräknas att öppna för trafik år 2023. Kostnader har belastat tidigare länsplan och objektet 

kostar totalt 49 mnkr. 

Sannahed-Ralavägen, 25 mnkr 

Vägplanearbete pågår för gång- och cykelväg Sannahed-Ralavägen. Det är en saknad länk 

i cykelvägnätet och objektet kommer att bidra till en separat cykelförbindelse mellan 

Hallsberg och Kumla, via Sannahed. 

Norra Bro-Almbro, 35 mnkr 

Vägplanearbete pågår för Norra Bro-Almbro. Cykelvägen kommer tillsammans med 

satsningar från Örebro kommun och det större vägobjektet Kvarntorp-Almbro göra det 

möjligt att cykla på separat cykelväg från Örebro till Gällersta. 

Stöd till regionala cykelvägar i Nationell plan 

Medel som eventuellt frigörs i cykelpotten via Nationella planens stöd till statliga 

cykelvägar kommer att läggas på att bygga mer cykelinfrastruktur utifrån 

prioriteringslistan i den regionala cykelplanen för Örebro län. 

6.2.3 Trafiksäkerhet, 150 mnkr 

Under tidigare planperioder har det genomförts stora satsningar på att höja trafiksäkerhet 

och framkomlighet längs regionalt viktiga stråk. Trots det finns det flera sträckor i länet 

som har brister när det gäller trafiksäkerhet och framkomlighet. Stråken har en viktig 

funktion i länet för godstransporter, arbetspendling och kollektivtrafik men har inte lika 

stora trafikmängder som de vägar som redan åtgärdats. För några av stråken finns 

åtgärdsvalsstudier gjorda men vissa av dessa kräver en översyn innan åtgärder kan 

genomföras.  

 

De åtgärder som främst kommer att genomföras under planperioden är enklare åtgärder 

för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, som att räta ut kurvor, göra åtgärder vid 

sidan om vägen, eliminera flaskhalsar, trafiksäkra tätortsgenomfarter, göra åtgärder vid 

korsningar med mera. En inriktning för arbetet är att vägarna ska ha jämna hastigheter och 
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de stråk som bedöms viktigast för godstransporter ska ha hastigheten 80 km/tim som 

minimum. Åtgärder bör genomföras i stråk och noder enligt prioriteringsordningen nedan 

och genom paketering av åtgärder.  

1. Länsväg 204, Fjugesta-Lanna 

Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Flera åtgärder har redan genomförts med 

mål att höja standarden på befintlig 80-väg, men en översyn och genomförande av 

åtgärder vid den södra infarten till Fjugesta återstår. Utöver det kommer behov av 

cykelväg att diskuteras vidare med kommunen och Trafikverket. 

2. Länsväg 207, Örebro-Odensbacken 

Åtgärder enligt genomförd åtgärdsvalsstudie. Åtgärder innebär trafiksäkerhetsåtgärder för 

en säker 80-väg och säkerhetsåtgärder i tätorterna. Utöver det ska hållplatser för 

kollektivtrafik rustas upp och cykelväg byggas i etapper längs stråket. 

3. Länsväg 244, Lilla Mon-Gyttorp 

Åtgärder enligt åtgärdsvalsstudie. Länsväg 244 är ett stråk för framförallt arbetspendling 

och är viktigt för nordvästra länsdelens tillgänglighet till Örebro. Vägen ska förbättras 

som 80-väg med upprustning och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, byggnation av 

saknade cykellänkar och utbyggnad av pendlarparkeringar samt en större ombyggnation 

av trafikplats Nora, som är utformad för vänstertrafik. De åtgärder som är föreslagna i 

åtgärdsvalsstudie för en trafiksäker och tillgänglig 80-väg behöver även göras inför en 

möjlig framtida ombyggnation till mötesfri landsväg.  

 

Det kan på sikt vara rimligt att bygga ut väg 244 till mötesfri landsväg, men så länge 

trafiken i sambandet mellan Örebro och länets norra kommuner ”fastnar” i köer på väg 50 

mellan Kvinnersta och trafikplats Norrplan på E18 i Örebro bör andra satsningar 

prioriteras före. Pengar ämnade för Örebro Södra har flyttats till åtgärder på väg 50 i 

Örebro delvis med anledning av detta. Vidare utredning av åtgärder på väg 50 ska göras 

innan åtgärder kan beställas. Behovet av mötesfri landsväg på väg 244 bör därför ses över 

när kapacitetshöjande åtgärder för väg 50 och E18 är planerade och/eller genomförda. Då 

kan vi även utvärdera effekter av coronapandemin och digitaliseringens utveckling samt 

värdera åtgärder kopplade till klimatförändringar. Behovet bör ses över ihop med frågan 

om en pendeltågsstation i Hovsta och en upprustning av Norabanan, vilken kan vara 

aktuell om Nobelbanan byggs mellan Örebro och Kristinehamn.  

4. Länsväg 529 och 641, Östansjö-Hallsberg-Kumla 

Åtgärder enligt genomförda åtgärdsvalsstudier som innebär en jämnare hastighet och 

anpassade trafiksäkerhetsåtgärder i hela stråket. Vissa åtgärder ligger på kommunalt 

vägnät och dessa har kommunerna Kumla och Hallsberg ansvar för att finansiera och 

genomföra. 
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6.3 Utvecklingsåtgärder 
Tanken med potten är att snabbt kunna svara upp mot behov som uppstår och därför ska 

medlen för utvecklingsåtgärder främst användas till: 

 utredning av prioriterade brister  

 åtgärder som är av betydelse för regionens näringsliv som inte är kända just nu samt  

 till samfinansiering av objekt i nationell plan som är av regional betydelse.  

6.3.1 Utvecklingspott, 16 mnkr 

Pengarna i den här potten ska främst gå till finansiering och medfinansiering av hittills 

okända åtgärder som är av regional betydelse. Potten ska även användas till utredningar 

av prioriterade brister och behov enligt lista nedan och i den regionala cykelplanen. För 

att bli ett namngivet objekt i länsplanen är huvudprincipen att bristen redan ska ha 

genomgått en åtgärdsvalsstudie med utgångspunkt i fyrstegsprincipen. Därefter görs ett 

ställningstagande av deltagande parter för val av åtgärder.  

 

Region Örebro län har, tillsammans med flera andra länsplaneupprättare, tidigare önskat 

göra separata steg 1- och steg 2-åtgärder med hjälp av länsplanen. I nuläget kan endast 

vissa steg 1- och steg 2-åtgärder genomföras i byggskede. Om en ändring av förordningen 

gör detta möjligt under planperioden ska utvecklingspotten användas för genomförande av 

steg 1- och 2-åtgärder. 

6.3.2 Prioriterade brister 

Prioriterade brister och behov för utredningar i stråk är:  

1. Regionbussarnas framkomlighet 

Körtiden för bussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden på 

resten av sträckan. Utredning av åtgärder för att höja regionbussarnas framkomlighet i 

tätort bör genomföras under planperiodens första år. Bristen behöver utredas tillsammans 

med väghållare längs de aktuella stråken. För åtgärder är Örebro tätort prioriterat. Se 

vidare under avsnitt Statlig medfinansiering. 

2. Riksväg 52 E20-Odensbacken 

Riksväg 52 är ett viktigt mellanregionalt stråk för vilken en förenklad åtgärdsvals 

studie genomfördes 2014. Utredningen gjordes inte förutsättningslöst, utan utredningens 

utgångspunkt var åtgärder som skulle främja målstandarden 100 km/h, som var ett mål i 

länsplanen för 2014-2025. Både näringslivets och barnens perspektiv saknades dessutom i 

utredningen. Åtgärder som föreslogs i utredningen bedöms inte ha prövats tillräckligt 

utifrån fyrstegsprincipen och därför har vi inte kunnat motivera en beställning av åtgärder 

i varken länsplan för 2018-2029 eller 2022-2033. Vägen behöver utredas på nytt under 

planperiodens första tre år för att ha föreslagna åtgärder som beslutsunderlag till 2026 års 

planrevidering. 
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3. Riksväg 63 Hällefors och Kopparberg tätorter  

Riksväg 63 är ett viktigt mellanregionalt stråk där stora delar av sträckan har åtgärdats och 

andra kommer att åtgärdas. Brister som kvarstår är trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

framkomlighet i Hällefors och Kopparberg tätorter.  

4. Almbro, Svennevad, Pålsboda och Ekeby tätorter 

I samband med ombyggnad av riksväg 51 har problem med trafiksäkerheten i Almbro och 

Svennevad har uppdagats. Utredningar för att höja trafiksäkerhet och öka tillgängligheten 

i tätorterna ska genomföras. Det finns även anledning att titta på Ekeby och Pålsboda som 

fått effekter av ombyggnationen. 

5. Väg 244 Hällefors-Nora 

Väg 244 är utredd mellan Lilla Mon och Gyttorp. Sträckan mellan Grythyttan och 

Hällefors rustas upp i samband med byggnation av ny cykelväg. Trafiksäkerhet och 

framkomlighet behöver utredas på den sträcka som ännu inte är utredd mellan Gyttorp 

och Grythyttan med fokus på i första hand trafiksäkerhet. 

6. Länsväg 831 och 840, Frövi tätort 

Som konsekvens av utvecklingen av Billerud Korsnäs pappersbruk och ombyggnation av 

Frövi bangård behöver trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet i Frövi tätort 

utredas för den godstrafik som färdas på väg. Målet är att öka attraktiviteten i tätorten för 

både invånare och näringsliv. 

7. Länsväg 205, Askersund-Degerfors-Karlskoga-Hällefors 

Länsväg 205 ska som stråk i sin helhet utredas på sikt, men i första hand kommer 

Degerfors tätort att prioriteras. Anledningen är den osäkra trafiksituationen centralt i 

tätorten i kombination med framkomlighetsproblem för regionbussar och 

utvecklingsplaner centralt i Degerfors. 

8. Genom-/förbifart Nora 

En översyn av trafiksituationen i Nora behövs för att förbättra den lokala trafikmiljön. Ett 

problem är att godstransporter åker genom Nora tätort istället för att åka runt staden vilket 

ger både bullerproblematik i den lokala miljön och framkomlighetsproblem för 

godstransporterna. 

9. Länsväg 249, Lindesberg – E20 

Väg 249 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 

har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv 

som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss. 

10 Länsväg 243, Karlskoga – Nora  
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Väg 243 utreddes 2013 i en förenklad åtgärdsvalsstudie. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder 

har genomförts men på sikt kommer vägen behöva utredas igen för att täcka de perspektiv 

som inte togs med i den förenklade studien. Vägen är viktig för kollektivtrafik med buss. 

Cykelvägar 

För prioriterade brister av cykelvägar, se Regional cykelplan för Örebro län. 

6.3.3 Finmaskigt vägnät, 30 mnkr 

I länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 är det finmaskiga vägnätet, länets 

mindre statliga vägar,  prioriterat för utredning och en första studie har genomförts. 

Vägtyperna det handlar om är asfaltsvägar med max 500 i årsdygnsmedeltrafik eller 

grusvägar. I studien har länets kommuner, Trafikverket och Svealandstrafiken involverats. 

En vidare utredning ska göras år 1-3 denna planperiod för att prioritera vilka vägar som 

ska åtgärdas. Åtgärder ska sedan göras utan enligt prioritering att ta fram vägplan. 

6.3.4 Samfinansiering av åtgärder i nationell plan 

Godsstråket genom Bergslagen, Frövi bangård, 23 mnkr 

2015 fattade Region Örebro län beslut tillsammans med Lindesbergs kommun och 

Trafikverket om att finansiera en ombyggnation av Frövi bangård. Behovet uppstod i 

samband med investeringar som leder till kraftig produktionsökning vid Frövifors bruk 

och en önskan att transporter till bruket skulle gå på järnväg istället för med lastbil. 23 

miljoner kronor är avsatta till samfinansiering av ombyggnationen av Frövi 

bangård tillsammans med Lindesbergs kommun och Trafikverkets 

nationella plan för transportsystemet. I länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-

2029 avsattes 31 miljoner kronor. Den summan har minskats tack vare att Trafikverket 

tagit kostnaden för att ta fram en järnvägsplan i det nationella objektet Frövi bangård som 

finansieras av Nationell plan för transportinfrastruktur. 

Väg 50, framkomlighet för kollektivtrafik mellan trafikplats Norrplan och 

Kvinnerstarondellen, 20 mnkr 

Åtgärdsvalsstudien E18/E20 samt riksväg 50, kapacitetsbrist genom Örebro visade stora 

kapacitetsbrister på väg 50 mellan trafikplats Norrplan och Kvinnersta där lokal trafik 

”bromsar” genomgående godstrafik och kollektivtrafik, särskilt i rusningstid. Utredningen 

visade potential i att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken längs sträckan som 

är in- och utfart för regionbussar till de fyra norra kommunerna i länet samt en sträcka där 

linjebussar i stadstrafik trafikerar. Kommunala planer för exploatering finns i området 

kring riksväg 50 och trafiken beräknas därför öka på sträckan och ytterligare försämra 

framkomligheten för kollektivtrafik och gods. En fördjupad utredning ska göras de 

närmsta åren med fokus på hållbart resande tillsammans med Örebro kommun och 

Trafikverket. Huvudfinansiär för åtgärder på vägen är Trafikverket genom Nationell plan. 
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I länsplanen avsätts pengar på en nationell väg för att stråket är mycket viktigt för 

kollektivtrafiken och en naturlig förlängning av framtida planerade etapper för snabbussar 

(BRT) i Örebro. Utredningen avgör dock vilka åtgärder som är aktuella. Det kan innebära 

busskörfält, signalprioritering i korsningar och förbättrade hållplatsutformningar. Målet är 

att göra kollektivtrafiken mer attraktiv i stråket genom att fokusera på åtgärder som gör 

bussen mer attraktiv genom ökad pålitlighet, minskad restid och ökade förutsättningar för 

högre turtäthet i framtiden. Åtgärderna ska ha en trafikslagsövergripande verkan vilket 

innebär att åtgärder ska förbättra trafiksituationen för all övrig trafik.  

 

Pengarna som avsätts var tidigare ämnade för åtgärder vid Örebro Södra men har flyttats 

för att åtgärderna på järnvägsstationen ligger långt fram i tid, enligt Trafikverket. 
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6.4 Statlig medfinansiering 

6.4.1 Strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar  

För att nå målen om minskad klimatpåverkan i den regionala utvecklingsstrategin, det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet och energi- och klimatprogrammet krävs att fler 

länsbor väljer kollektivtrafiken framför bilen. Då behövs en satsning på kollektivtrafiken 

och dess infrastruktur för att den ska bli attraktiv och konkurrenskraftig gentemot bilen. 

Planeringen och användningen av infrastrukturen 

måste förändras på sådant sätt att resandet påverkas på ett strukturellt plan. Flertalet av 

dessa strukturförändrande kollektivtrafiksatsningar berör flera aktörer och 

planeringsnivåer och förutsätter en samfinansiering mellan länstransportplanen, nationell 

plan och kommunala medel. 

 

Den regionala utvecklingen är beroende av arbetspendling och fungerande 

kompetensförsörjning. Trenden har varit att allt fler reser mer och längre till arbete och 

studier. För att detta ska vara möjligt ur ett hållbarhetsperspektiv måste mer av det dagliga 

resandet ske med kollektivtrafik och därför är det angeläget att korta restiderna och öka 

tillgänglighet med kollektivtrafik från hela länet till Örebro och dess funktioner med 

universitetssjukhus, universitet och arbetstillfällen. Därför prioriteras medfinansiering av 

att utveckla kollektivtrafiken i Örebro i riktning mot så kallad Bus rapid transit (BRT) 

samt medfinansiering för att höja regionbussarnas framkomlighet i tätort, där åtgärder i 

Örebro är prioriterade först. 

Kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro, 90 mnkr  

Region Örebro län har tillsammans med Örebro kommun tagit fram en utredning och 

genomförandeplan för ett så kallat Bus rapid transit-system (BRT), ett system för 

snabbussar i Örebro stad. I dag är stadstrafiken i Örebro en av Sveriges långsammaste och 

BRT har potential att öka kollektivtrafikresandet på ett betydande sätt i Örebro. BRT-

åtgärden har också effekter på bostadsbyggandet, då det längs den planerade sträckningen 

kommer att byggas cirka 2 730 nya bostäder inom perioden för länsplanen.  

 

Genomförandet av BRT i Örebro sker i etapper och finansieringen bör ske både via 

kommunala medel och via länsplanen. Örebro kommun planerar också att söka 

stadsmiljöavtal för byggandet av ett BRT-system. Länsplanen kan samfinansiera 

byggandet av den första etappen av BRT-systemet med högst 125 miljoner kronor, varav 

en del medel redan använts under 2021 och resterande medel kommer användas under 

kommande planperiod. 
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Regionbussarnas framkomlighet, 50 mnkr 

Körtiden för regionbussar inom tätort är oproportionerligt stor i jämförelse med restiden 

på resten av sträckan. Dessa brister är tydliga i bland annat Örebro tätort där många 

resenärer upplever att bussen ”sitter fast” i trafiken in och ut ur Örebro. Örebro är också 

ett nav i det regionala kollektivtrafiksystemet och åtgärder för att höja regionbussarnas 

framkomlighet till Örebro resecentrum är därför prioriterat. Liknande åtgärder kan 

komma att bli aktuella även i andra tätorter i länet framöver.  

 

Att höja bussarnas framkomlighet i Örebro skulle stärka bussarnas attraktivitet och 

restidskvot gentemot bilen. En utredning av brister och behov för regionbussarnas 

framkomlighet i Örebro, främst på Södra infarten samt riksväg 50 från Norrplan och in 

mot resecentrum, bör färdigställas under planperiodens tidigare år. Utredningen bör tas 

fram i samarbete med Örebro kommun eftersom sträckorna till största del är kommunala, 

men bör även inkludera relevant regional och nationell infrastruktur.  Kopplat till de 

behov som pekats ut på riksväg 50 i genomförd åtgärdsvalsstudie bör även Trafikverket 

involveras.  

 

Region Örebro län och Örebro kommun planerar dessutom för nytt stadslinjenät där 

Örebro C och Örebro Södra pekas ut som huvudsakliga målpunkter. Därför behöver 

medel prioriteras för åtgärder där.  

Medfinansiering av kommunala åtgärder, 150 mnkr 

I länsplanen 2022–2033 avsätts totalt 150 miljoner kronor under planperioden till 

medfinansiering av kommunala åtgärder för trafiksäkerhet, miljö, kollektivtrafik och 

cykel. Länets kommuner kan söka medfinansiering av åtgärder på kommunal infrastruktur 

i enlighet med förordning SFS 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar med mera. Prioritering av vilka kommunala åtgärder som ska 

få medfinansiering sker i en årlig process i dialog med kommuner och Trafikverket. 

Åtgärderna bör ligga i linje med länsplanens övergripande mål samt övriga relevanta 

regionala och nationella mål och planer. Satsningarna på att öka tillgänglighet till skolor 

och koppla ihop kollektivtrafik med andra transportmedel bättre kan med fördel göras 

med hjälp av denna pott. 

Medfinansiering av investeringar på det enskilda vägnätet, 15 mnkr 

Det finns möjlighet för enskilda väghållare att få bidrag med högst 50 procent till vissa 

investeringar i det enskilda vägnätet, exempelvis för byte/bygge av broar eller 

nybyggnation av enskild väg. Trafikverket ansvarar för hantering av ansökningar och 

prioritering av medel efter dialog med Region Örebro län. Totalt avsätts 15 miljoner 

kronor till medfinansiering av investeringar i det enskilda vägnätet under planperioden. 
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6.5 Planeringsutrymme, 91 mnkr 
Det kan hända att ett objekt blir så kostsamt att det börjar tränga ut andra objekt och då 

krävs en omprioritering i länsplanens genomförande och en teknisk justering av 

länsplanen. Planeringsutrymmet finns till för att kunna hantera kostnadsfördyringar i de 

större objekten utan att påverka övriga satsningar. Om det inte skulle bli några 

kostnadsfördyringar i de planerade objekten ska pengarna i första hand användas till 

mindre åtgärder för cykel, kollektivtrafik och trafiksäkerhet på det statliga regionala 

vägnätet. 
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7. Ekonomisk fördelning 
av planen 

7.1 Fördelning över planperioden 
I tabellen ser du länsplanens fördelning på objekt och åtgärdsområde över tid. I tabellen 

finns tre kolumner med en indelning av pengar i den tolvåriga planen. Länsplanens år 1-3 

innehåller pengar för åtgärder som är aktuella för genomförande där till exempel eventuell 

vägplan tagits fram. År 4-6 innehåller pengar för sådant som är prioriterat sedan tidigare 

och åtgärder är på gång, där exempelvis vägplanearbete pågår. År 7-12 är den del av 

länsplanen där pengar placeras för att visa vilka objekt som är viktigast att utreda. 

Pengarna kan prioriteras om vid nästa planrevidering. 

 

I förhållande till de preliminära planramarna är planen framtung under planens år 1-3. 

Detta beror på att Kvarntorp-Almbro försenats och att förbifart Hjulsjö tidigarelagts, tack 

vare pengar från Nationell plan för bygge av mötesfria vägar. Även projektet för 

snabbussar i Örebro är framflyttat tidsmässigt och bidrar till detta. 

 

Många av de trafiksäkerhetsåtgärder som planerats in för genomförande ligger under åren 

4-6. Kollektivtrafikåtgärderna är planerade i detalj för de första tre åren men därefter blir 

det mer utrymme för att använda potten fritt mellan de två senare perioderna för att 

tillgänglighetsanpassa hållplatser, anpassa körvägar, utveckla bytespunkter med mera.  

 

De största cykelåtgärderna som är planerade ligger för genomförande år 1-3 och 

vägplanearbete inför genomförande år 4-6. Anledningen är att det planeringsutrymme 

som fanns i länsplanen för åren 2018-2029 bland annat gick till att finansiera 

cykelobjekten Sannahed-Ralavägen och Norra Bro-Almbro, utöver att hantera 

kostnadsfördyringar. 

 

Sam- och medfinansiering av större åtgärder på nationell respektive kommunal 

infrastruktur är fördelad över tid enligt de avsiktsförklaringar som finns mellan berörda 

parter. I utvecklingspotten finns pengar till utredningar för alla år och där ingår även 

åtgärder på det mindre statliga vägnätet. Pengarna för åtgärder ligger i slutet av 

planperioden. 

 

Trafikverket ska utforma ett stöd till regionala cykelvägar. Det arbetet är inte färdigt.  

Viktiga ändringar i Kapitel 7  
Alla åtgärdsområden har i planförslaget mer pengar än 
tidigare, förutom ”Större vägombyggnationer”.  
 

Planeringsutrymmet behålls. 
 

En jämförelse med tidigare länsplaner av hur medel 
prioriterats är tillagd så utvecklingen kan följas. 
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Örebro län 
Summa  

2022-2033 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Planram 1 161       

Större vägombyggnationer 202 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro 127 127     

Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö 75 75     

Kollektivtrafik 80 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Mindre kollektivtrafikåtgärder 80 12 26 42 

Trafiksäkerhet 150 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Mindre TS-åtgärder 150 18 46 86 

Cykel, regionalt vägnät 244 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Grythyttan-Hällefors 36 36     

Norra Bro-Almbro 34   34   

Sannahed-Ralavägen 24   24   

Cykelåtgärder (pott) 150 7 25 118 

Utvecklingsåtgärder 89       

Samfinansiering av nationell plan 43 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Frövi bangård (cykelbro) 23   23   

Kollektivtrafikprioritering väg 50  20     20 

Utvecklingspotten 46 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Finmaskigt vägnät 30     30 

Pott 16 2 6 8 

Statlig medfinansiering 305 År 1-3 År 4-6 År 7-12 

Snabbussar Örebro (BRT) 90 70 20   

Regionbussarnas framkomlighet 50   17 33 

Mindre åtgärder, kommunal 
infrastruktur 

150 31 35 84 

Enskilda vägar 15 3 3 9 

Totalt 1 070 381 259 430 

Planeringsutrymme, ca 7% 91 10 22 59 

Medfinansiering från Nationell plan 
mötesfria vägar 

37       

Medfinansiering från Nationell plan 
cykelvägar 

?       

 

  

779



 

Region Örebro län Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-2033 | Datum: 2021-05-21 65 (73)
 

7.2 Fördelning mellan åtgärdsområden 
I figur 9 nedan visas fördelningen av pengar mellan åtgärdsområden. Större 

vägombyggnationer är ett område där man i projekten tar ett helhetsgrepp på vägmiljön 

och gör åtgärder för väg, kollektivtrafik och cykel. De åtgärder i länsplanen som finns i 

detta område omfattar totalt 202 miljoner kronor där Förbifart Hjulsjö och Kvarntorp-

Almbro är beslutade i tidigare plan. Planen innehåller också mindre 

kollektivtrafikåtgärder (sju procent) och mindre trafiksäkerhetsåtgärder (13 procent) på 

det regionala vägnätet. 21 procent av planen används för cykelåtgärder där Grythyttan-

Hällefors är ett objekt från tidigare plan medan Norra Bro-Almbro och Sannahed-

Ralavägen är nya objekt. Åtta procent går till utvecklingsåtgärder där åtgärder på 

finmaskigt vägnät, utredningar, plötsliga åtgärder och cykelbro vid Frövi station ingår. 

305 mnkr (26 procent) läggs på att medfinansiera kommunal och enskild infrastruktur. I 

planen finns 91 mnkr som inte är fördelade på åtgärder och potter och kommer användas 

som ett planeringsutrymme och buffert för att hantera kostnadsförändringar eller akuta 

behov eller mindre åtgärder. I framtagande av kommande länsplaner avgörs vad 

resterande medel ska användas till. 

 

 
Figur 9. Procentuell fördelning av planramar i länsplan för 2022-2033 på åtgärdsområden 
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Figur 10. Jämförelse mellan de tre senaste länsplanerna. Samma legend som i föregående figur. 

7.3 Fördelning mellan trafikslag 
Att påstå att en åtgärd enbart har effekter och nyttor på ett trafikslag är att förenkla 

verkligheten och bortse från det samspel som finns mellan trafikanter och de sekundära 

effekter som kan uppstå på grund av åtgärderna. I större vägombyggnationer ryms till 

exempel också åtgärder för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. I figur 11 visas 

fördelningen av pengar mellan trafikslag. 

 

 
Figur 11. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 fördelat på trafikslag. 

Fördelat på trafikslag läggs cirka 397 miljoner på vägåtgärder i form av större 
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medfinansiering av enskilt vägnät. Det utgör 34 procent av den totala planramen. 240 

miljoner läggs på kollektivtrafikåtgärder där åtgärderna främst består av större satsningar i 

Örebro tätort och mindre åtgärder längs med regionalt vägnät men också en satsning på 

väg 50 i Örebro. Cykelåtgärder finns både i cykelpotten och i de enskilda cykelobjekten 

och dit kan 244 mnkr härledas. Både vad gäller kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder 

är det svårt att bedöma den exakta slutsumman, eftersom fördelningen mellan trafikslag i 

potten för statlig medfinansiering beror på vilka objekt kommunerna söker stöd för. Större 

vägombyggnationer kommer också innehålla åtgärder för kollektivtrafik och cykel, 

liksom att åtgärder i trafiksäkerhetspotten kan komma att gynna kollektivtrafikresenärer 

och oskyddade trafikanter. Objektet Frövi bangård innebär en cykelbro men gynnar både 

cyklister och dem som reser med buss och tåg eftersom cykelbron kommer användas som 

plattformsanslutning i framtiden. Därför går det inte att specifikt säga att den gynnar 

enbart ett trafikslag. I denna plan läggs inga medel på järnvägsåtgärder. 

7.4 Sam- och medfinansiering 
I figur 8 visas fördelningen mellan huvudmannaskap. Majoriteten av planen är fördelad 

till åtgärder på regional infrastruktur. Totalt 30 procent av planen går till att medfinansiera 

åtgärder på nationell, kommunal och enskild infrastruktur. Detta är ett uttryck för att 

åtgärder som utvecklar tillgängligheten i länet inte enbart behövs i den regionala 

infrastrukturen.

 
Figur 12. Procentuell fördelning av planramar i länsplan 2022-2033 på huvudmannaskap för åtgärd. 
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8. Samband med 
nationell plan och grannlänens planer 

8.1 Nationell plan 
Stycke uppdateras när nationell plan är beslutad. 

 

Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 innehåller åtgärder på järnvägsnätet 

och riksväg 50, som kommer leda till ökad kapacitet och bättre fungerande förbindelser i 

länets nationella stråk. De aktuella större vägåtgärder som ingår i länsplanen kompletterar 

eller ansluter till det nationella vägnätet. Länsplanen ger förutsättningar att helt eller 

delvis finansiera åtgärder på järnväg. 

 

Den nationella planen kan också leda till behov av finansiering av åtgärder för en bättre 

kollektivtrafik med länsplanemedel, till exempel resecentrum och busshållplatser. Det 

gäller exempelvis bangårdsombyggnader i Laxå och Frövi, personbangården i Hallsberg, 

kapacitetsåtgärder på Godsstråket genom Bergslagen samt utbyggnad av mötesseparering 

på riksväg 50. 

 

I länsplanen avsätts medel för att samfinansiera åtgärder på nationell infrastruktur. 

Åtgärder på nationell infrastruktur som ska samfinansieras av länsplanen är ombyggnad 

av Frövi bangård samt åtgärder på väg 50 i Örebro. Det kan även bli aktuellt att 

samfinansiera åtgärder på eller i anslutning till E18/E20/väg 50 genom Örebro i syfte att 

förbättra regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort. 

8.2 Grannlänens planer 
Uppdateras inför beslutsversion av planen.  

 

Dalarnas län 

Örebro län och Dalarnas län binds samman av riksväg 50 och Bergslagsbanan samt ett 

antal mindre regionala vägar.  

 

Sörmlands län 

Örebro län och Södermanlands län binds samman av E20, riksväg 52, Västra stambanan 

samt ett antal mindre regionala vägar. 

 

Västra Götalands län 

Örebro län och Västra Götalands län binds samman av Västra stambanan, E20 och den 

regionala vägen riksväg 49 samt ytterligare några mindre regionala vägar. 

Viktiga ändringar i Kapitel 8  
Inga större förändringar kan skrivas förrän andra 
planer är beslutade. 
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Värmlands län 

Örebro län och Värmlands län binds samman av E18, Värmlandsbanan, Bergslagsbanan 

och de två regionala vägarna riksväg 63 och länsväg 237.  

 

Västmanlands län 

Örebro län och Västmanlands län binds samman av E18/E20, Mälarbanan, Godsstråket 

genom Bergslagen, riksväg 68, länsväg 249 samt ett antal mindre regionala vägar.  

 

Östergötlands län 

Örebro län och Östergötlands län binds samman av riksväg 50 och 51, Godsstråket genom 

Bergslagen samt några mindre regionala vägar. 
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9. Effektbeskrivning 

9.1 Strategisk 
hållbarhetsbedömning 

Nedan följer en sammanfattning av den samlade effektbedömningen av planens bidrag till 

de mål anges som relevanta i bilaga 1 Mål och planer som påverkar länsplanen. 

Bedömningen är en strategisk hållbarhetsbedömning genomförd av Trivector. I processen 

med att ta fram hållbarhetsbedömningen har avgränsningssamråd hållits, en bedömning av 

tre olika planalternativ har genomförts och nu har även en bedömning av remissversionen 

gjorts. Rapporten finns i sin helhet i bilaga 4. 

 

Den strategiska hållbarhetsbedömningen består av två delar: 

 en strategisk miljöbedömning som enligt 6 kap Miljöbalken ska tas fram eftersom 

planen antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 en social konsekvensbeskrivning som beskriver hur transportplaneringen kan 

tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och behov.  

 

Åtgärder som finansieras av länsplanen ska ha föregåtts av en utredning i form av 

exempelvis en åtgärdsvalsstudie. I framtagandet av denna länsplan har alla åtgärder som 

föreslagits i utredningar rekommenderats som alternativ och fått plats inom befintlig 

budget. Därför har hållbarhetsbedömningen inte påverkat val av åtgärder i planalternativet 

utan snarare påverkat storleken av potter och därmed inriktningen av länsplanen under år 

sju till tolv. Indirekt har hållbarhetsbedömningen därför påverkat prioriteringar av brister 

och därmed valet av utredningar som föreslås bli genomförda kommande år.  

9.1.1 Bedömning av effekter 

Konsekvensbedömningen visar att planalternativet i stor utsträckning bidrar till positiva 

effekter, alternativt neutrala effekter, i förhållande till måluppfyllnad av framför allt det 

transportpolitiska funktionsmålet. Detta gäller särskilt för kollektivtrafikåtgärder, 

cykelåtgärder på det regionala vägnätet samt statlig medfinansiering till 

kollektivtrafikåtgärder, och då gäller det framför allt ett positivt bidrag till fokusområdena 

medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, personer med 

funktionsnedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala aspekterna 

inkludering och sammanhållning). Samma åtgärder bidrar generellt i positiv riktning 

avseende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa, landskap 

och trafiksäkerhet. Cykelåtgärder på det regionala vägnätet bidrar dock till utsläpp i 

byggskedet. 

 

När det gäller större vägombyggnader bidrar de i positiv riktning avseende exempelvis 

fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter och tillgänglighet regionalt, 

samt trafiksäkerhet, men påverkan är neutral avseende flera av de sociala aspekterna, 

Viktiga ändringar i Kapitel 9 
Precis som i länsplan 2018-2029 ska effekter på 
bostadsbyggande redovisas. Texten är uppdaterad.  
En strategisk hållbarhetsbedömning har genomförts. En 
social konsekvensbedömning är tillagd och kompletterar 
den lagstadgade strategiska miljöbedömningen.  
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såsom inkludering och sammanhållning. Påverkan är dock i allt väsentligt negativ 

avseende klimat och landskap. 

 

Då planalternativ 2022-2033 och nollalternativet (inriktning för Länsplan 2018-2029) 

jämförs kan det konstateras att planalternativet i större utsträckning bidrar positivt till det 

transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet och dess fokusområden jämställd-het, 

personer med funktionsnedsättning, barnperspektiv och äldreperspektiv. När det gäller 

fokusområdet jämlikhet (sociala aspekterna inkludering och samman-hållning) är 

påverkan ungefär lika. 

 

Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är dock ganska stora avseende 

det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa och landskap där 

den negativa påverkan är större i nollalternativet. 

 

En stor del av medlen i länsplanen går till de så kallade potterna där kommuner under 

planperiodens gång kan ansöka om medel. Effekterna av länsplanen kommer att bero av 

hur de medel som är avsatta till potterna delas ut till kommunerna. Generellt kan sägas att 

en större satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik kommer att bidra 

till en mer transportsnål och energieffektiv tillgänglighet. Detta i sin tur minskar 

klimatpåverkan och kan ge bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Med avseende på 

social hållbarhet förbättrar dessa typer av åtgärder också för en större grupp människor då 

gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem är öppna för en större del av befolkningen är än 

vad biltrafiksystemet är. För att nå en hög tillgänglighet geografiskt och demografiskt är 

det viktigt att arbeta med både infrastruktur och användarvänlighet. Väljer man att 

prioritera åtgärder för ökad framkomlighet för biltrafik kommer utvecklingen att gå i 

motsatt riktning för dessa mål.  

 

Noteras bör också att socioekonomiskt svagare områden är något förfördelade när det 

gäller den geografiska fördelningen av de studerade åtgärderna. Analysen bör dock ses 

som en första indikation på eventuella ojämlikheter och beaktar inte storleken på 

investeringarna och huruvida investeringarna eventuellt bidrar till negativa effekter såsom 

barriäreffekter. 

 

En total bild av länsplanens effekter kan alltså fås först när slutliga åtgärder av de 

studerade valts, och då de medel som tilldelas de olika potterna i länsplanen betalats ut till 

exempelvis kommuner.  

9.2 Effekter på tillväxt och bostadsbyggande 
Att beskriva planens effekter på förutsättningar för bostadsbyggande är förknippat med 

stora utmaningar, då länets olika delar har stora skillnader i grundförutsättningar. 

Skillnaderna består framförallt i olika befolkningssammansättning och -utveckling, 
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flyttningsmönster och läge på arbetsmarknaden. Många av länets kommuner har själva 

angett att det inte är infrastruktur och transporter som har avgörande betydelse för ett ökat 

bostadsbyggande utan snarare andra faktorer såsom att hitta attraktiva platser i form av 

sjönära lägen, fungerande daglig service och finansiella förutsättningar såsom bankernas 

vilja att bevilja lånefinansiering.  

 

Örebro kommun är den kommun i Sverige som under de senaste åren byggt flest bostäder 

per år och capita. Sex av de senaste sju åren har Örebro kommun angett ett underskott av 

bostäder i bostadsenkäten och i sin översiktsplan finns planer på 20 000 nya bostäder och 

20 000 nya arbetsplatser.  

 

I Örebro finns redan ett fungerande kollektivtrafiksystem och ett väl utbyggt cykelvägnät. 

Länsplanen ska medfinansiera en satsning på kapacitetsstark kollektivtrafik i form av så 

kallad Bus rapid transit (BRT). Inom upptagningsområdet för detta system kommer det att 

byggas drygt 2 000 – 3 000 bostäder inom planperioden och planerna till 2040 innebär 

ytterligare flera tusen bostäder i närheten av BRT-systemet. Med ett utbyggt BRT-system 

kan framtida boende erbjudas hållbara färdmedelsalternativ och det är en viktig aspekt för 

att dessa planer ska bli attraktiva att genomföra. Åtgärden BRT skapar förutsättningar för 

en mer attraktiv kollektivtrafik och de bostäder som Örebro kommun planerar för skapar i 

sin tur underlag för kollektivtrafiken. 
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1. Internationellt 

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

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

och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp 

med indikatorer, se Figur 2 för en överblick för målen. Målen är universella, 

integrerade och odelbara. Arbete pågår med att översätta dessa till ”lokala mål” och 

SKR:s råd för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som 

ska stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

 

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

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

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

Hållbar konsumtion och produktion (12c). En indirekt påverkan kan antas på sex mål: 

2 Ingen hunger (2.3), 3 Hälsa och välbefinnande (3.9), 6 Rent vatten och sanitet för 

alla (6.1), 11 Hållbara städer och samhällen (11.6), 12 hållbar konsumtion och 

produktion (12.3) och 13 Bekämpa klimatförändringarna (13.1 och 13.2). Inom 

parentes anges delmål med särskilt bäring på transportplaneringen. 

 

 
Figur 1. De 17 delmålen för hållbar utveckling. Källa: FN. 
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1.2 Barnkonventionen 
Den 1 januari 2020 trädde lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett förtydligande 

av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av 

barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar 

som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. En inkorporering av 

barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa 

en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Barnrättslagen 

ska säkerställa att barnets rättigheter uppfylls på alla nivåer inom offentlig 

verksamhet. Barnkonventionens grundprinciper är: 

 

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

diskrimineras. 

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

be-döms vara barnets bästa.  

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

psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.  

 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 

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

ålder och mognad.  

 

För länsplanen innebär detta att ett barnrättsperspektiv ska anläggas vid beslut om 

åtgärder och prioriteringar. 

1.3 TEN-T och CEF 
För Örebroregionen finns en rad olika europeiska mål och initiativ som är värda att 

beaktas. Två betydande europeiska förordningar kopplade till mobilitetsstrategin är 

det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) och CEF-förordningen.  

 

CEF-förordningen definierar transportkorridorer i hela Europa och innehåller också 

medel till finansiering av åtgärder i dessa korridorer. Korridoren som är mest relevant 

för Örebroregionen är ScanMed-korridoren (se figur 1) som sträcker sig från rysk-

finska gränsen via Stockholm och Hallsberg till Central- och Sydeuropa. Region 

Örebro län arbetar för att hela sträckan Oslo–Stockholm ska bli en del av ScanMed-

korridoren.  

  

TEN-T-förordningen formulerar regelverk och standarders som infrastrukturen ska 

uppfylla. Målet med TEN-T är att uppnå: 

• ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar, 

• en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad, 

• ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem och  
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• en sträckning av TEN-T över hela EU samt vissa grannländer, till exempel 

Norge. TEN-T är multimodalt och detta innebär att alla trafikslag (väg, 

järnväg, sjöfart, flyg) inkluderas. Dessutom är viktiga omlastningsterminaler 

definierade. 

 

Hela TEN-T är uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en viss standard år 2030) och 

en övergripande nivå (som ska ha en viss standard år 2050). Eftersom Örebroregionen 

är knutpunkt för flera av landets viktigaste transportstråk ligger flera av de utpekade 

TEN-T-stråken i regionen och Örebro är utpekad som en nod. 

 

 
Figur 2. TEN-T, det transeuropeiska nätverket. 
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1.4 Den gröna given – EU:s nya tillväxtstrategi 
EU ska ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 

inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, ekonomisk tillväxt har 

frikopplats från resursförbrukning, inga människor eller platser lämnas utanför. 

EU:s gröna giv omfattar en handlingsplan som ska främja ett effektivt utnyttjande av 

resurser genom att vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi, återställa förlorad 

biologisk mångfald och minska föroreningarna. Hållbarhetsaspekten ska genomsyra 

all EU-politik. För att möjliggöra den europeiska gröna given måste politiken för 

olika områden innefatta klimatfrågan. Inom bland annat ekonomi, industri, 

produktion och konsumtion, storskalig infrastruktur, transport, livsmedel och jordbruk 

samt byggande. 

 

I planen anges också vilka investeringar som behövs och vilka finansieringsverktyg 

som finns samt att en rättvis och inkluderande omställning behöver göras. Åtgärder 

som lyfts fram för att nå klimatmålen är: 

• Investeringar i ny och miljövänlig teknik 

• Stöd till innovativ industri 

• Renare, billigare och hälsosammare former av privata och offentliga 

transporter 

• Utfasning av fossila bränslen i energisektorn 

• Energieffektivare byggnader 

• Samarbete med internationella partner för att förbättra globala 

miljöstandarder.  

2. Nationellt 

2.1 Regeringens direktiv om åtgärdsplanering 
Regeringen har utifrån proposition och beslut i riksdagen uppdragit Trafikverket och 

länsplaneupprättarna att upprätta förslag till nationell plan respektive länsplaner för 

regional transportinfrastruktur för åren 2022-2033.  

 

Utgångspunkterna ska, utöver propositionen Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151), i huvudsak vara de 

transportpolitiska målen med tillhörande etappmål, fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Klimatmålen ska nås och är central utgångspunkt för 

den statliga transportinfrastrukturplaneringen.  

2.2 Nationella klimatmål 
Regeringens klimatpolitik innebär att Sverige ska vara ett föregångsland i 

klimatarbetet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta är också en 
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av de prioriterade samhällsutmaningarna som ska beaktas i länstransportplanerna. 

Sverige har skrivit på klimatavtalet från Paris i vilket överenskommelsen är att den 

globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5 grader jämfört med förindustriell 

tid. På nationell nivå finns flera olika mål kopplade till miljö, klimat och utsläpp. 

Högst i den målhierarkin är generationsmålet som anger den övergripande 

inriktningen för Sveriges miljömål. Generationsmålet visar inriktningen i den svenska 

miljöpolitiken och ska vara vägledande på alla nivåer i samhället. Regeringen 

definierar generationsmålet enligt följande: 

 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

 

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet som det svenska 

miljöarbetet ska leda till. De 16 miljökvalitetsmålen beskrivs vidare i 

miljöbedömningen av länstransportplanen, se bilaga 1. 

2.3 Nationella transportpolitiska mål 
Målet för den nationella transportpolitiken är en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De nationella transportpolitiska målen består av funktionsmål och hänsynsmål. 

Funktionsmålen är koncentrerade kring tillgänglighet medan hänsynsmålen kretsar 

runt säkerhet, miljö och hälsa. I de transportpolitiska målen ryms flera andra mål, till 

exempel diskrimineringslagen, funktionshinderpolitiska mål och 

jämställdhetspolitiska mål. 

2.3.1 Funktionsmål: 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till 

ett 

jämställt samhälle. 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i 

trafikmiljöer, ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 
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2.3.2 Hänsynsmål: 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan år 2007 och 2020. Antalet omkomna inom 

yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt 

skadade halveras mellan år 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och 

luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende 

av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 

fossila bränslen. 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och att ohälsan minskar. 

Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor 

betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

2.3.3 Nollvisionen 

Regeringen initierade i september 2016 en nystart för Nollvisionen, som innebär ett 

intensifierat arbete med trafiksäkerhet inom områden där arbetet tidigare varit 

framgångsrikt och ett tydligare fokus på oskyddade trafikanter. Nollvisionen är bilden 

av en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken.  

 

Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör också en strategi för att forma ett 

säkert vägtransportsystem. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt att 

vägtrafiken kräver människoliv. Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär 

att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. 

Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder 

vägtransportsystemet. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska 

göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som 

åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas 

med hänsyn till insikten om att människor begår misstag och att trafikolyckor därför 

inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att 

olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador. 

2.4 Fyrstegsprincipen 
I infrastrukturpropositionen pekar regeringen ut fyrstegsprincipen som en viktig 

utgångspunkt för utvecklingen av transportsystemet. Fyrstegsprincipen innebär att 

möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis enligt följande: 

• Det första steget innebär att överväga åtgärder som kan påverka 

transportefterfrågan och val av transportsätt. 

• Det andra steget innebär att överväga åtgärder som medför ett mer effektivt 

nyttjande av befintlig infrastruktur. 
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• Det tredje steget innebär att vid behov överväga begränsade ombyggnationer. 

• Det fjärde steget innebär att överväga nyinvesteringar eller större 

ombyggnadsåtgärder, om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 

 

Att planera transportsystemet enligt fyrstegsprincipen förväntas bidra till 

kostnadseffektiva lösningar. Alla trafikslag och transportmedel, liksom alla typer av 

åtgärder som leder till att målen nås, ska beaktas. En effektiv lösning på ett specifikt 

problem i transportsystemet kan innefatta åtgärder från flera av fyrstegsprincipens 

steg. Syftet ska vara att nå en god hushållning med både ekonomiska medel och 

naturresurser samt en hållbar samhällsutveckling. 

2.5 Regeringens infrastrukturproposition 
Regeringen redovisar i för varje ny planeringsomgång en proposition med förslag till 

inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för den aktuella planperioden. 

Propositionen innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering 

av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut. Denna 

proposition bygger på en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna 

Centerpartiet och Liberalerna.  

 

I propositionen lyfts särskilt sex viktiga inriktningsområden där transportsystemet 

spelar en stor roll:  

• Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland  

• Transporteffektiviteten ska öka 

• Förbättrade förutsättningar för Sveriges näringsliv 

• Stärkt sysselsättning i hela landet 

• Jämlikt och jämställt transportsystem 

• Minskade klyftor mellan städer, tätorter och landsbygder 

 

I propositionen framgår att det är viktigt att transportsystemets utformning, funktion 

och användning bidrar till det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidrar till ökad hälsa. Transportinfrastrukturen ska även 

bidra till jämlikhet och jämställdhet och ge alla, oavsett kön, socioekonomisk 

situation, ålder, funktionsnedsättning eller geografisk bosättning en grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Det är tydligt att transportsektorns 

miljöpåverkan och utsläpp måste minska kraftigt för att Sverige ska nå sina miljö- och 

klimatmål samt de internationella åtaganden som följer av Parisavtalet. 

Infrastruktursatsningar ska bidra till en god återstart efter pandemin. 

2.6 Nationell strategi för regional utveckling 
Under 2020 beslutades om ett nytt nationellt mål för den regionala 

utvecklingspolitiken: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft 
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för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Politiken ska främja en hållbar 

ekonomisk, social och miljömässig regional utveckling där de tre dimensionerna är 

integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. Det nya nationella målet har tagit 

bort begreppet tillväxt och betonar en hållbar utveckling - att de tre 

hållbarhetsdimensionerna är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra. 

Liksom Agenda 2030 ska hållbarhetsdimensionerna vara odelbara.  

 

Utgångspunkten är att den regionala utvecklingspolitiken ska i linje med 

genomförandet av Agenda 2030 bidra till omställningen till ett modernt och hållbart 

välfärdsland. Utgångspunkten är att den regionala utvecklingspolitiken ska i linje med 

genomförandet av Agenda 2030 bidra till omställningen till ett modernt och hållbart 

välfärdsland. Politiken ska även främja en bättre miljö, minska klimatpåverkan och 

främja energiomställning. Dessutom ska politiken främja en hållbar 

strukturomvandling och utveckling av näringslivet samt jobb i fler och växande 

företag. Stärkt lokal och regional konkurrenskraft ska skapa förutsättningar för 

näringslivet att stärka sin produktivitet och sina möjligheter att utveckla nya och 

hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den regionala 

utvecklingspolitiken ska främja regioners, kommuners och andra aktörers 

förutsättningar att bedriva ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete. Den regionala 

utvecklingspolitiken ska också bidra till utvecklingen av hållbara innovationsmiljöer 

och främja en ökad konkurrenskraft i företagen. 

 

I strategin lyfts även Landsbygdsmålet in i strategin för hållbar regional utveckling. 

Det övergripande målet för landsbygdspolitiken är en livskraftig landsbygd med 

likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en 

långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. Förutsättningarna att bo, leva och verka 

skiljer sig åt i olika delar av landet. Att utmaningar och förutsättningar skiljer sig åt 

ställer krav på olika insatser och lösningar. Det går inte att ha samma fysiska närhet 

och tillgänglighet i glesare miljöer, men det är möjligt att på andra sätt skapa 

likvärdiga förhållanden mellan tätare och glesare miljöer. Med likvärdig avses att det 

ska finns goda möjligheter att bo, leva och verka i såväl glesa som täta miljöer, men 

lösningarna för detta kan se olika ut. 

 

2.7 Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling  
Regeringen beslutade år 2017 om en nationell cykelstrategi. Målsättningen är att 

stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet med strategin är att främja 

ökad och säker cykling som kan minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätort 

samt bidra till en bättre folkhälsa. Strategin ska bidra till ett hållbart samhälle med 

hög livskvalitet i hela landet. Cykelstrategin bygger på fem insatsområden: 

 lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen 
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 öka fokus på grupper av cyklister 

 främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur 

 främja en säker cykeltrafik, och 

 utveckla statistik och forskning. 

3. Storregionalt 

3.1 En bättre sits – mål och prioriteringar för 
transportsystemet i Östra Mellansverige 

En bättre sits är ett samarbete mellan kommunerna och länen i Östra Mellansverige, 

det vill säga Stockholms län, Uppsala län, Västmanland län, Örebro län, Sörmlands 

län, Östergötlands län och Gotlands län, som samordnas av Mälardalsrådet. Syftet 

med samarbetet är att skapa samsyn kring behov av åtgärder i infrastruktursystemet 

och trafikering i detsamma.  

3.1.1 Storregional systemanalys  

Inför åtgärdsplaneringen 2022–2033 gjordes en storregional systemanalys som tar sin 

utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband, utmaningar, behov, brister 

och prioriteringar. Länen i En Bättre Sits samarbetet har gemensamma mål om att 

skapa ett transportsystem: 

 

• Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och 

bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen 

• Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt 

• Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till 

effektivitet 

• Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling 

 

Systemanalysen är förutom ett måldokument, till vilket länsplanerna för regional 

transportinfrastruktur kopplas, ett inspel till den nationella åtgärdsplaneringen. För att 

uppnå de övergripande målen pekas ett antal prioriterade funktioner i infrastrukturen 

ut: 

• I första hand måste tillgängligheten mellan nodstäderna i de storregionala 

stråken in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm 

samt till/från Stockholms regionala stadskärnor. 

• I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras. 

• Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken som 

grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik. 

• Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg 

och med sjöfart. 
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• Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. 

 

Som sätt att stärka och skapa dessa funktioner samt nå de storregionala målen har ett 

antal strategier och åtgärder formulerats: 

• Styr mot beteendeförändring och överflyttning: Bygg transportsnålt och 

kollektivtrafiknära, se till hela resan/transporten, premiera 

kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet mellan trafikslag 

för godstransporter. 

• Stärk kollektivtrafiken: I planeringen och i utvecklandet av nya 

mobilitetstjänster. 

• Ställ om fordonsparken; Infrastruktur, incitament och styrmedel för 

fossilfria fordon. 

• Återställ funktionalitet: Satsning på förstärkt underhåll, driftsäkra 

stödsystem, ökad kapacitet för fordonsuppställning och rekonstruktion av 

Europavägarna.  

• Förbättra prestanda: Utökade trimningsåtgärder och en effektivare 

användning av infrastrukturen. 

• Öka kapaciteten; Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik. 

• Omvärldsbevakning: Kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning, 

analys- och beslutsförmåga. 

3.1.2 Storregional godsstrategi 

In En Bättre Sits systemanalys från 2016 åtog sig länen att ta fram en gemensam 

storregional godsstrategi. I systemanalys 2020 åtar sig samarbetet att implementera 

denna strategi. Strategin utgår från de gemensamma storregionala målen och 

prioriterade funktionerna för transportsystemet, innehåller ett antal övergripande 

prioriteringar och formulerar strategi och åtgärder för fyra strategiska områden. 

 

De övergripande prioriteringarna kan sammanfattas som: 

- upprätthålla funktionerna i de viktigaste nationella godsstråken samt möjliggöra 

för en högre andel sjöfart. 

- Det behövs ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, 

- Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där försörjningen av 

kombiterminalerna i regionen norrifrån och söderifrån samt tillräcklig kapacitet för 

transittrafiken är avgörande. 

- På vägsidan är det framför allt kapacitet och standard på Europavägarna som 

behöver prioriteras. På riksvägsnivå är de nordsydgående förbindelserna viktigast för 

att förbättra försörjningen av de stora logistikcentrumen i västra Mälardalen 

- För ett bättre tillvaratagande av infrastrukturen, en ökad andel gods på järnväg 

och sjö, en ökad intermodalitet och en implementering av fossilfria drivmedel krävs 
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därtill utvecklade styrmedel och teknikutveckling. Lika förutsättningar mellan 

trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver också uppnås. 

- Gotland är helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och 

transporter till fastlandet. Färje- och flygtrafiken måste kunna bidra till en god 

tillgänglighet genom transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov 

som finns på Gotland. 

 

Åtgärder är identifierade för fyra strategiska områden: 

• Samverkan för en ledande internationell logistikregion 

• Effektiv och hållbar struktur med noder och länkar 

• Minskad miljö- och klimatpåverkan 

• Transporter i både stad och land 

 

Inom ramen för arbetet med den storregionala godsstrategin har också ett 

storregionalt godstransportråd. Godstransportrådet drivs av Mälardalsrådet och 

Trafikverket i samverkan och samlar regioner, kommuner, näringsliv och akademi för 

att gemensamt arbeta med implementering av strategin samt utveckling av 

godstransporter och infrastruktur. 

4. Regionalt 

4.1 Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
Aktualisering av RUS är på remiss. Texten här uppdateras när aktualiseringen 

fastställs. 

 

Strategin tar sin utgångspunkt i länets geografi och historia – det som format oss till 

vad vi är idag och i det vi strävar efter att vara 2030:  

 

Örebroregionen Sveriges hjärta, en attraktiv och pulserande region för alla. 

 

Det finns tre övergripande mål i strategin: stark konkurrenskraft, hög och jämlik 

livskvalitet samt god resurseffektivitet. Dessa motsvarar de tre ömsesidigt beroende 

aspekterna av hållbar 

utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. En hög och jämlik livskvalitet är målet. 

Den hållbara tillväxten är en förutsättning för att förbättra och utjämna livsvillkoren. 

Utvecklingen måste även ske inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter för att 

vara hållbar. 

 

Till de tre övergripande målen kopplas effektmål och indikatorer som visar vägen till 

en hållbar utveckling och attraktionskraft i länet. Aktörerna i länet har definierat tio 

802



 

Region Örebro län Länsplan för regional transportinfrastruktur | Författare: Simon Jäderberg | Datum: 2021-08-24 15 (19)
 

prioriterade områden i vår regionala utvecklingsstrategi. Genom att i dessa områden 

arbeta för att nå de tre övergripande målen – och inte ett i taget – görs bidrag till ett 

såväl hållbart som attraktivt och pulserande samhälle. 

 

Av de tio prioriterade målen är de två områdena bostadsförsörjning och attraktiva 

miljöer samt transporter och infrastruktur tydligast kopplade till länsplanen. För varje 

prioriterat område görs en beskrivning av nuläge och utmaningar, önskat läge inom 

området år 2030 samt vad som är den strategiska inriktningen för att nå det önskade 

läget. 

 

För området bostadsförsörjning och attraktiva miljöer är en del av det önskade läget 

att det är bra samordning mellan byggande och pendlingsmöjligheter. För området 

transporter och infrastruktur konstateras att det är avgörande för regionens 

konkurrenskraft att arbetsmarknadsregionen fortsätter växa, och goda 

pendlingsmöjligheter är då en framgångsfaktor. Vidare är det viktigt att utveckla 

regionens internationella tillgänglighet och att minska transporternas klimatpåverkan. 

Länet är idag en attraktiv plats för logistikverksamheter och ska fortsätta vara det. Till 

år 2030 är det önskade läget att transportsystemet är hållbart; att kollektivtrafiken har 

fått kortare restider och ökade marknadsandelar i de starka stråken; att länet är 

attraktivt och lockar etableringar och investeringar; att samverkan storregionalt har 

lett till att arbets-, studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen 

knutits samman och att hela regionen har dragit nytta av huvudstaden som motor i 

utvecklingen. Den strategiska inriktningen för området är att: 

• skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem enligt strukturbilderna, 

• utveckla Örebro län som nod längs nationella och internationella transportstråk och 

• säkra en robust tillgång till bredband i hela länet. 
 

4.1.1 Strukturbilder för Örebro län 

För att tydliggöra den strategiska inriktningen har ett par av de prioriterade områdena 

kompletterats med regionala strukturbilder. Syftet med de regionala strukturbilderna 

är att: 

• förtydliga vår regionala målbild, 

• vara underlag för kommunernas översiktsplanering, vara utgångspunkter för 

länstransportplanen och det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

• vara Örebroregionens inspel till storregional, nationell och internationell planering. 

 

Strukturbilderna ger en rumslig beskrivning av förutsättningar för framtida 

bebyggelse samt transportsamband för persontransporter, godstransporter och logistik 

i ett 2030-perspektiv. Strukturbilderna återfinns i den regionala utvecklingsstrategin, 

se Region Örebro läns hemsida (2021-08-24): 
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https://utveckling.regionorebrolan.se/sv/regionala-utvecklingsstrategin/regional-

utvecklingsstrategi/  

 

4.2 Örebroregionens energi- och klimatprogram 
Nytt program finns men har inte fastställts. Stycke uppdateras till beslutsversion.  

 

Energi- och klimatprogrammet beskriver målen för länets klimatarbete och utgör 

grunden för hur vi jobbar mot klimatmålen. Visionen för länets energi- och 

klimatarbete är: 

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används 

är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går 

mot noll. 

 

Ambitionen är att vårt län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat 

på tre områden: energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp av 

växthusgaser. Övergripande mål i programmet är: 

 

 

De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp 

av växthusgaser år 2045, vilket även är det nationella målet. Målen i programmet är 

beslutade för att uppnå de mål som bestämts inom Parisavtalet. 

 

I programmet identifieras ett antal insatsområden för att nå målen, ett av dessa är 

resor och transporter, där målbilden är att klimatpåverkan från resor och transporter är 

minimerad genom ett transporteffektivt samhälle, energieffektivare fordon och 

förnybara drivmedel. Målen för området är: 

• År 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende 

• År 2030 är andelen persontransporter med kollektivtrafik, gång och cykel minst 

30 procent 

• År 2030 har energianvändningen inom transportsektorn minskat med 25 procent 

jämfört med 2009 års nivå 

• Godstransporterna i länet är klimateffektiva och bidrar till en fossilfri 

fordonsflotta 
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Enligt programmet krävs flera olika typer av åtgärder för att uppnå dessa mål, bland 

annat att arbeta med förändrade resande- och transportmönster, tillgänglighet till 

alternativa drivmedel, transportsnål samhällsplanering och arbete för ökad andel resor 

med kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

4.3 Handlingsplan för hållbara resor och transporter 
I projektet vägval 2030 studerades hur länet ska nå klimatmålen för resor och 

transporter och en handlingsplan för hållbara resor och transporter togs fram. 

Handlingsplanen ska vara stödjande och vägledande för kommuner och andra aktörer 

i det fortsatta arbetet med att nå en transportsektorns klimatmål till 2030 i Örebro län. 

I handlingsplanen föreslås en rad åtgärder för att Örebro län ska nå transportsektorns 

klimatmål, de kan övergripande kategoriseras i tre områden: 

 

 Åtgärderna för Region Örebro 

län och Länsstyrelsen i Örebro 

län innehåller även Strategiska 

åtgärder, som är svåra att 

kategorisera i något av de tre 

områdena. 

Länsplanen kan i första hand 

påverka och bidra med åtgärder 

inom området transporteffektivt 

samhälle. Åtgärder som nämns 

i handlingsplanen är bland 

annat: 

 

• Samverka regionalt 

• Se över hastigheter i dialog med väghållarna 

• Följa upp och utveckla den regionala cykelplanen 

• Verka för en smartare mobilitet i länet 

I handlingsplanen nämns också implementering av länsplanens strategier som ett sätt 

att nå ett transporteffektivt samhälle. 

 

Handlingsplan för hållbara resor och transporter (2021-06-04): 

https://utveckling.regionorebrolan.se/siteassets/regional-utveckling/dokument-

regional-utveckling/dokument-energikontoret/handlingsplan-for-hallbara-resor-och-

transporter-i-orebro-lan---tillganglighetskorrad.pdf  

 

Figur 3.  De tre områden som omställningen till en 
hållbar transportsektor bygger på. 
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4.4 Regional cykelplan för Örebro län 
Behov av cykelinfrastruktur finns till största delarna längs kommunal och regional 

infrastruktur och är därmed kommuners och regioners ansvar. Som ett led i att 

utveckla cykelinfrastrukturen i länet tar Region Örebro län fram en ny cykelplan. 

 

Den regionala cykelplanen identifierar behov av cykelvägar i regionen och innehåller 

prioriteringsgrunder för utbyggnad av de regionala cykelstråken. Hälsan förbättras om 

vi cyklar, miljön mår bättre än om vi åker bil och tillgängligheten ökar då en cykel tar 

mindre plats i gaturummet och parkering än bilen. I cykelplanen pekas en långsiktig 

riktning ut för utvecklingen av cykelvägar i länet. Målet är att bidra till en ökad 

cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till målpunkter som arbetsplatser, 

skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. För att nå målet om en ökad 

cykling krävs att fokusering sker på att öka barnens möjlighet att ta sig fram i 

samhället på egen hand och på det vardagliga resandet som bedöms ha störst potential 

för ökad andel cykelresor i de stråk som är prioriterade för kollektivtrafik. Som ett led 

i detta prioriteras åtgärder i stråk för arbets- och skolpendling samt åtgärder som leder 

till bättre förutsättningar att nyttja flera trafikslag, till exempel cykel och 

kollektivtrafik. Den regionala cykelplanen kommer att vara grunden för prioritering 

av cykelåtgärder i länstransportplanen. 

 

En ny cykelplan ska remitteras under 2022. 

4.5 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2030 
Trafikförsörjningsprogram ute på remiss. Uppdateras till beslutversion. 

 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för 

regional kollektivtrafik i Örebro län. Programmet ska ange mål för och beskriva 

behov av kollektivtrafik i länet samt beskriva den långsiktiga strategiska planeringen 

för regional kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur 

kollektivtrafik som verktyg kan bidra till att nå målen i den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). Målen är följande:  
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Figur 4.  Mål för allmän kollektivtrafik respektive serviceresor. Gröna mål är exklusiva för allmän 
kollektivtrafik medan blå/gröna delas och appliceras på både allmän kollektivtrafik och serviceresor. 

 

Trafikförsörjningsprogrammet innehåller också ett antal centrala strategier för 
att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken. Länsplanens budget innehåller bland 
annat medel för kollektivtrafikåtgärder. Åtgärder prioriteras för att bidra till att 
nå mål och strategier i trafikförsörjningsprogrammet.  
 

 
Figur 5. Centrala strategier för att nå uppsatta mål för kollektivtrafiken. 

 

 

807



 
 

 

 

Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Bilaga 2, nuläge 
Version: 1 
 

  

Rapport
Datum: 2021-04-15

808



 

 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 
Bilaga 2 
 
 
2021-04-15 

809



 

Region Örebro län Regionalt trafikförsörjningsprogram | Datum: 2021-04-15 3 (37)
 

Innehåll 
1. Nuläge ......................................................................................... 4 

1.1 Trender ........................................................................ 4 

1.2 Uppföljning transportpolitiska mål ................................ 5 

1.2.1 2019 ............................................................................. 5 

1.2.2 2020 ............................................................................. 6 

1.2.3 2021 ............................................................................. 7 

1.2.4 Sammanfattning transportpolitiska mål ........................ 9 

2. Samhällsutmaningar .................................................................... 9 

2.1 Klimat och miljö ............................................................ 9 

2.2 Folkhälsa .................................................................... 12 

2.2.1 Barn och hälsa ........................................................... 15 

2.3 Jämlikhet och jämställdhet ......................................... 18 

2.4 Befolkning och sysselsättning .................................... 19 

3. Tillgänglighet och resvanor........................................................ 21 

3.1 Nationell resvaneundersökning .................................. 21 

3.2 Tillgänglighet i Örebro län .......................................... 22 

3.2.1 Tillgänglighet till arbete, utbildning, sjukvård .............. 23 

3.2.2 Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete .............. 26 

3.2.3 Regionförstoring ......................................................... 27 

3.2.4 Resor till vård ............................................................. 30 

3.3 Tillgänglighet med bil, buss och tåg ........................... 31 

 

 

  

810



 

4 (37) Regionalt trafikförsörjningsprogram | Datum: 2021-04-15 Region Örebro län
 

1. Nuläge 

1.1 Trender 
Fem megatrender påverkar oss; globalisering, digitalisering och teknisk utveckling, 

urbanisering, demografiska förändringar och hållbarhetsfokus.1 

 

 Globaliseringen har påverkats av pandemin där färre reser mellan länder och hur 

den trenden blir på sikt är osäker. Däremot har den digitala globaliseringen fått ett 

stort uppsving under pandemin och den globala handeln ökat.  

 Digitalisering och teknisk utveckling har snabbspolats genom att pandemin 

tvingat till drastiska åtgärder som förändrat beteenden som påverkat arbetsvanor 

och transportbeteenden. Att utvecklingen kommer fortsätta snabbare efter 

pandemin är säker vilket ställer krav på utbyggnad av digital infrastruktur.  

 Urbaniseringen påverkas av den digitala utvecklingen. När digital infrastruktur 

och tekniska möjligheter utvecklas påverkar det den geografiska platsens 

betydelse och skapar en förskjutning av ekonomiska aktiviteter. I vanliga fall är 

tillgången till arbete inom pendlingsavstånd den enskilt viktigaste källan till 

variation i bostadspriser och det tenderar att ändras. En folkförflyttning till platser 

med höga attraktiva värden kan påverka åldersstrukturen i olika geografier. 

 Demografiska förändringar har påverkats strukturellt av pandemin. Sveriges 

folkökning har varit den lägsta på flera år på grund av pandemin vilket kan ha 

påverkan på åldersstrukturen på sikt.  

 Hållbarhetsfokus har fått ett upplyft senaste åren och cirkulär ekonomi, återbruk, . 

uthyrning, up-cycling och hållbart resande har blivit allt vanligare. ”Hållbarhet 

som en tjänst”-lösningar vägleder till smarta val kombinerat med bekvämlighet. 

 

Trafikverket på liknande megatrender som de kopplar till förändringar i 

transportsystemet2. Trafikverket pekar på att transportsystemet blir mer digitaliserat 

och automatiserat vilket kan leda till säkrare vägtrafik men också ökad trängsel i 

systemet i övergång till automatisering och ett ökat informationsflöde i 

transportsystemet. Nya digitala tjänster väntas skapa ”ett femte trafikslag” och att 

resor inte alls behöver göras. Ökade krav på lägre växthusgasutsläpp från fordon och 

krav på fossilfrihet, där teknikutvecklingen bryter ny mark snabbt. Tuffare styrmedel 

från politik väntas för att möjliggöra detta. Trycket på hög tillgänglighet och goda 

transportmöjligheter väntas däremot öka i takt med befolkningstillväxten vilket ökar 

krav på tillgänglighet och mobilitet. Godstrafiken väntas också öka kraftigt men kan 

motverkas genom ökad transporteffektivitet och överflyttning mellan trafikslag. 

Transportsystemet väntas också bli mer integrerat i samhällsutvecklingen vilket 

ställer ökat krav på samhällsplaneringen. I takt med ökade klimatförändringar och 
                                                
1 Omvärldsrapport 2021, Region Örebro län, 2021. 
2 Trender i transportsystemet – Trafikverkets omvärldsanalys 2018.  
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geopolitiskt osäkert läge väntas också ökade krav på samhällssäkerhet och robusta 

transportsystem samtidigt som trygghetsfrågan i transportsystemet blir allt viktigare 

eftersom den begränsar människors användande av det. 

 

1.2 Uppföljning transportpolitiska mål  
Trafikanalys har i uppdrag att varje år redovisa en uppföljning av hur 

transportsystemet utvecklats i förhållande till de transportpolitiska målen. I varje 

redovisning pekar Trafikanalys ut trender inom olika områden och har valt ut 

nyckelområden som är extra viktiga att förbättra för att transportpolitiska målen ska 

uppnås och upprätthållas.  

1.2.1 2019 

Uppföljningen för 2018 pekade på att transporter i samhället överkonsumeras, alltså 

att fler transporter än vad som egentligen behövs genomförs vilket är 

samhällsekonomiskt ineffektivt. Transportsystemet fortsätter ha negativ påverkan på 

landskap och djurliv samtidigt som tillgängligheten förbättras i landet, framförallt den 

digitala tillgängligheten. Målen om minskat antal döda och svårt skadade enligt 

Nollvisionen är mål som missas och även målen med minskade växthusgasutsläpp.  

 

För funktionsmålets nyckelindikatorer pågår en negativ utveckling för 

Transportsystemets standard och tillförlitlighet, Tillgänglighet – godstransporter och 

Användbarhet för alla i transportsystemet. Gällande den sistnämnda indikatorn 

påverkas den främst av den negativa trenden gällande trygghet i transportsystemet. 

Övriga negativa indikatorer är Transporternas ekonomiska överkomlighet och Fysiskt 

aktiva resor. Endast en indikator har positiv utveckling och det är Tillgänglighet utan 

transporter, kopplat till den digitala utvecklingen.  

 

För hänsynsmålet visar indikatorerna Växthusgasutsläpp och Omkomna och allvarligt 

skadade visar en tydligt positiv utveckling sedan 2009. Dock går utvecklingen så pass 

långsamt att delmål inte kommer uppnås i tid. För övriga indikatorer finns ingen 

tydlig utvecklingsinriktning. Framförallt Tillgänglighet utan transporter är även för 

hänsynsmålet positiv. 
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Figur 1. Skärmdump och bildtext från Trafikanaly Uppföljning av de transportpolitiska målen 2019. 
”Sammanvägda bedömningar av indikatorer och mål. En pil som pekar uppåt markerar att indikatorn 
eller målet utvecklats i önskvärd riktning sedan de transportpolitiska målen antogs. Nedåtpekande pil 
markerar att utvecklingen i alla fall i delar gått i riktning bort från målet. En horisontell pil innebär att 
den sammanvägda bedömningen är tillståndet i transportsystemet är ungefär detsamma som när målen 
antogs.” 

1.2.2 2020 

Precis som för 2018 överkonsumeras transporter jämfört med vad som vore 

samhällsekonomiskt effektivt. Vissa transporter, särskilt utanför tätorter, är tydligt 

överinternaliserade jämfört med den koldioxidvärdering som gällde för 2019. Sedan 

transportpolitiska målen antogs bedöms förutsättningarna för näringslivets transporter 

ha försvagats men för medborgarnas tillgänglighet förbättras den i hela landet, främst 

tack vara tillgänglighet utan transporter (digital tillgänglighet). Kostnaden för att 

använda transportsystemet har ökat över tid men välfärdensförbättringen för hela 

landet har gjort kostnadsökningen överkomlig. Precis som föregående år bedöms 

transportsystemet ha fortsatt negativ påverkan på landskap och djurliv och varken mål 

om växthusgasutsläpp eller minskat antal döda och svårt skadade kommer uppnås i 

tid. Transportförsörjningen har utvecklats negativt sedan målen antogs men vissa 

nyckelmått pekar på en hållbar utveckling över tid.  

 

Funktionsmålet bedöms ha haft negativ utveckling sedan målen antogs. 

Godstransporterna har lägre tillgänglighet än tidigare. Efter några års negativ 

utveckling har vissa indikatorer visat på återhämtning, exempelvis Individuella 

förutsättningar att resa och genomföra transporter. Dock har det visat sig leda till 

stillasittande och minskat aktivt resande. Fortsatt bedöms Transportsystemets 

standard och tillförlitlighet ha negativ utveckling. Samtliga mått och indikatorer för 

funktionsmålet visar tecken på geografiska tillgänglighetsskillnader som ökar över 
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tid. Regioner med god tillgänglighet tenderar att utvecklas positivt och regioner med 

dålig tillgänglighet utvecklas negativt, eller positivt i lägre hastighet. Vad gäller de 

geografiska aspekterna och jämställdheten i transportsektorn finns också såväl 

positiva som negativa tendenser.  

 

För hänsynsmålet visas tydlig positiv utveckling sedan 2009 för Växthusgasutsläpp 

och Omkomna och allvarligt skadade men samma bedömning görs som året innan att 

utvecklingen går för långsamt.  

 

 
Figur 2. Skärmdump och bildtext från Trafikanalys Uppföljning av de transportpolitiska målen 2020. 
”Sammanvägda bedömningar av indikatorer och mål. En pil som pekar uppåt markerar att indikatorn 
eller målet utvecklats i önskvärd riktning sedan de transportpolitiska målen antogs 2009. Nedåtpekande 
pil markerar att utvecklingen i alla fall i delar gått i riktning bort från målet. En horisontell pil innebär att 
den sammanvägda bedömningen är att tillståndet i transportsystemet är ungefär detsamma som när målen 
antogs.” 

1.2.3 2021 

Trafikanalys bedömer att trransportförsörjningen inte närmat sig en långsiktigt 

Hållbar transportförsörjning sett ur alla relevanta hållbarhetsperspektiv. Precis som 

föregående år är utveckling av digital tillgänglighet positiv, det överkonsumeras 

transporter, transportsystemet påverkar djur och landskap negativt, näringslivets 

transporter utvecklas inte positivt, indikatorn Användbarhet för alla i 

transportsystemet utvecklas negativt och mål om växthusgasutsläpp och minskat antal 

döda och svårt skadade bedöms att inte uppnås på grund av för långsam utveckling. 

Transportsystemet bedöms inte närma sig det övergripande målet. Den sammanvägda 

bedömningen är oförändrad från tidigare år. Trafikanalys påpekar dock att fler 

nyckelindikatorer som styr den sammanvägda bedömningen har haft gynnsam 

utveckling än de nyckelindikatorer som utvecklats i negativ riktning.  
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För funktionsmålet har utvecklingen förvärrats sedan föregående år, framförallt 

Transportsystemets standard och tillförlitlighet i vägtrafiken. Coronapandemin har 

påverkat användbarheten i transportsystemet, främst för personer med 

funktionsnedsättningar som vill använda kollektiva färdmedel. Det har dock inte med 

kollektivtrafiksystemet att göra utan livssituationer och riskuppfattningar. Den 

interregionala tillgängligheten har utvecklats negativt, även innan pandemin, och den 

ekonomiska överkomligheten för användning av transportsystemet har minskat över 

tid. Indikatorn om Transportbranschens villkor har utvecklats negativt på grund av 

ökad medianålder och färre innehavare av C- och D-körkort. Pandemin har påverkat 

dataunderlaget och gjort Godstransporternas tillgänglighet svårbedömt men ändå 

bedöms indikatorn vara i samma nivå som när transportpolitiska målen antogs. Precis 

som föregående år tenderar geografiska tillgänglighetsskillnader finnas och klyftorna 

ökar mellan regioner.  

 

För hänsynsmålet har energieffektiviteten utvecklats positivt sedan 2009 men i lägre 

takt än förhoppningarna. Laddbara fordon har fått ett tydligt genombrott och 

coronapandemin har etablerat en ny norm för att nyttja digitala lösningar för arbete 

och kommunikation. Trots att växthusgasutsläppen minskade markant under 

pandemiåret 2020 ligger utsläppen över beräknad nivå för att följa en linjär utveckling 

mot etappmålet för 2030.  

 

Transporterna har fortsatt inverkan på naturmiljö och ingen tydlig skillnad mot 

tidigare har identifierats. För människors livsmiljö ökar befolkningen snabbast i 

tätorter med störst problematik med buller och luftföroreningar från transporter vilket 

gör att exponering för farliga partiklar har ökat. Det finns dock en långsiktig trend att 

de farliga halterna i städerna minskar. En minskande andel av befolkningen får sitt 

behov av motion tillgodosett genom dagliga gång- och cykelresor.  
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Figur 3. Skärmdump och bildtext från Trafikanalys Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021. 
”Sammanvägda bedömningar av indikatorer och mål. En pil som pekar uppåt markerar att indikatorn 
eller målet utvecklats i önskvärd riktning sedan de transportpolitiska målen antogs 2009. Nedåtpekande 
pil markerar att utvecklingen i minst något avseende gått i riktning bort från målet. En horisontell pil 
innebär att den sammanvägda bedömningen är att tillståndet i transportsystemet är ungefär detsamma 
som när målen antogs. Pilar i varningsmärke visar att satta etappmål inte bedöms bli uppnådda i tid.” 

1.2.4 Sammanfattning transportpolitiska mål 

Det övergripande transportpolitiska målet och funktionsmålet har en negativ 

utveckling vilket innebär en övervägande negativ utveckling generellt och särskilt för 

indikatorerna som rör funktionsmålet. Genomgående negativ utveckling har 

indikatorn om Fysiskt aktiva resor samtidigt som Tillgänglighet utan transporter ökat 

och Tillgänglighet för persontransporter och Användbarhet för alla i 

transportsystemet utvecklats negativt eller neutralt. Energieffektiviteten har neutral 

utveckling för alla tre år precis som den samhällsekonomiska effektiviteten i 

transportsystemet.  

 

Hänsynsmålet har en neutral utveckling över de tre senaste åren där påverkan på 

naturmiljö och människors livsmiljö inte förändrats nämnvärt. Utvecklingen för 

växthusgasutsläpp samt omkomna och allvarligt skadade är positiv men går för 

långsamt för att nå målen.  

2. Samhällsutmaningar 

2.1 Klimat och miljö 
Nedan följer ett kort och övergripande avsnitt om klimatet och miljön utifrån ett 

nulägesperspektiv. Effekterna av länsplanen ger betydande miljöpåverkan och därför 
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tas en strategisk miljökonsekvensbeskrivning fram, enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ger en heltäckande bedömning av länsplanens effekter 

på olika mål.  

 

Transporter står för cirka 40 procent av Örebro läns utsläpp av växthusgaser och 

transportsystemet utmärks tydligt i kartan nedan över utsläpp i länet. Utvecklingen 

går mot energieffektivare fordon och ökad andel förnybara bränslen vilket innebär att 

utsläppen minskar. Men det sker i en alltför långsam takt samtidigt som trafiken ökar 

och därmed genererar nya utsläpp. Till 2030 ska vi ha minskat klimatpåverkan från 

transporter i Örebro län med 70 procent mot år 2010.  

 

 
Figur 1. Karta från Nationella emissionsdatabasen (SMHI) med siffror från 2018. Transportsystemet 
utmärker sig tydligt. 

Under perioden 2010-2018 har utsläppen av växthusgaser (totalt) i Örebro län 

minskat med 23 procent3. Detta mycket tack vare miljöeffektiviseringen inom 

energiförsörjningssektorn. Transportsektorn har samtidigt minskat med ungefär 10%, 

varav utvecklingen ökade fram till 2010 och har därefter minskat långsamt fram till 

2016 och efter det har minskningen tagit mer fart. För transporterna står personbilar 

för ungefär 60 procent av utsläppen, tunga lastbilar för nästan en fjärdedel av de totala 

                                                
3 Nationella emissionsdatabasen (SMHI), http://www.airviro.smhi.se/RUS/emistrend.htm  
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utsläppen och lätta lastbilar för cirka 10 procent. Transportsektorn har inte minskat 

sina klimatpåverkande utsläpp i samma utsträckning som exempelvis energisektorn. 

Mängden utsläpp av växthusgaser från transporter beror i hög grad på vilket trafikslag 

som används. Järnväg och sjöfart har en lägre klimatpåverkan än vägtransporter. 

 

För att mål ska kunna uppnås om att minska transportsektorns växthusgasutsläpp med 

70 procent mot nivån för år 2010 finns ett flertal åtgärder identifierade i 

Handlingsplan för hållbara transporter. För länsplanen handlar det om att öka 

förutsättningar för transporteffektivitet, som innebär att resurserna utnyttjas på ett 

bättre sätt för att transporterna ska effektiviseras. Det handlar om att fler personer 

eller mer gods transporteras i samma fordon samt överflyttning av person- och 

godstransporter till de mest effektiva trafikslagen (tåg/buss/cykel istället för bil och 

tåg/båt istället för flyg). 

 

I Örebro län genomförs de flesta resorna med bil och godset fraktas till stor del på 

lastbil. Eftersom en stor del av fordonsflottan fortfarande drivs av fossila bränslen och 

transporterna är många står transporterna i länet för totalt cirka 40 procent av 

utsläppen av växthusgaser. 60 procent av transporterna är av personbilar, 25 procent 

av tunga lastbilar och 10 procent av lätta lastbilar. Örebro län har en geografisk 

belägenhet i landet och i Skandinavien som gör att det är väl lämpat som 

logistikcentrum. Ett antal stora företag har sina centrallager här. Det kan göra att 

utsläppen från godstransporter blir något högre i länet än de skulle vara om 

transporterna var färre, men bidrar till att minska godstransporterna nationellt och det 

pågår ett stort arbete för att skapa en grön logistikregion. För hållbara och effektiva 

godstransporter krävs minskade utsläpp. Länsplanen kan inte finansiera utbyggnad av 

infrastruktur för förnybara bränslen men kan skapa förutsättningar för effektiva 

körsträckor genom utveckling av infrastruktur. 

 

För att lyckas nå miljö- och klimatmålen till 2030 i Örebro län ska vi minska 

utsläppen med 70 procent jämfört med 2010. Det kräver att vi ändrar levnadsvanor 

och därmed krävs åtgärder också inom områden som ligger utanför länsplanens 

område. Energianvändningen per capita behöver minska med 75 procent för de 

kortväga transporterna. Exempelvis skulle antalet personbilar behöva minska med 

9 000 i Örebro län och ett stort antal av alla bensin- och dieselbilar behöver bytas ut 

till bland annat el- och gasdrivna bilar. 

 

I huvudsak behöver fler persontransporter göras med andra trafikslag än bil, både för 

att hantera problem med utsläpp, buller och trängsel men också för att få bukt med en 

försämrad folkhälsa som delvis beror på att människor rör sig mindre och att utsläpp 

och buller skadar. För godstransporter behöver överflyttning av gods göras till 

järnväg och hållbara drivmedel samtidigt som arbete behöver göras för att få bort tung 
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trafik från att åka inne i tättbebyggda områden. Ökad samverkan mellan transportörer 

och transportköpare behövs för att effektivisera godstransporterna och minska de 

negativa effekter fordonen har på hälsa och miljö. 

 

I infrastrukturprojektens planeringsskede tas hänsyn till mål om en giftfri miljö, ökad 

biologisk mångfald och säkrad vattenförsörjning, för att nämna några områden som 

ingår i bedömningen av till exempel en vägplan, som tas fram enligt lagstadgat 

planförfarande av Trafikverket där miljökonsekvensbedömningar ingår i 

genomförandet.  

2.2 Folkhälsa 
Folkhälsa innebär samhällets hälsa, vilket innebär den samlade hälsan för många 

individer. Folkhälsan kan man kortfattat förklara som att det utgår från individen, 

men individen påverkas av både individuella och samhälleliga förutsättningar som 

sedan ihop till en helhet. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt i 

befolkningen har en bra fysisk och psykisk hälsa, och att hälsan är jämnt fördelad 

mellan olika grupper i samhället. Hälsan är viktigt för den enskilda individen, och 

bidrar även till att stärka samhällets utveckling. En god och jämlikt fördelad folkhälsa 

är även centralt för en hållbar utveckling. 

 

Enligt regeringsformen4 ska ”den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 

välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det 

                                                
4 Regeringsformen, SFS 2011:109, 1 kap, 2§). 

Figur 4. Illustration över folkhälsans bestämningsfaktorer, från Dahlgren & Whitehead 1991 i Pellmer, Wramner och 
Wramner 2012 
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allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg 

och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. En grundläggande utgångspunkt 

i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt 

liv.  

 

Arbetet med folkhälsan utgår från nationella folkhälsomål lyder: ”Att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 

de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Kopplat till det övergripande 

målet finns åtta målområden varav boende och närmiljö är ett av dem där målet att nå 

är bostadsområden som är socialt hållbara. Som precisering skrivs att ”Med en ökad 

trygghet i närområdet är det färre som avstår från att gå ut ensamma och det blir 

lättare att nyttja de utomhusmiljöer som främjar hälsa. Det handlar om allt från att 

kunna gå eller cykla till och från skola och arbete, till att vistas på lek och 

idrottsplatser, i terrängspår och liknande”.  

 

Inriktningen för målområdet innebär att ha tillgång till en god bostad i ett område som 

ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en 

god och jämlik hälsa. Åtgärder för en mer jämlik hälsa bör riktas mot att bryta 

boendesegregation men också på hållbart byggande med som motverkar exponering 

för skadliga miljöfaktorer. Med jämlik hälsa-perspektiv inom samhällsplanering kan 

förändringar åstadkommas som påverkar människors levnadsvillkor och minskar 

ojämlikhet i hälsa. Viktiga komponenter för en jämlik hälsa är att skapa 

bostadsområden som är socialt hållbara och boendemiljöer som präglas av god goda 

miljöfaktorer. Övriga målområden behandlar bland annat levnadsvanor och kontroll, 

inflytande och delaktighet i livet. Det kan för transporter handla om hur 

förutsättningarna ser ut för att röra sig och att kunna välja färdmedel. 

 

Många faktorer kan skapa ojämlikhet i hälsa, bland annat socioekonomi, utbildning, 

kön, etnicitet, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning med mera. Ojämlikheten 

uppkommer när det finns systematiska hälsoskillnader mellan olika samhällsgrupper 

med olika social position. Ojämlikheten visar sig som en gradient i hälsa och som 

ansamling av hälsoproblem i vissa sociala grupper. Den sociala gradienten innebär att 

varje steg nedåt i den sociala hierarkin, oavsett faktor, innebär sämre hälsa. 

Handlingsutrymmet att ändra sina levnadsvanor skiljer sig åt socialt och ekonomiskt 

åt mellan olika grupper. Folkhälsomyndighetens årsrapport 20205 för perioden 2007-

201 visar att ingen förbättring i jämlikhet i hälsa har skett under perioden och att flera 

områden inom folkhälsa snarare har ökade skillnader mellan grupper i samhället. 

 

Hur arbetar Region Örebro län med folkhälsa?  

                                                
5 Folkhälsans utveckling. Årsrapport 2020. Folkhälsomyndigheten. 
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• Hälsofrämjande arbete är ett sammanfattande begrepp för aktiviteter som har 
till syfte att förbättra hälsan. Detta sker genom insatser som kan stärka eller 
bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt ge 
möjlighet att öka kontrollen över den egna hälsan och förbättra den. 
Hälsofrämjande arbete bedrivs oftast utanför hälso- och sjukvården och har 
hela befolkningen, eller grupper i befolkningen, som målgrupp.  

• Sjukdomsförebyggande arbete undanröjer orsaker till sjukdom och skador, 
bedrivs huvudsakligen inom hälso- och sjukvården och riktas mot olika 
riskgrupper. 

Proportionell universalism innebär att insatser som görs för att förbättra hälsa bör 

vara universella, det vill säga riktade till hela befolkningen, men samtidigt vara 

proportionella till de behov som finns i mer utsatta grupper. Med andra ord och 

kopplat till transportinfrastruktur kan man säga att utveckling för att förbättra det 

allmänna transportsystemet bör göras särskilt för alla, men särskilt där det finns 

socialt utsatta grupper.  

 

År 20176 gjordes en studie om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Mellansverige. 

Resultaten för Örebro län visade flera illavarslande resultat. Utdrag ur rapporten visar 

att unga vuxna sitter mer än 85-åringar. Den nationella rekommendationen för fysisk 

aktivitet för vuxna är minst 30 minuter per dag, vilket motsvarar minst 150 minuter i 

                                                
6 Liv och hälsa i Mellansverige, 2017 

Figur 5.  
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veckan. Som fysisk aktivitet räknas både fysisk träning och vardagsaktiviteter såsom 

promenader, cykling och trädgårdsarbete. Två av tre vuxna, oavsett kön, når den 

rekommenderade nivån och andelen skiljer sig inte mellan män och kvinnor. Fysisk 

aktivitet är ungefär lika vanligt i åldrarna 18-69 år, men minskar sedan med stigande 

ålder. Dagens hälsoförhållanden och vårdbehov är till stor del resultat av gårdagens 

levnadsvanor, livsvillkor och vårdstruktur. Vi vet att ohälsosamma levnadsvanor kan 

kopplas ihop med många folksjukdomar och därmed är utvecklingen av  våra 

levnadsvanor av särskild betydelse för den framtida ohälsan. Sundare levnadsvanor i 

befolkningen anses kunna förebygga 80 procent av hjärt- och kärlsjukligheten och 30 

procent av cancersjukligheten, samt förhindra eller försena insjuknandet i diabetes. 
 

2.2.1 Barn och hälsa  

I Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen har en tematisk fördjupning 

gjorts kring hälsa och livsmiljö7. Regeringen har gjort bedömningen att det är centralt 

att alla barn får en bra start i livet med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras 

tidiga utveckling, inlärning och hälsa för att uppnå jämlik hälsa som barn och som 

vuxen. Barn som haft möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i 

barndomen har fått en mer stabil grund att stå på och i förlängningen bättre hälsa. 

Särskilt barn som växer upp i ekonomisk utsatthet får oftare sämre hälsa som vuxna. 

Det finns ett samband mellan målområdet om det tidiga livets villkor och 

transportpolitiska målens funktionsmål, som innebär att barns möjligheter att själva 

använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska öka. 

 

Barns fria rörelser beror på flera faktorer, bland annat föräldrarnas bedömning av 

trafikmiljön. Barns rörelsefrihet är ett eget mål men kan också motverka ett i övrigt 

stillasittande liv och sämre folkhälsa på sikt. Barns användande av transportsystemet 

ökar dessutom kunskapen om det vilket på sikt kan få positivt utfall. Rörelsefriheten 

har dock minskat med åren de senaste 30 åren, främst på grund av föräldrarnas 

uppfattning om att deras barn kan utsättas för fara. Föräldrarna hanterar oron genom 

att skjutsa barnen istället för att gå eller cykla med dem. Det i sig ger effekt av ökad 

trafik och minskad rörelsefrihet för barn och det i sig får fler föräldrar att göra samma 

val. En ond cirkel. Forskning finns på att barns rörelsefrihet även är mer begränsad 

hemma då färre barn tillåts utforska sin närmiljö på egen hand. 

 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har sammanställt kunskap om 

tänkbara orsaker till minskat cyklande8. Barns cyklande till fritidsaktiviteter är den 

aktivitet som minskat mest, största anledningen är långa avstånd till ökade avstånd till 

                                                
7 Mer hälsa för pengarna? Slutrapport i fördjupning av de transportpolitiska målen – hälsa och 
livsmiljö. Trafikanalys. 2019. 
8 Niska, Henriksson m fl. 2017. VTI. 
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fritidsaktiviteter, föräldrar som inte har tid att skjutsa och mycket tid som spenderas 

på skolan. Barn har inte tid med fritidsaktiviteter i samma grad längre. Resor till 

skolan har också minskat, framförallt på grund av det fria skolvalet som ger ökade 

avstånd. Fler bilar i hushållen, förändringar i hur barn leker och kommunicerar, 

bristande faktisk och upplevd säkerhet i kombination med föräldrars föreställningar 

om barns trafikförmåga. Cykelresorna har delvis ersatts av bilresor men framför allt 

av ett ökat gående och resande med kollektivtrafik. Åtgärder som föreslås är bland 

annat höjda kunskapsmål gällande cykling i läroplanen, höjd kompetens om barn och 

ungas cykling bland planerare och att säkra cykelparkeringar säkerställs.  

 

Det finns ett bevisat samband mellan barns upplevda psykiska hälsa och fysisk 

aktivitet. Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport 9att 8 av 10 barn i Sverige uppnår 

WHO:s (World Health Organisation) rekommendationer om fysisk aktivitet. Låg 

livstillfredsställelse, psykiska besvär och otillräcklig fysisk aktivitet är vanligare 

bland flickor än pojkar och vanligast bland skolbarn som har sämre socioekonomiska 

förutsättningar. Folkhälsomyndighetens rapport om samband mellan barns fysiska 

aktivitet och deras psykiska hälsa visar att barn som är mer fysiskt aktiva har högre 

livstillfredsställelse och mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och 

sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva. Det går inte att avgöra 

vad som är orsak och verkan bakom sambanden, men det finns flera tänkbara 

förklaringar till att fysisk aktivitet skulle kunna leda till psykiskt välbefinnande och 

mindre psykiska besvär. Resultaten visar att fysisk aktivitet är betydelsefull, både för 

den fysiska och psykiska hälsan. Därför är det viktigt att arbeta för att barn ska ha alla 

förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje, oavsett social och 

socioekonomisk bakgrund.  

 

I Liv och hälsa i Mellansverige har skolelevers resvanor undersökts för barn i 

förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och gymnasieelever år 1. Vid undersökning om hur 

förskolebarn tar sig till skolan så körs en klar majoritet av barnen till skolan. Allra 

störst andel i Örebro och Degerfors kommun. När man tittar på resultaten för hur 

många av barnen som tar sig till skolan genom att gå eller cykla syns det tydligt att 

den typen av färdsätt minskar med ålder efter årskurs 4, det visas i figur 4. Av de 

tillfrågade eleverna uppger 45 procent av de som mår bra varje dag att de går/cyklar. 

17 procent av de som mår bra varje dag cyklar/går ofta/ibland och 38 procent som 

mår bra varje dag går/cyklar inte alls. Av de som sällan/aldrig mår bra uppgav 48 

procent att de inte cyklar eller går till skolan, 18 procent att de gör det ibland och 34 

procent cyklar/går.  

 

                                                
9 Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa. 2021. Folkhälsomyndigheten. 
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Figur 6. Förskoleklassbarns färdsätt till skolan.  

 
Figur 7. Källa: ELSA Örebro län (Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat), Region Örebro län 

 

För folkhälsan spelar även andra faktorer än rörelse in, till exempel trygghet, buller 

och luftkvalitet. Det finns en samvariation mellan låg socioekonomisk status och 

exponering för luftföroreningar och buller. Vägtrafiken är källa till både 

luftföroreningar och buller10. Inkomster och försörjningsmöjligheter är dock de 

viktigaste faktorerna för skillnader i hälsa. Transportpolitikens funktionsmål anger att 

transportsystemet ska ge alla en grundläggande tillgänglighet, även om arbetet för 

jämlikhet inte är lika uttalat inom transportpolitiken som inom folkhälsoområdet. En 

                                                
10 Mer hälsa för pengarna? Slutrapport i fördjupning av de transportpolitiska målen – hälsa och 
livsmiljö. Trafikanalys. 2019. 
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av preciseringarna till funktionsmålet är formulerat ”Medborgarnas resor förbättras 

genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet”. Visserligen finns det vissa 

utbildningar och arbeten på distans, men möjligheten att resa till skola, utbildning och 

arbete kan ändå vara en central förutsättning för inkomster och 

försörjningsmöjligheter.  

 

Det aktiva resandet via cykling minskar. Samtidigt som Sveriges befolkning ökat med 

8 procent sedan 1990-talet har cykelresorna minskat med hela 38 procent. Barn och 

unga vuxnas cyklande har minskat med över 40 procent, mätt i färdlängd per invånare 

och dag. Skolresorna med cykel har minskat med 48 procent men även äldre personer 

cyklar väldigt sällan. För personer över 45 år och strax över 65 år har en återgång till 

nivåerna kring 1995-1998 påbörjats gradvis. De som cyklar mest är personer boende i 

områden med relativt hög inkomst och är äldre medelinkomsttagarpar i villa med 

utflyttade eller äldre barn11.  

2.3 Jämlikhet och jämställdhet 
 

När transportsystemets största förändringar påbörjades och genomfördes under åren 

mellan 1950 och 1970, i takt med att allt fler fick tillgång till bil eller kunde ta sig råd 

att ha bil, var aldrig med än 20 procent av beslutsfattarna i Sveriges riksdag kvinnor.  

Enligt Trafikanalys har det transportpolitiska funktionsmålet två preciseringar som 

knyter an till det folkhälsopolitiska målområdet Kontroll, inflytande och delaktighet. 

Det är dels preciseringen att ”Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet” och att ”Arbetsformerna, genomförandet 

och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”. Enligt den 

transportpolitiska målpropositionen så har kvinnors villkor och intressen många 

gånger varit otillräckligt företrädda vid planering, beslut och förvaltning av dagens 

transportsystem. Förutom kopplingen mellan Kontroll, inflytande och delaktighet och 

dessa två preciseringar kan det tänkas att det finns ett samband så till vida att en 

grundläggande tillgänglighet möjliggör kontroll, delaktighet och inflytande över 

individens eget liv och samhällsutvecklingen. 

 

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har tagit fram en rapport om jämställdhet 

och transportsystemet12. Målformuleringen i transportpolitiska målen om ett jämställt 

transportsystem är av två delar, den ena om individens rätt att välja sitt eget liv och 

den andra om rätten att påverka samhället. Vinnova skriver att för transportssystemet 

kan det översättas till att påverka sina egna resval och kunna påverka beslut för 

transportsystemet. Kvinnors resvanor har ökad trafiksäkerhet, lägre utsläpp och 

                                                
11Mer hälsa för pengarna? Slutrapport i fördjupning av de transportpolitiska målen – hälsa och 
livsmiljö. Trafikanalys. 2019. 
12 Rapport – jämställdhet och transportsystemet. 2020. Vinnova. 
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energianvändning jämfört med män. Med ett fullt ut jämställt transportsystem och 

samhälle skulle inte resandet se lika ut, utan det handlar om lika förutsättningar att 

välja typ av resa. Skillnaden i transportbeteende mellan män och kvinnor i Sverige är 

så stor att om alla män skulle resa som kvinnor skulle energianvändningen i 

transportsystemet minska med nästan 20 procent. Ett jämställt transportsystem ses ha 

stor potential att ge ökad folkhälsa.  

 

Kvinnor upplever i större grad en subjektiv otrygghet än män. Främst för kvinnor har 

andelen som väljer att ta en annan väg eller färdsätt på grund av oro för att utsättas för 

brott ökat från 20 procent 2011-2015 till 30 procent 2017-2019. I transportsystemet 

råder manliga normer där transport, teknik, risktagande och hastighet som är typiskt 

maskulina ideal. Skillnader mellan kvinnor och män finns i inställning till klimat och 

miljö där kvinnor i högre grad väljer hållbara färdmedel. Trots att kvinnor i högre 

grad upplever otrygghet i transportsystemet är de mer positiva än män till att åka 

kollektivtrafik (34 procent respektive 24 procent). Kvinnor är också mer positivt 

inställda till trafiksäkerhetsåtgärder och att följa trafikrytmen snarare än 

hastighetsgränserna. Kvinnor är också mer positiva till åtgärder som gör det bättre för 

gående och cyklister och bedömer trafiksäkerhetsrisken högre än män i olika 

trafiksituationer. 

 

Samtidigt ägs en betydligt större del av Sveriges bilar av män och dessa fordon körs 

längre sträckor än de som ägs av kvinnor, trots att det inte skiljer sig mycket i andelen 

män och kvinnor som har körkort, 47 respektive 42 procent. Förutsättningarna håller 

på att ändras genom utfasning av äldre generationer där kvinnor har sämre 

ekonomiska förutsättningar, lägre bilinnehav och körkort och infasning av yngre, där 

kvinnor runt 20 år och yngre har högre utbildningsnivå, högre körkortsinnehav och 

använder bil något mer än vad män gör i samma ålder.  

 

Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla 

oavsett kön, ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. För att beskriva den 

fysiska tillgängligheten för alla, dvs. allas möjlighet att ta sig fram i transportsystemet 

kan man kolla på infrastrukturen vid hållplatser och i vilken utsträckning de uppfyller 

samtliga tillgänglighetskrav.  

2.4 Befolkning och sysselsättning 
Befolkningen i Örebro län har växt med 10% sedan 1995. Befolkningen i Örebro län 

har växt med 10 procent sedan 1995. Till år 2040 beräknas det bo 324 000 personer i 

Örebro län. Här kan också noteras att en fortsatt ojämn inomregional fördelning 

förutspås där merparten av de nya invånarna tillkommer i Örebro, Kumla, Hallsberg 

och Lekeberg varav Örebro och Lekeberg ökar mest procentuellt, 13 respektive 15 

procent. I Ljusnarsberg och Laxå kommuner förväntas en minskning med 10 procent 
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medan övriga kommuner står still, minskar eller ökar, fast mindre än länets ökning i 

sin helhet13.  

 

De befolkningsframskrivningar som genomförts inom ramen för Östra Mellansverige-

samarbetet (ÖMS) beräknar att befolkning i regionen uppgår till 295 000-320 00014 år 

2030. Prognosen mot 2050 pekar mot intervallet 297 000-343 000 invånare. 

Bedömningen är att de delar av regionen som idag har befolkningstillväxt troligen 

kommer att fortsätta växa, och att de delar vars befolkning minskar troligen kommer 

att fortsätta att minska. En inströmning av utrikes födda kan förändra denna bedömning. 

 

Inom länet har urbaniseringen i Örebro län liksom i övriga delar av landet lett till en 

förskjutning av befolkningen mot Örebro och kommuner med nära geografisk 

anknytning till Örebro. Det är städernas storlek och täthet som lockar med nya 

möjligheter till företagande och försörjning, utbildning, kultur och upplevelser. 

Enligt den regionala utvecklingsstrategin kommer kraven på djupare kunskaper inom 

allt smalare och mer nischade arbetsfält leda till att det krävs ett större 

befolkningsunderlag för att hitta rätt kompetens inom arbetsmarknaden. Tätbefolkade 

och folkrika regioner är därför ofta mer attraktiva för företagsetableringar och 

investeringar än mindre tätbefolkade regioner. Det är också en orsak till att Örebro som 

stad växer då många människor lockas till de större städerna. Antingen flyttar de dit 

eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser 

allt längre sträckor till sina arbeten med en allt snabbare förstoring av 

arbetsmarknadsregionerna som följd.  

 

Befolkningen minskar i många av de mindre kommunerna inom Örebro län. Närheten 

till naturen och den sammanhållande gemenskapen är två av flera viktiga faktorer för 

landsbygdens attraktionskraft. Det finns samtidigt en positiv utveckling även i många 

mindre kommuner, tätorter och landsbygder, inte minst inom pendlingsavstånd från de 

större städerna. 

 

I följande diagram kan man utläsa att Örebro kommun de senaste 24 åren ökat sin andel 

av befolkningen i länet från 43 procent 1995 till 51 procent 2019. Övriga 

kommungrupper har minskat sin andel. Största förändringen står 

lågpendlingskommuner nära större stad. Observera att för pendlingskommuner nära 

större stad (Örebro) har en minskad andel av befolkningen i länet, uppvisar de en 

ökning i antalet invånare. Förklaringen är att ökningstakten mellan 1995 och 2019 är 5 

gånger högre i Örebro än i kranskommunerna (30 respektive 6 procent). 

 

                                                
13 Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021-2040. SCB, 2021. 
14 Region Örebro län; Örebroregionen utifrån och in - Underlags-PM för RUS 2030; Rapport 
2016:04 
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Figur 8 Kommungruppers andel av länets befolkning perioden 1995-2019, uppdelat efter SKR:s 
kommungruppsindelning 2017. 

Befolkningen blir allt äldre samtidigt som det är många äldre som fortsätter att arbeta 

efter pensioneringen. Antalet invånare i åldersgruppen 65+ har ökat med 23 procent i 

länet mellan 1995 till 2019. Åldersgruppen 20-64 år har ökat med 8 procent under 

samma period. Piggare äldre innebär att fler fortsätter arbeta efter pensionsåldern vilket 

till viss del påverkar arbetspendlandet inom gruppen 65+. 

3. Tillgänglighet och resvanor 

3.1 Nationell resvaneundersökning 
Trafikanalys har sedan 2019 gjort nationella resvaneundersökningar för varje år15, det 

är alltså relativt nytt. Tidigare har resvaneundersökningar gjorts för flera år samtidigt. 

Den senaste undersökningens resultat har påverkats kraftigt av coronapandemins 

effekter och visat sig exempelvis genom att antalet kollektiva resor minskade med 42 

procent mot 2019. Därför har även resvaneundersökningen för 2019 använts för att ge 

perspektiv på resultaten för 2020, eftersom den mer speglar ett normalt tillstånd i 

transportsystemet.  

 

Resor till fots, med cykel och med kollektivtrafik står för cirka 19 procent av resorna. 

Andelen är högst i storstäder och lägst i lågpendlingskommuner nära större städer. 

Resorna gjordes främst med bilen för båda åren, cirka 50 procent av resorna. 

Kollektivtrafiken stod för var femte resa 2019 och var åttonde resa 2020. Resor till 

                                                
15 https://www.trafa.se/kommunikationsvanor/RVU-Sverige/ (Hämtad 2021-09-08) 
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fots minskade mellan åren med 4 procent och resorna med cykel ökade med 6 

procent.  

 

De flesta resor för både 2019 och 2020 gjordes för att ta sig till arbete, tjänst och 

skola. Trots att resorna minskade överlag från 2019 till 2020 var mer än hälften av 

resorna till arbete, tjänst och skola. Resor ämnade för fritidsändamål minskade med 

12 procent mellan åren och är cirka en tredjedel av resorna.  

 

För skillnader mellan män och kvinnor har Trafikanalys endast kunnat statistiskt 

säkerställa resvanor med bil. Där reser män i snitt 26 kilometer per person och dag 

och kvinnor knappt 17 kilometer. I snitt reser folk kollektivt 4 kilometer per dag och 

ungefär en kilometer per dag till fots och med cykel.  

  

 
Figur 9. T v: Antal resta kilometer per år efter ärende med 95%-konfidensintervall. T h: antal miljoner 
huvudresor per år efter huvudsakligt färdsätt med 95%-konfidensintervall. Källa: Trafikanalys Resvanor 
i Sverige 2020. 

 

3.2 Tillgänglighet i Örebro län 
Begreppet tillgänglighet beskriver människors förutsättningar att nå olika funktioner i 

samhället, det kan vara arbete, utbildning, daglig service, vård, omsorg, 

fritidssysselsättningar etc. För de allra flesta påverkas tillgängligheten främst av 

avstånd, färdmedel och restid men för de med en funktionsvariation finns ytterligare 

krav på infrastrukturen för att den ska vara användbar och skapa tillgänglighet och för 

vissa grupper av människor varierar tillgängligheten till infrastruktur av andra skäl, 

som språk, ekonomi, ålder etcetera. Tillgänglighet kan också skapas genom såväl 

fysiska åtgärder som genom åtgärder för att skapa tillgänglighet utan transporter, t.ex. 

genom att möjliggöra distansarbete eller distansstudier i större utsträckning. I detta 

avsnitt görs en beskrivning av olika aspekter av tillgänglighet i Örebro län. 
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3.2.1 Tillgänglighet till arbete, utbildning, sjukvård 

Urbaniseringen innebär att arbetstillfällena ökar i storstäder till följd av ett allt större 

befolkningsunderlag. Det innebär att ytterligare människor lockas dit. Antingen flyttar 

de eller så pendlar de dit. Förbättrade pendlingsmöjligheter leder till att människor reser 

allt längre sträckor till sina arbeten, med en allt snabbare förstoring av 

arbetsmarknadsregionerna som följd.  

 

Sett till  vart människor pendlar, framgår det av figuren nedan att det finns två viktiga 

noder i Örebro län; Örebro och Karlskoga, även om Karlskoga tappat något sedan 2012. 

De största pendlingsströmmarna sker radiellt mellan Örebro och övriga 

kommunhuvudorter i länet. I stråken Örebro–Karlskoga, Hallsberg–Kumla–Örebro 

samt Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat pendlande. 

 

 
Figur 10 Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 2018. Källa Storregional 
systemanalys 2020 (Mälardalsrådet). 
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Inomregional tillgänglighet där alla inom rimlig tid kan nå viktiga vardagliga 

funktioner som arbete, utbildning, vård, omsorg, daglig service osv. är viktigt för hela 

länets förutsättningar till en positiv utveckling. I vissa delar av regionen kan sådan 

tillgänglighet skapas genom gång, cykel och kollektivtrafik, i andra delar behövs en 

kombination av dessa trafikslag tillsammans med personbilen och i ytterligare andra 

kommer de flesta även fortsatt vara beroende av personbilstransporter för det dagliga 

resandet. I vissa fall kan digitala tjänster helt ersätta vissa typer av resor. 

 

Följande karta visar andel personer som är bosatta och arbetar i den egna kommunen 

(nattbefolkning). Ett lågt värde indikerar bland annat att utbudet av arbetsplatser och 

studiemöjligheter  är större än i den egna kommunen och behovet av goda 

pendlingsmöjligheter är stora.  

 
Figur 11 Andel av kommuninvånarna som arbetar/studerar i den egna kommunen (Källa: SCB) 
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De flesta kommuner i länet har sin största pendling till Örebro kommun. Följande tabell 

visar de tre största pendlingsströmmarna för respektive kommuns nattbefolkning. Drygt 

var femte länsbo pendlar till en kommun utanför länet. Kommuner i Stockholms, 

Västmanlands och Värmlands län är de största målpunkterna för länsbor som pendlar 

till kommuner utanför Örebro län. 

 

Kommun Rang 1 Rang 2 Rang 3 

Lekeberg Örebro Utanför länet  Kumla 

Laxå Örebro Utanför länet  Hallsberg 

Hallsberg Örebro Kumla Utanför länet  

Degerfors Karlskoga Utanför länet  Örebro 

Hällefors Utanför länet  Örebro Nora 

Ljusnarsberg Utanför länet  Lindesberg Örebro 

Örebro Utanför länet  Kumla Hallsberg 

Kumla Örebro Hallsberg Utanför länet  

Askersund Örebro Hallsberg Utanför länet  

Karlskoga Örebro Utanför länet  Degerfors 

Nora Örebro Lindesberg Utanför länet  

Lindesberg Örebro Utanför länet  Ljusnarsberg 

Tabell 1 De tre största pendlingsorterna från den egna kommunen 

 

Region Örebro län gjorde 2017 en resvaneundersökning över länsbornas resvanor. I 

hela regionen görs 65 procent av resorna med bil. Andelen resor som genomförs med 

bil som huvudfärdmedel skiljer sig starkt mellan de olika kommunerna. Klart lägst 

andel bilresor görs i Örebro. Högst andel av resorna görs med bil i Lekeberg, 

Askersund, Ljusnarsberg och Hallsberg. 
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Figur 12 Resornas fördelning mellan olika huvudfärdsätt efter hemkommun 

 

De kommuner som har högst andel kollektivtrafiken är Degerfors, Hällefors, Karlskoga 

och Nora. De lägsta färdmedelsandelarna för kollektivtrafik är Kumla, Laxå och 

Ljusnarsberg. Genomsnittliga färdmedelsandelen i länet är 8 procent för 

kollektivtrafikresor (buss och tåg) vilket är lågt när man jämför med länen i ÖMS (Östra 

Mellansverige). 

3.2.2 Pendlingsavstånd mellan bostad och arbete 

Samhällets grundfunktioner vilar på produktion av resurser i form av produkter och 

tjänster. En basfunktion är arbetspendlingen för att människor ska kunna ta sig till 

arbetet för att bidra till samhällets nytta. Arbetspendlingen är också en viktig 

beståndsdel i det dagliga transportarbetet. Inom transportsektorn är det vanligt att 

beskriva de avväganden som görs av val av färdmedel för resor till arbetet i termer av 

reslängd, restid, färdmedel, reskostnad m.m. Men sådana faktorer hänger även samman 

med bredare överväganden avseende val av jobb, bostad och transportmöjligheter 

mellan bostad och arbete. En individs beslut angående arbetspendling är alltså resultatet 

av avvägningar som görs mellan boendemiljö, boyta, tillfredsställelse med arbetet, 
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färdmedlets bekvämlighet m.m. och olika restriktioner16. En faktor för val av färdmedel 

är avståndet till arbetsplatsen.  Följande tabell visar en grov uppskattning av avstånd 

mellan bostad och arbete för de förvärvsarbetande i länets 12 kommuner. I Lekeberg 

har 24 procent av de förvärvsarbetande mindre än en km till sitt arbete. Lekeberg har 

minst andel av de förvärvsarbetande som cykelavstånd (< 5 km) medan Karlskoga har 

högst andel. 

 
Tabell 2 Grov beräkning av avstånd bostad och arbete (Källa SCB, egen bearbetning) 

3.2.3 Regionförstoring 

Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokala 

arbetsmarknadsregioner växer samman. Detta sker bland annat genom att 

kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från landsbygd och 

mindre orter till arbete eller studier i större orter - eller omvänt. Regionförstoring antas 

vara en faktor som starkt bidrar till den regionala utvecklingen. Transportsektorns 

utveckling bidrar till att resor går snabbare med tiden som i sin tur leder till att 

arbetsmarknaden blir större, för med samma restid kan resan göras längre.  

I det förra regionala trafikförsörjningsprogrammet användes en modell med syftet att 

identifiera lokala centra och beskriva vilken betydelse och dragningskraft de har för 

sina omland. Det handlar om att skapa lokala arbetsmarknader som så långt det är 

möjligt återspeglar de funktionella sambanden på arbetsmarknaden. I denna modell 

används tätorten som minsta byggsten. Med tätort definieras sammanhållen bebyggelse 

med fler än 200 invånare. Det finns tre klassningar på tätort: 
 Primär centralort – orter som i liten uträckning är beroende av andra orters 

arbetsmarknad 
 Sekundära centralorter – orter som i hög grad är beroende av 

arbetsmarknaden i ett primärt centrum 
 Osjälvständiga orter – orter som är beroende av arbetsmarknaden i ett primärt 

och/eller sekundärt centrum. 
                                                
16 Trafikanalys (2011); Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys; Rapport 2011:3 
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Lekeberg 24% 3% 2% 2% 1% 7% 29% 24% 4% 1% 1% 2% 1% 
Laxå 31% 14% 5% 1% 1% 4% 12% 9% 6% 10% 3% 1% 2% 
Hallsberg 23% 10% 5% 3% 2% 10% 18% 20% 4% 1% 1% 2% 1% 
Degerfors 25% 13% 7% 3% 1% 14% 22% 5% 2% 5% 2% 1% 1% 
Hällefors 30% 21% 6% 3% 3% 13% 6% 4% 2% 2% 5% 2% 2% 
Ljusnarsberg 31% 13% 5% 3% 2% 13% 8% 5% 7% 2% 8% 4% 1% 
Örebro 16% 14% 13% 9% 7% 14% 10% 5% 2% 1% 2% 4% 1% 
Kumla 18% 9% 5% 4% 2% 13% 37% 4% 1% 1% 2% 2% 1% 
Askersund 29% 7% 2% 1% 1% 13% 19% 8% 7% 7% 3% 2% 1% 
Karlskoga 22% 17% 16% 9% 5% 9% 4% 3% 6% 4% 2% 2% 2% 
Nora 25% 10% 6% 4% 4% 5% 13% 14% 12% 2% 2% 3% 1% 
Lindesberg 26% 14% 8% 2% 2% 8% 15% 9% 7% 3% 2% 2% 1% 
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En ort antas vara beroende av en annan ort om minst 20 procent av den sysselsatta 

nattbefolkningen pendlar till en annan specifik ort. 

 

Följande figur visar andelen av tätortens nattbefolkning som pendlar till centralorten, 

ofta kommunhuvudorten. Den visar bland annat Örebros betydelse för 

arbetsmarknaden i länet. Alla tätorter, förutom Degerfors, Ställdalen, Hällefors och 

Grythyttan, har minst 5 procent som arbetspendlar till Örebro.  
 

 

Figur 13 Andel inpendlare av sysselsatt nattbefolkning från tätorter till centralorter Källa: SCB, egen 
bearbetning 
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Antalet primära arbetsmarknadsområden har inte förändrats sedan 2014. Däremot har 

det skett några förändringar. Askersund har blivit en primär centralort istället för 

Zinkgruvan och samtidigt har det primära arbetsmarknadsområdet blivit större och 

omfattar även tätorterna Olshammar och Hammar (2018). Ett sekundärt 

arbetsmarknadsområde har försvunnit. Det är Degerfors som tappat dragningskraften 

för orterna Svartå och Åtorp. Den senare klassas inte som tätort längre. som hade 

Degerfors som beroende ort. Sedan 2014 har även orterna Röfors och Hällabrottet 

tappat klassningen som tätort. 

 
Figur 14 Arbetsmarknadsområden 2018 - samtliga sysselsatta/förvärvsarbetande 

 

Örebro arbetsmarknadsområde är länets stora kraftfält som har 66 000 

förvärvsarbetande som pendlar inom området. Utöver dessa tillkommer de som 

arbetspendlar till orter utanför arbetsmarknadsområdet (< 20%). Karlskoga 

arbetsmarknadsområde har 11 000 arbetspendlare. Minsta arbetsmarknadsområdet är 
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Kopparberg som har 750 arbetspendlare inom arbetsmarknadsområdet med 

Kopparberg som primär centralort. 

 

3.2.4 Resor till vård 
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3.3 Tillgänglighet med bil, buss och tåg 
Tillgänglighet kan beskrivas på olika sätt, bl.a. genom restider och restidskvoter 

mellan personbil och andra trafikslag. I figur 4 kan restidskvoter från länets 
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kommunhuvudorter till Örebro som är den starkaste arbetsmarknaden jämföras. 

Siffrorna är hämtade från reseplaneraren på Länstrafiken, reseplaneraren på SJ samt 

körtid för bil i normaltrafik från Google maps. Restiderna för kollektivtrafik är 

framtagna utifrån att resenären ska anlända vid Örebro centralstation tidigast 7.15 och 

senast 7.40 en vardagsmorgon. 

 

 

 
Figur 15. Uppdaterad mars 2021. *Mål från trafikförsörjningsprogrammet. 1,2 för expressbussar. 

Tabellen visar att en bilist kan nå regionens centrala arbetsmarknad i Örebro inom 45 

minuter om utgångspunkt är någon av de sju kommunhuvudorterna Askersund, 

Kumla, Fjugesta, Hallsberg, Nora, Karlskoga, Lindesberg eller Laxå. Med buss gäller 

detta endast Fjugesta, Lindesberg, Kumla och Nora. Med tåg kan en resenär nå 

Örebro inom 40 min från centralorterna i kommunerna Kumla, Hallsberg, Laxå och 

Lindesberg. Tågen har den högsta medelhastigheten och klart lägst hastighet har 

busstrafiken i länet.  

 

Jämfört med de restidskvoter som eftersträvas i trafikförsörjningsprogrammet finns en 

brist i restid med busstrafiken mellan Örebro och kommunhuvudorterna Degerfors, 

839



 

Region Örebro län Regionalt trafikförsörjningsprogram | Datum: 2021-04-15 33 (37)
 

Hallsberg, Laxå, Kumla och Kopparberg. För tågtrafiken uppfylls inte restidskvoten i 

förhållanden mellan Örebro och Degerfors, Laxå och Kopparberg. 

 

 
Figur 16. Uppdaterad mars 2021 

 

Restidskvoten beskriver dock endast nuläget och förhållandet mellan restid med bil 

och restid med buss eller tåg, det beskriver inte vilken potential till minskad restid 

som finns. Sett till medelhastighet i de olika relationerna kan det konstateras att det 

finns god potential att minska restiden om medelhastigheten kan ökas. För att uppnå 

klimatmål och mål om att öka kollektivtrafikens andel av transporterna så bör fokus 

vara att minska restider med kollektivtrafiken och stärka dess konkurrenskraft 

gentemot bilen.  

 

Ett annat sätt att mäta tillgänglighet kan vara att titta på tillgången till kollektivtrafik i 

form av avstånd till närmaste hållplats och utbud av kollektivtrafik.  Regionen har 

som mål att samtliga invånare i länet ska ha tillgång till någon form av kollektivtrafik 

där fokus ligger på fokus på stråk med hög efterfrågan av resor. 83 procent av 

invånarna bor i tätorter och majoriteten av utbudet av buss och tåg finns inom och 

mellan dessa områden. Därför har många invånare tillgång till kollektivtrafik nära sin 

bostad men tillgängligheten varierar både på hållplatser och på vägen till 

hållplatserna. I regionens hållplatshandbok finns kriterier för vad en 

tillgänglighetsanpassad hållplats innebär. I en inventering fann man att 44 lägen, 

alltså 22 hållplatser, på statligt vägnät och 128 lägen på kommunalt vägnät behöver 

tillgänglighetsanpassas i en del av att nå mål om ett jämlikt och jämställt 

transportsystem där alla har god tillgång till transportsystemet. 
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För god tillgänglighet till en hållplats räcker det inte med att hållplatsen är 

närliggande och att själva hållplatsen är tillgänglighetsanpassad, man behöver kunna 

ta sig fram säkert till hållplatsen med olika färdmedel också. Cykelvägarnas roll kan 

vara att underlätta för människor att ta sig till och från hållplatser vilket ökar 

tillgängligheten och stärker kollektivtrafikens attraktivitet mot bilen. Därför bör 

cykelvägar byggas i första hand där människor bor och kollektivtrafik finns. Vid 

viktiga bytespunkter i länet behöver också bilparkering finnas för att möjliggöra 

tryggt färdmedelsbyte. 

Tillgänglighet med cykel 

Mellan tätorterna i Örebro län är tillgången till separat cykelväg varierande men 

generellt saknas cykelväg längs med de regionala statliga vägarna hela eller delar av 

sträckan mellan och inom tätorter samt till andra målpunkter. Inom tätbebyggt område 

finns ofta cykelvägar eller möjlighet att cykla i blandtrafik där bilarnas hastighet är 

relativt låg. Denna möjlighet saknas ofta för de som vill cykla från en tätort till en 

annan, de är då hänvisade till att cykla på bilvägen eller på mindre småvägar som ofta 

inte går den genaste vägen. Att cykla längs med mittseparerade vägar eller vägar med 

högre hastighet och betydande trafikmängder är för oskyddade trafikanter vare sig 

attraktivt eller trafiksäkert. I den regionala cykelplanen för Örebro län prioriteras 

barnens möjlighet till cykling i kombination med cykelstråk för arbetspendling, 

skolpendling och serviceresor i viktiga stråk för kollektivtrafiken. Satsningar på dessa 

stråk kan även gynna de som cyklar för fritidsresor. Cykeln är ett viktigt medel för att 

skapa tillgänglighet i ett hela-resan-perspektiv där cykel kombineras med gång, 

kollektivtrafik och i vissa fall bil.  

Digitaliseringens effekter på tillgänglighet 

Digitaliseringen kommer sannolikt att påverka såväl resmönster som transporter, 

vilket inte minst har visat sig under Coronapandemin. Digitalisering kan komma att 

påverka tillgängligheten både genom att fler får tillgång till resurser så som till 

exempel skola och sjukvård utan att behöva förflytta sig fysiskt. Det ökar också 

tillgängligheten till varor och tjänster då inköp och beställningar kan göras via e-

handel framför att besöka fysiska butiker. Det ger också bättre förutsättningar för 

företagande i länets landsbygder och stärker konkurrenskraften i länet. 

 

För att kunna genomföra en digital transport framför att genomföra en fysisk krävs en 

vidareutbyggnad av den digitala infrastrukturen i form av tillgång till bredband och 

5G. I nuläget har 84 procent av länets hushåll tillgång till snabbt bredband från fasta 

punkter och 5G har börjat byggas ut på vissa håll.  
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I Örebro län har cirka 25 procent17 av befolkningen möjligheten till distansarbete 

idag. Innan Coronapandemin var uppskattningsvis 3-4 procent av de arbetade 

timmarna på distans. Vad den siffran blir efter pandemin vet vi inte idag men det går 

att anta att de yrkesgrupper som har möjlighet att jobba på distans kommer att välja 

att göra det en eller flera dagar i veckan i framtiden. Man kan anta att om människor 

inte är låsta till att resa varje dag så kan toleransen för pendlingsavstånd förändras, 

idag är en vedertagen bild att gränsen ligger kring 45 minuter och den antas öka om vi 

reser mer sällan. Man kan också anta att om en fjärdedel av befolkningen skulle 

arbeta hemifrån så ökar det lokala resandet kring bostaden och betydelsen av 

attraktiva närmiljöer ökar. Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en viss 

potential att en del av dagens resor ersätts av distansarbete via digital uppkoppling så 

kan vi anta att även i framtiden kommer merparten av arbetstagarna inte ha möjlighet 

att sköta sitt arbete från bostaden. 

 

Tack vare att fordon i allt högre grad blir uppkopplade med varandra finns stor 

potential att digitaliseringen kan ha effekter i infrastrukturen i form av s.k. ITS-

lösningar så som variabla hastigheter, varningssystem för bl.a. köer och olyckor, 

signalprioritering för kollektivtrafik och cyklister med mera. Sådana lösningar kan 

innebära att t.ex. restider varierar över dygnet beroende på variation i hastighet men 

kommer troligen leda till effektivare användning av infrastrukturen.  

 

Tillgänglighet och bostadsmarknad 

Kommunikationer, restider och tillgång till kollektivtrafik är en faktor för att 

befintligt bestånd av bostäder och nyproduktion ska bli attraktivt för boende. 

Infrastrukturinvesteringar kan påverka bostadsmarknaden och nyproduktionen av 

bostäder om åtgärder i infrastrukturen påverkar platsens attraktivitet genom till 

exempel restidsförbättringar och förbättrat utbud av kollektivtrafik.  Genom att öka 

tillgängligheten till bostadsmarknaden påverkas arbetsmarknad, 

utbildningsmöjligheter, integration och den sociala hållbarheten positivt. Den 

regionala utvecklingen kan hämmas om ett lågt utbud av bostäder gör att människor 

får svårt att flytta dit jobben finns, eller att studera vid framför allt universitet och 

högskolor. Kommunikationer är dock inte den enda faktor som påverkar bostäders 

attraktivitet, de måste även kombineras med kommersiell service och välfärdstjänster. 

 

Restidsförbättringar för personbilar kan påverka bostadsbyggandet positivt men ett 

ökat resande med personbil är inte hållbart vare sig på kort eller på lång sikt. Fokus 

bör därför vara investeringar för att öka attraktiviteten hos de hållbara trafikslagen för 

att lägga grunden för ett hållbart resande när människor flyttar till en plats eller för att 

förändra resandebeteende hos en befolkning. Genom tydliga prioriteringar av 

trafikslagen kollektivtrafik och cykel kan man också få fler att välja dem. Nya 

                                                
17 Enligt studie från Region Sörmland. 
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områden för bostäder bör också läggas i anslutning till kollektivtrafik och 

infrastruktur för cykel bör byggas före eller i samband med att bostäderna byggs. 

Genom en hållbar stadsplanering kan vi skapa fler bostäder, minskad segregation, 

minskad klimatpåverkan, ökad jämställdhet, bättre levnadsförhållanden och en bättre 

vardag för många. 

 

På flera ställen i länet finns potential för ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära 

lägen, särskilt i länets orter med järnvägsstation. Örebro kommun är en av de städer i 

landet som de senaste åren byggt mest nya bostäder per capita men med 

infrastrukturinvesteringar i såväl kommunal som nationell infrastruktur finns potential 

att både öka bostadsbyggandet och tillgängliggöra bostadsmarknaden för större delar 

av Stockholm-Mälarregionen. I stationsorterna Lindesberg, Frövi, Kumla, Hallsberg, 

Laxå med flera finns potential till ökat bostadsbyggande och utveckling av det 

kollektivtrafiknära läget.  

 

Tillgänglighet för olika sociala grupper 

Ett av de transportpolitiska målen är att transportsystemet ska vara användbart för alla 

oavsett kön, ålder, etnicitet och eventuell funktionsvariation. För att beskriva den 

fysiska tillgängligheten för alla, det vill säga allas möjlighet att ta sig fram i 

transportsystemet, kan man kolla på infrastrukturen vid hållplatser och i vilken 

utsträckning de uppfyller samtliga tillgänglighetskrav. I Örebro län finns mer än 2 

500 hållplatslägen. Av dessa bedöms 394 hållplatslägen på 197 hållplatser inte 

uppfylla ambitionsmålen för tillgänglighet i den senaste inventeringen. Enligt 

beräkningar kommer inte länsplanens pott att kunna åtgärda dessa under 

planperioden. 

 

God tillgänglighet med alla trafikslag kan skapa förutsättningar till utbildning och 

försörjning för grupper som inte har körkort eller tillgång till egen bil. 

Tillgängligheten avgörs dock inte enbart av restid och turtäthet utan också av 

möjligheten att färdas säkert i transportsystemet. Att infrastruktur för kollektivtrafik, 

gång och cykel är utformade på ett säkert sätt påverkar allas möjlighet att välja dessa 

trafikslag men kanske särskilt barn, äldre och funktionsvarierades möjlighet att 

självständigt använda transportsystemet.  

 

Tillgänglighet och framkomlighet för näringslivets transporter 

Tillgänglighet för godset är avgörande för människornas försörjning i regionen och 

för företagens framgång. Ju bättre tillgänglighet för gods till, inom och från regionen, 

desto bättre chanser har regionen också att attrahera nya företagsetableringar. Det i 

sin tur skapar nya arbetstillfällen. Det som krävs är bra tillgänglighet för långväga 

godsflöden till och från regionen (t ex järnvägstrafik, flygfrakt och motorvägarna över 

länsgränserna) och bra tillgänglighet på väg inom regionen både på landsbygden och i 
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tätorterna. Det gäller att minska godstransporters påverkan på till exempel buller och 

luftkvalitet så mycket som möjligt. Utöver det måste omlastning av gods mellan de 

olika trafikslagen fungera smidigt. För många företag i länet är det mindre vägnätet på 

landsbygden av stor betydelse. Detta vägnät har oftast lägre standard som innebär 

större känslighet för störningar än de vägar som utgör regionala stråk.  

 

Eftersom person- och godstrafik samsas på samma vägar och järnvägar är även 

transittrafik en viktig faktor. Det går stora transitflöden både på järnväg och med 

lastbil mellan norra Sverige och Centraleuropa. Om framkomligheten för dessa 

transporter är otillräcklig leder det inte bara till försvårade exportmöjligheter för den 

svenska basindustrin men också till trängsel på infrastrukturen i Örebro län. 

Hallsberg är Sveriges viktigaste järnvägsnav för godstrafiken. En fjärdedel av alla 

vagnar som rangeras i Sverige rangeras här och volymerna ökar. Det är viktigt att 

rangerbangården även i framtiden har kapaciteten att klara av efterfrågan. Ett annat 

sätt att öka kapaciteten på järnvägen är att köra längre godståg. I Danmark bygger 

man redan nu för tåg som är upp till 1000 meter långa. Rangerbangården i Hallsberg 

bör anpassas på sikt så att 1000 meter långa godståg kan hanteras. 
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Förord 
Denna rapport redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2019 för Trafik-

verket Region Öst, som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län. Rapporten är en uppföljning enligt målstyrningsarbetet etappmål 2020 

för väg- och järnvägstrafiken år 2020. 

För vägtrafik analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade samt för ett antal 

utpekade indikatorer. För järnväg analyseras utfallet av antal omkomna – där finns dock i 

nuläget ingen målnivå för allvarligt skadade och inte heller några utpekade indikatorer. 

Rapporten redogör även kort för det regionala arbete som genomförs och planeras för de 

kommande åren. 

Den regionala rapporten är ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av 

trafiksäkerhetsåtgärder i regionen. I stora drag följer den regionala rapporten upplägget från 

den nationella uppföljningsrapporten (för vägtrafik) och en del av underlaget är hämtat från 

den. Se Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2019 – Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet 

mot etappmålen 2020 (Trafikverket, publikation 2020:120) för mer information. 

Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra 

och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten är därmed ett viktigt 

stöd för den fortsatta planeringen av trafiksäkerhetsåtgärder i regionen. Ökad 

hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste faktorn för att nå trafiksäkerhetsmålen och 

ett ökat fokus på oskyddade trafikanter är centralt för att nå målet om färre allvarligt 

skadade. Rapporten visar sammantaget att åtgärder särskilt behöver fokuseras till följande 

områden: 

 Ökad hastighetsefterlevnad 

 Ökad andel nykter och drogfri trafik 

 Ökade insatser för höjd trafiksäkerhetsstandard och fortsatt anpassning av 

hastighetsgränser på det statliga regionala vägnätet och på kommunala gator 

 Ökade insatser på drift, underhåll och infrastruktur främst för cyklister och 

fotgängare 

 Samverkan och innovation för nya åtgärder på järnvägsnätet 

 

Rapporten, som haft Region Stockholms rapport för år 2019 som förlaga, har författats av 

Lovisa Indebetou på Trivector Traffic AB som också genomfört analyserna. I arbetet har 

också Frida Odbacke deltagit. För den interna kvalitetsgranskningen på Trivector har Hanna 

Wennberg svarat. Ansvarig på Trafikverket har varit Britt Lisra på Trafikverket Region Öst 

som också har deltagit i arbetet med rapporten. 

  

Eskilstuna, januari 2021 

Per Ahlenius,  

Chef enhet Utredning, Trafikverket Region Öst 
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Sammanfattning 
Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen. Det för denna rapport aktuella 

etappmålet för vägtrafiken är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och att antalet 

allvarligt skadade minska med en fjärdedel mellan år 2007 och 20201. Det innebär högst 

220 omkomna i vägtrafiken år 2020 för Sverige som helhet. För Region Öst, som omfattar 

Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, motsvarar 

halveringsmålet högst 36 omkomna år 20202. Det prognosticerade antalet allvarligt 

skadade går dock inte att bryta ned på regional nivå. Nationellt bedöms utvecklingen ligga i 

linje för att nå målet till 2020.  

Tabellen nedan visar utgångsläge och faktiskt utveckling de senaste åren samt en 

bedömning om utvecklingen vad gäller antalet omkomna i vägtrafiken är tillräckligt stor för 

att nå målen. 

Omkomna  
Utgångsläge 
(snitt 2006–

2008) 
2019 Mål 

2020 
Bedömd 
utveckling 
mot mål 

Omkomna 

 

Nationellt 440 221 220 I linje 

Region Öst 72 45 36 Inte i linje 

 

För att nå målen behöver flera parter arbeta med frågan. Utöver Trafikverket behöver även 

polis och kommuner stärka sitt arbete. 

Flera faktorer påverkar trafiksäkerhetsutfallet 
Flera faktorer utanför trafiksäkerhetsarbetet kan påverka utfallet av antalet omkomna och 

skadade. Nollvisionen är dock formulerad så att antalet omkomna och allvarligt skadade i 

trafiken ska minska oavsett dessa. Två faktorer som dock är extra intressanta att relatera 

skadeutvecklingen till är befolkning och resande – som båda ökat sedan 2010. 

Befolkningen i Region Öst växer kraftigt och sedan 2010 har befolkningen ökat med 10 

procent. Trafikarbetet mäts inte regionalt men storleksordningen bedöms vara i nivå med 

befolkningstillväxten. Trots detta och att trafikarbetet ökat så har inte antalet omkomna 

ökat på motsvarande sätt. I ett nationellt perspektiv har regionen något lägre antal 

omkomna i vägtrafikolyckor per invånare jämfört med rikssnittet.  

Målstyrning med hjälp av indikatorer 
I Trafikverket nationella trafiksäkerhetsarbete används 14 indikatorer för mätning och 

uppföljning av trafiksäkerhetsutvecklingen. Varje indikator har ett mål som ska uppnås till 

år 2020. Genom att nå målen för indikatorerna bedöms det beslutade etappmålet att kunna 

nås. För de indikatorer som mäts på nationell nivå, vilket är tio stycken, utvecklas endast två 

av dem i linje med bedömd nödvändig utveckling. Fyra av indikatorerna kan brytas ned på 

regional nivå och ytterligare två kan bedömas med hjälp av alternativ metodik. Tabellen 

nedan redovisar utfallet för indikatorerna år 2019 och en bedömning om de förändrats i 

tillräcklig takt för att nå de nationella målet 2020. Hastighetsefterlevnad för statligt vägnät, 

                                                           
1 Utgångsvärdet är ett medelvärde av antalet dödade åren 2006–2008 
2 Utgångsvärdet för regionen är beräknat på ett medelvärde för åren 2006–2008. 
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Nykter trafik och Säkra statliga vägar är de tre viktigaste indikatorerna för att minska 

antalet omkomna i vägtrafiken. För dessa indikatorer finns regionala resultat. 

Indikator Nationellt Region Öst 

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Inte i linje Inte i linje 

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Nykter trafik Inte i linje Inte i linje 

Bältesanvändning I linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning cykel Inte i linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning moped Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Säkra personbilar I linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Rätt användning av motorcykel Mäts inte Mäts inte 

Säkra statliga vägar Inte i linje I linje 

Säkra gång-, cykel- och mopedpassager Inte i linje Inte i linje 

Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete enligt ISO 

39001 Mäts inte Mäts inte  

 

De flesta i regionen omkommer som bilåkande eller motorcyklister 
Majoriteten av de omkomna i regionen färdas i bil eller på motorcykel. Av dessa omkommer 

flest i singelolyckor på statliga vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim.  De flesta 

fotgängare och cyklister som omkommer på de statliga vägarna har kolliderat med 

motorfordon. 

Antalet omkomna på det statliga vägnätet har mellan åren 2015-2020 varit högre än på det 

kommunala vägnätet. Mellan 2015 och 2019 har andelen omkomna på det kommunala 

vägnätet ökat medan andelen på det statliga vägnätet har minskat.  

Många cyklister och fotgängare får allvarliga skador 
Analyser av data från Strada för registrerade olyckor med dödliga eller allvarliga skador 

visar att singelolyckor med fotgängare, cyklister och mopedister är den dominerande 

olyckstypen. Flera av dessa är olyckor där fotgängare fallit omkull i vägtrafikmiljön. 

Fallolyckor med fotgängare definieras inte som en trafikolycka och ingår därför inte i 

etappmålet till 2020, men fallolyckorna är ändå en viktig olyckstyp då de står för en 

betydande andel av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken och genom att de även sker 

i trafikmiljöer som Trafikverket arbetar med. De flesta fallolyckor med fotgängare sker dock 

på kommunalt vägnät.  
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Även singelolyckor bland motorfordon är bland de vanligaste olyckstyperna med 

omkommande eller allvarligt skadade. Dock har förekomsten av denna olyckstyp minskat 

med 60 procent mellan 2010 och 2019.  

På det statliga vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt skadade bilister och 

motorcyklister. På det kommunala vägnätet är majoriteten av de omkomna och allvarligt 

skadade fotgängare och cyklister.  

Hastighetsefterlevnaden är för låg 
Förbättrad hastighetsefterlevnad som leder till lägre hastighetsnivåer är det insatsområde 

som har störst potential för att minska antal omkomna i trafiken. Ökad polisövervakning, 

ATK och översyn av hastighetsgränserna är viktiga åtgärder för att öka efterlevnaden. En 

sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim hos vägtrafiken i Sverige skulle rädda 15 

människoliv om året, och för varje ny minskning med 1 km/tim skulle ytterligare 15 liv 

sparas. 

2019 bedöms endast 46,5 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet i regionen ske 

inom gällande hastighetsgräns, vilket är en oacceptabelt låg nivå. Förare som medvetet 

färdas över gällande hastighetsgränser är en betydande del av problembilden i dödsolyckor. 

Efterlevnaden av hastighetsgränserna är sämst bland motorcyklister och tung trafik. 

Överhastigheter innebär inte bara försämrad trafiksäkerhet med fler omkomna och skadade. 

De ger också ökade problem med buller och dålig luft, som också leder till mänskliga 

lidanden och dödsfall. 

Andel nykter trafik är för låg 
Andelen trafikarbete som sker med nyktra förare har legat på ungefär samma nivå sedan 

2007 och följer inte den nödvändiga utvecklingen för att nå målet för 2020. Även alkohol 

och droger har en betydande inverkan i dödsolyckorna. Under perioden 2015-2019 har 20 

procent av alla omkomna i regionen omkommit i alkohol- och drogrelaterade olyckor. 

Andelen alkoholpåverkade har varierat de senaste åren, medan de drogpåverkade minskat 

något.  

Polisen har i sin strategi pekat ut prioriterade områden som nykterhet och hastighet. Även 

om det finns tecken på att Polisen i högre grad prioriterar nykterhetskontroller är det inte 

tillräckligt för att uppnå stora förbättringar. Det är avgörande, på såväl kort som lång sikt, 

att Polisen intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi. 

Cyklister och fotgängare i fokus på kommunalt vägnät samt bilåkande på regionalt 
statligt vägnät 
Majoriteten av de omkomna i regionen omkommer på det statliga regionala vägnätet och är 

bilister och motorcyklister. Cyklister samt fotgängare i singelolyckor står för en stor del av 

de allvarligt skadade. När det gäller cyklister och fotgängare sker de flesta av de dödliga och 

allvarliga olyckorna på det kommunala vägnätet. För att minska dessa olyckor behöver 

kommunerna sätta stort fokus på ökade insatser. I det korta perspektivet handlar dessa 

insatser om att året runt hålla en kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll 

av gång- och cykelvägar. I det lite längre perspektivet handlar det om att ta ökad hänsyn till 

fotgängares och cyklisters behov och säkerhet vid utformning av infrastrukturen. 

Hastighetsanpassning och hastighetsdämpande åtgärder på stråk med många fotgängare 

och cyklister, utbyggnad av gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade gång-, cykel- och 

moped (GCM)-passager är de områden som har störst betydelse för att öka trafiksäkerheten 

för fotgängare och cyklister, exempelvis enligt ”Rätt fart i staden”. Även Trafikverket som 
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statlig väghållare måste ta sin del av ansvaret för att öka säkerheten för cyklister och 

fotgängare. 

För bilister behöver trafiksäkerhetsarbetet fokusera på åtgärder på det statliga regionala 

vägnätet. Främst handlar det om att t ex förbättra brister i sidoområdet (t ex att ta bort 

krockobjekt i sidoområdet som träd, stenar etc), för att minska risken för singelolyckor, 

mötesseparera för att minska risken för mötes- och singelolyckor samt anpassa 

hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Samtidigt är det helt 

avgörande att kraftigt öka hastighetsefterlevnaden.  

Andelen som använder bilbälte och cykelhjälm är lägre än rikssnittet 
De nationella mätningarna av bilbältes- och cykelhjälmsanvändning är inte möjliga att bryta 

ned på regional nivå. Däremot kan vi följa de mätningar som NTF (Nationalföreningen för 

trafiksäkerhetens främjande) årligen genomför i landets alla kommuner. NTF:s mätningar 

2019 visar att bland förare och passagerare i framsätet var 95 procent i regionen bältade, 

vilket är något lägre jämfört med landet som helhet. Ungefär en tredjedel av de som 

omkommer i personbil är obältade.   

För cykelhjälm visar NTF:s mätningar 2019 att 37 procent av cyklisterna i Region Öst 

använde cykelhjälm. Det är den lägsta andelen bland alla Trafikverkets regioner.  För att nå 

en högre andel användning av cykelhjälm kan, och behöver, fler aktörer bidra. 

Polisen har en viktig roll 
Polisens övervakning av nykterhet, hastigheter och bilbältesanvändning har stor betydelse 

för att utvecklingen av antal omkomna och allvarligt skadade. Polisen är en av flera viktiga 

aktörer och det är avgörande, såväl på kort och som på lång sikt, att Polisen fortsätter och 

även intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi.  

Färre omkomna på järnväg kräver samverkan och nytänkande 
Målet är att halvera antalet omkomna i personolyckor på det statliga järnvägsnätet från 110 

år 2010 till högst 55 år 2020. För Region Öst innebär målet att antalet omkomna ska minska 

från 23 år 2010 till 11 år 2020.  

På det statliga järnvägsnätet minskar antalet omkomna och allvarligt skadade inte i önskad 

takt. En viktig del i det är att olyckorna till största delen är självmord och självmordsförsök. 

Utvecklingen styrs till stor del av faktorer som Trafikverket inte råder över eller kan påverka. 

Frågan om att minska självmorden på järnvägen är komplex det är tydligt att det behövs 

mer än de fysiska åtgärder som idag finns till buds. Det behövs en ökad dialog och 

samverkan mellan flera aktörer inom olika ansvarsområden, där Trafikverket är en aktör. 
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1. Inledning 
Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen. Det etappmål som denna 

rapport avser beslutades av riksdagen 2009 (regeringens proposition 2008/09:93 Mål för 

framtidens resor och transporter) och innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska 

halveras mellan år 2007 och år 2020. Målet innebär även att antalet allvarligt skadade ska 

reduceras med en fjärdedel under samma period.  

Utvecklingen av antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken beror förenklat på tre 

faktorer: 

 Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i form av säkrare vägar, säkrare fordon, 

reglering och lagstiftning, trafikantutbildning, övervakning med mera. 

 Omvärldsfaktorer som inte påverkas av det systematiska trafiksäkerhetsarbetet 

men som påverkar vägtransportsystemet, exempelvis befolknings- och 

resandeutvecklingen, bortfall i skaderapportering, konjunkturförändringar och 

vädervariationer. 

 Slumpvis variation som varierar beroende av storleken på gruppering. På 

nationell nivå är den slumpvisa variationen för antalet skadade av mindre betydelse, 

medan den för antalet omkomna kan vara så hög som tio procent. 

Det systematiska trafiksäkerhetsarbetet för Trafikverket målstyrs med hjälp av ett antal 

indikatorer. Varje indikator har ett målvärde att nå till 2020. Dessa målvärden motsvarar 

tillsammans det samlade målet för trafiksäkerhetsutvecklingen. Måluppfyllelsen utvärderas 

vid årliga nationella resultatkonferenser. Syftet med detta arbetssätt är att skapa 

långsiktighet och systematik i trafiksäkerhetsarbetet.  

Uppföljningen av indikatorer är central i målstyrningen. På nationell nivå följs i dagsläget 

följande indikatorer upp: 

 hastighetsefterlevnad på statligt vägnät 

 hastighetsefterlevnad på kommunalt vägnät 

 genomsnittlig reshastighet på statligt vägnät 

 genomsnittlig reshastighet på kommunalt vägnät 

 nykter trafik 

 bältesanvändning 

 användning av cykelhjälm  

 användning av mopedhjälm 

 säkra personbilar 

 säkra statliga vägar 

 rätt användning av motorcykel 

 säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort 

 underhåll av gång- och cykelvägar 

 systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO 39001 
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1.1. Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsutvecklingen i 

Trafikverket Region Öst, som omfattar Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och 

Östergötlands län. Utvecklingen beskrivs dels utifrån utfallet av antalet omkomna och 

allvarligt skadade, dels om indikatorerna går åt rätt håll och i den takt som krävs för att nå 

målet 2020.  

Sammantaget visar rapporten vilka indikatorer och områden som är viktigast att förändra 

och arbeta med i regionen för att etappmålet 2020 ska nås. Rapporten ska utgöra en del av 

det kunskaps-och planeringsunderlag som ligger till grund för det fortsatta regionala 

systematiska trafiksäkerhetsarbetetsarbetet och är därmed ett viktigt stöd i det arbetet.  

1.2.  Utgångspunkter 

Utgångspunkten för analysen är de mål och indikatorer som ligger till grund för etappmålen. 

Dessa är framtagna av dåvarande Vägverket i samverkan med andra aktörer, se rapporten 

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket Publikation 2008:31). År 2012 

genomfördes en översyn av mål och indikatorer för att säkerställa att uppföljnings-

metoderna var relevanta och uppdaterade. 2016 gjordes en andra översyn. Avsikten var att 

föreslå en mindre revidering av indikatorerna samt svara på frågan om nuvarande planerade 

trafiksäkerhetsåtgärder leder mot måluppfyllelse 2020. Översynen visade att etappmålet för 

antalet omkomna till 2020 kan vara möjligt att nå, men det förutsätter ytterligare åtgärder 

utöver de då redan planerade åtgärderna. Den stagnation av antalet omkomna som skett 

under senare år riskerar att försvåra möjligheten att nå nuvarande etappmål. För att målet 

om allvarligt skadade ska kunna nås krävs mer än de sammanlagda effekter som räknats 

upp i det åtgärdsscenario som pekats ut i översynen. 

1.3.  Brister och mörkertal i Strada  

Statistiken i rapporten är till stora delar hämtad från Strada3, som bygger på inrapporterade 

olyckor och skador från polis och akutsjukhus. Vid tolkningen av utfall och utveckling för 

omkomna och allvarligt skadade finns några viktiga saker att tänka på. 

För antal omkomna är statistiken att betrakta som fullständig. När det gäller antal skadade 

finns mörkertal och bortfall, såväl för polis som för sjukhus. Det är känt att alla trafikolyckor 

inte kommer till Polisens kännedom. En estimering utifrån överlapp av sjukhusrapporter 

och polisrapporter visar att för personskadeolyckor där motorfordon är inblandade är det 

cirka 40 procent som blir rapporterade av Polisen. För personskadeolyckor utan 

inblandning av motorfordon, främst singelolyckor med cykel och fotgängare, är Polisens 

täckningsgrad mycket låg. Bortfallet är generellt lägre bland allvarliga olyckor än vid olyckor 

med lindriga personskador. Dessutom införde Polisen ett nytt utredningsstöd (PUST) 2013, 

vilket ledde till ett stort bortfall under 2013 och 2014. 

År 2007 var det endast Västmanlands och Södermanlands län som var anslutna till Stradas 

olycksrapportering i regionen. År 2013 var det endast Akademiska sjukhuset i Uppsala som 

inte rapporterar, och sedan 2016 rapporterar samtliga sjukhus både regionalt och nationellt 

till Strada. Detta innebär att uppskattningar om allvarligt skadade innan 2016 ska tolkas 

med försiktighet. Den 1 januari 2015 infördes en rutinförändring i sjukvården som innebar 

                                                           
3 STRADA: Swedish Traffic Accident Data Acquisition – informationssystem för data om skador och olyckor inom 
vägtransportsystemet registrerade av polis och sjukvård.  
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att registrering i Strada inte får göras utan patientens samtycke, vilket kan ha minskat 

antalet registreringar. En annan tänkbar orsak till bortfall kan vara om något akutsjukhus 

har ett ovanligt ansträngt år, vilket påverkade akutmottagningarnas förutsättningar att 

hantera Strada-rapporteringen.  

1.4. Läsanvisning 

Upplägget i rapporten är till stor del baserad på den nationella analysrapporten. I vissa delar 

har text tagits direkt från denna. Indikatorerna mäts på nationell nivå och flera av dem är 

inte möjliga att bryta ned på en regional nivå. För dessa har rapporten endast ett kortfattat 

resonemang. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till den nationella rapporten4. 

Olycksstatistiken för vägtrafiken är hämtad från Strada. Övriga data, om inte annat anges i 

texten, är hämtad från mätningar genomförda av Trafikverket eller Transportstyrelsen. För 

järnväg kommer statistiken från Trafikverkets eget avvikelsehanteringssystem för järnväg, 

Synergi. 

 

 

  

                                                           
4 https://trafikverket.ineko.se/se/analys-av-trafiksäkerhetsutvecklingen-2019-målstyrning-av-trafiksäkerhetsarbetet-
mot-etappmålen-2020 
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2. Antal omkomna och allvarligt skadade i 
vägtrafiken 

Som nämnts tidigare finns det flera faktorer som påverkar utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade i vägtrafiken, exempelvis trafiksäkerhetsstandard på vägnätet, 

trafikarbetets utveckling och många andra omvärldsfaktorer. Dessutom finns en stor årlig 

slumpmässig variation i utfallet. Nationellt bedöms den slumpmässiga variationen för 

antalet skadade vara av mindre betydelse, men för antalet omkomna kan den uppgå till så 

mycket som 10 procent. På regional nivå bedöms den slumpmässiga variationen vara ännu 

större eftersom underlaget är mindre och därför slumpmässig variation inverkar ännu mer. 

Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka fått en skada 

som ger minst 1 procents permanent medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är ett 

begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera funktionsnedsättningar, 

oberoende av orsak. Ett problem med att använda detta mått är att det ofta går lång tid 

mellan skada och konstaterad invaliditet. Därför används istället en metod som utifrån data 

om allvarligt skadade i Strada, gör det möjligt att prognosticera antalet personer som fått 

medicinsk invaliditet. 

Det prognosticerade antalet allvarligt skadade går i dagsläget inte att bryta ned och redovisa 

på regional nivå. I denna rapport har vi därför valt att redovisa utvecklingen av antal 

allvarligt skadade utifrån de direkta data som finns i Strada. Med direkta data menas 

registrerade personer i Strada med en sammanvägd skadegrad som allvarligt skadad. För 

skador som är registrerade av polis är det polisen på plats som gör en mycket grov 

bedömning om skadan verkar lindrig eller svår. En svårt skadad som endast finns 

rapporterad av polis ger den sammanvägda skadegraden allvarligt skadad. I 

sjukhusregistreringen baseras graden på skadans svårighet på sjukhusens diagnoser. Det ger 

en avsevärt bättre bild av personskadorna än vad som finns i polisens statistik. Sjukhusen 

klassificerar skador enligt den så kallade ISS-skalan (Injury Severity Score) där en högre 

siffra innebär allvarligare skada. Vid en skada som är rapporterad av både polis och sjukhus 

bygger den sammanvägda bedömningen på sjukhusens bedömning. Transportstyrelsen 

klassificerar sjukhusens skadegrad enligt följande:  

 Oskadad: ISS 0 

 Lindrigt skadad: ISS 1–3 

 Måttligt skadad: ISS 4–8 

 Allvarligt skadad: ISS 9– 

Med en vägtrafikolycka avses en olycka som inträffat på ett område avsett för allmän 

trafik, vari deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört personskada. 

Fotgängare som omkommit eller skadats till följd av fallolyckor (singelolyckor) i 

vägtrafik definieras därför inte som trafikolycka. 

Som omkommen vid vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar till 

följd av olyckan. Självmord har tidigare definitionsmässig ingått i Sveriges officiella 

statistik över omkomna i vägtrafiken.  

Med allvarligt skadad i en vägtrafikolycka menas att en person i samband med en 

trafikolycka skadas så pass mycket att den får bestående men i form av medicinsk 

invaliditet på 1 procent eller mer. 
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2.1. Antal omkomna i vägtrafiken 

Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om en halvering av antalet 

omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsvarar i Sverige ett mål om högst 133 

omkomna år 2020. Det finns inget riksdagsbeslut på att Sverige ska nå EU-målet. Det mål 

som gäller är därför målet om högst 220 omkomna år 2020. 

I enlighet med det nationella etappmålet är målsättningen för Trafikverket Region Öst en 

halvering av antalet omkomna år 2020 jämfört med medelvärdet mellan åren 2006–2008.  

Indikator Utgångs-
läge 2018 2019 Mål 

2020 
Bedömd utveckling 
mot mål 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Hela regionen 

72 47 45 36 Inte i linje 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Södermanlands län 

12 11 8 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Uppsala län 

14 12 15 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Västmanlands län 

12 7 2 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Örebro län 

14 12 7 - - 

Antal omkomna i vägtrafiken (exklusive 
självmord)  
Östergötlands län 

20 5 13 - - 

 

Fram till 2009 ingick självmord i den officiella statistiken för omkomna i vägtrafiken. Sedan 

år 2010 exkluderas självmord i transportsystemet från den officiella statistiken. Detta 

innebär att data från 2010 och framåt inte går att jämföra rakt av med äldre statistik. Under 

2010–2012 utvecklades metoden för att fastställa självmord, vilket har bidragit till att 

antalet bedömda självmord ökade under den perioden. Från 2012 är metoden fastlagd och 

den visar att självmord står för cirka 10 procent av antalet omkomna i vägtrafiken.  

Under 2019 inträffade sex dödsfall genom självmord i trafiken i regionen. Under 2018 var 

det åtta och 2017 var det sex dödsfall.  

Under 2019 omkom 45 personer (exklusive självmord) i vägtrafiken i regionen, vilket är en 

minskning jämfört med föregående år. När utfallet av antalet omkomna studeras på regional 

nivå uppstår, som tidigare nämnt, stora slumpmässiga variationer från år till år. 

Utvecklingen ska därför tolkas med försiktighet. 

Figur 2.1 visar antal omkomna och den nödvändiga utvecklingen för att regionen ska bidra 

till att nå etappmålet. Antalet omkomna ligger för närvarande inte i linje med den utveckling 

som krävs för att nå det. 
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Figur 2.1 Antal omkomna i vägtrafikolyckor i Region Öst 2010–2019 (inklusive självmord) samt 

nödvändig utveckling till 2020. Stjärnan representerar etappmålets referensår, 2007 
och beräknas som medelvärdet av 2006–2008 vilket är 51 antal omkomna.  Källa: 
Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Figur 2.2 visar utvecklingen av antal omkomna i förhållande till antal invånare fördelat på 

Trafikverkets sex regioner (glidande medelvärdesbildning). I ett nationellt perspektiv är 

antalet omkomna per invånare i Region Öst varken högst eller lägst. Ser man på antalet 

omkomna per 100 000 invånare i de olika länen inom region Öst varierar de mycket från år 

till år och det går inte att uttala sig om några genomgående skillnader. 

 

Figur 2.2 Antal omkomna i vägtrafiken per 100 000 invånare efter Trafikverkets regioner 2010–
2019 Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik samt SCB. 

  

Majoriteten av de omkomna i regionen har färdats i bil. I dessa ingår även åkande i lastbil 

och buss, men den övervägande majoriteten är bilåkande. Hur de som omkommit under 

2019 fördelar sig på olika trafikantslag redovisas i figur 2.3.  
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Figur 2.3 Antal omkomna i vägtransportsystemet i Region Öst (2010–2019) fördelat på 

trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 
 

2019 ökade antalet omkomna fotgängare medan antalet omkomna av andra 

trafikantkategorier minskade jämfört med 2018. Observera att statistiken för 

trafikantkategorierna varierar mycket mellan åren. 

När dödsolyckorna undersöks i förhållande till olyckstyp, se figur 2.4, framgår att den 

vanligaste olyckstypen bland dödsolyckor är singelolyckor med motorfordon och kollisioner 

i mötes-/omkörningsolyckor med motorfordon. 

 

Figur 2.4 Antal omkomna i vägtransportsystemet i Region Öst 2010–2019 fördelat på olyckstyp. 
Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Den största förändringen jämfört med 2017 och 2018 är minskningen i antal singelolyckor 

med motorfordon. Dödsolyckor som sorterats in under övrigt handlar främst om 

singelolyckor med cyklister och fotgängare eller viltolyckor. 

Figur 2.5 visar hur antalet omkomna, uppdelat på trafikantkategori, fördelar sig över olika 

hastighetsgränser. En stor andel av bilisterna och motorcyklisterna omkommer på vägar 
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med 70–90 km/tim som hastighetsgräns. Fotgängare och cyklister omkommer vanligtvis på 

vägar med 40-60 km/tim eller lägre, vilket är rimligt då dessa oftast rör sig i tätortsmiljöer. 

 
Figur 2.5 Antal omkomna på samtliga vägnät i Region Öst 2015–2019 fördelat på 

hastighetsbegränsning och trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) 
statistik. 

 

I regionen har totalt 211 personer (exklusive självmord) omkommit under perioden 2015-

2019. De flesta av dessa, 72 procent, omkom på det statliga vägnätet, se figur 2.6. 55 procent 

omkom på det statliga regionala vägnätet och 17 procent på det statliga nationella vägnätet. 

Ca en femtedel, 21 procent, omkom på kommunalt vägnät. Mest fokus bör därmed läggas på 

det statliga regionala vägnätet.  

  

Figur 2.6 Antal omkomna i Region Öst 2015–2019 fördelat på väghållare. Källa: STRADA, 
polisrapporterad (officiell) statistik 
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2.2. Allvarligt skadade i vägtrafiken 

På nationell nivå är målet att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska minska med 25 

procent, från cirka 5 400 skadade personer år 2007 till 4 100 år 2020. Nationellt bedöms 

utvecklingen ligga i linje för att nå målet till 2020.  

Som beskrivits i början av kapitlet går det prognosticerade antalet allvarligt skadade inte att 

bryta ned på regional nivå. I rapporten har vi istället valt att belysa antal personer som i 

Strada fått den sammanvägda skadegraden allvarligt skadade, vilket innebär skada som av 

sjukhusen fått skadegraden ISS 9 och högre eller som av Polisens bedömts som svårt 

skadade.  

Med hänsyn till de brister och mörkertal i rapporteringen från såväl polis som sjukvård, som 

beskrivits i avsnitt 1.3, innebär antalet sannolikt underskattningar. Bristerna varierar mellan 

åren vilket försvårar jämförelser mellan olika år och analyser av utvecklingen över tid 

behöver göras med mycket försiktighet. 

Figur 2.7 visar alla sjukhusrapporterade personer som skadats i vägtrafiken i regionen åren 

2017 till 2019 fördelade efter trafikantkategorier. Totalt är det cirka 670 personer under 

treårsperioden som rapporterats som allvarligt skadade i trafiken (Skadegrad ISS 9 eller 

högre). 

 
Figur 2.7  Skadade i Region Öst, genomsnitt av åren 2017 till 2019, fördelat på skadegrad (ISS) 

och trafikantkategori. Källa: Strada polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 
Okänd/osäker skadegrad liksom oskadade (ISS 0) har filtrerats bort. 

 
Statistiken visar att en stor del av fotgängarna och cyklisterna har fått måttliga eller all-

varliga skador (ISS ≥4), medan de som har färdats i bil, lastbil eller buss i större 

utsträckning har klarat sig oskadda eller med en lättare skada (ISS <4).  

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Personbilist Cyklist Fotgängare
singel

Fotgängare i
kollision

Buss/lastbil Mopedist Motorcyklist

An
ta

l

ISS 1-3 ISS 4-8 ISS 9-

862



19 (62) 

En tredjedel av de som skadats allvarligt är en fotgängare som fallit omkull i vägtrafikmiljö. 

En stor del av dessa olyckor sker under december till mars.  

Eftersom fallolyckor med fotgängare inte definieras som en trafikolycka ingår dessa inte i 

måluppföljningen och målvärdet fram till 2020 – men fallolyckorna är ändå en viktig 

olyckstyp då de står för en betydande andel av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken 

och genom att de även sker i trafikmiljöer som Trafikverket arbetar med. Även cyklister 

utgör nästan en tredjedel av de som skadats allvarligt i en vägtrafikolycka. En stor andel av 

dessa är singelolyckor. Åtta av tio cyklister som skadats allvarligt har gjort det i en 

singelolycka och lite drygt var tionde i en kollision med ett motorfordon, enligt en studie 

som VTI genomfört (Niska och Eriksson, 2013). 

I figur 2.8 illustreras skillnaden i polisens och sjukvårdens rapportering av trafikrelaterade 

skador.  

 
Figur 2.8  Skadade i Region Öst, genomsnitt av åren 2017 till 2019, fördelat på trafikanttyp. 

Källa: Strada sjukvårds- och (eller enbart) polisrapporterad (officiell) statistik. 
Oskadade, okänd samt osäker skadegrad har filtrerats bort. 

 

Den sjukhusrapporterade statistiken visar att skador för fotgängare och cyklister 

underskattas om endast den polisrapporterade statistiken studeras. 

Figur 2.9 visar antalet omkomna och allvarligt skadade fördelat på olyckstyp. Singelolyckor 

med fotgängare, cyklister och mopedister (singel GCM) är tillsammans med singel 

motorfordon de klart dominerande olyckstyperna.  

Antalet omkomna och allvarligt skadade i kategorin Övrigt är också stor och i denna kategori 

ingår olyckstyperna fotgängare-cykel, cykel-cykel, cykel-moped, moped-fotgängare, moped-

moped, fotgängare-fotgängare, tåg/spårvagn, övrigt icke definierat, djur, häst/tamboskap, 

älg/rådjur/hjort/annat vilt, traktor/snöskoter/terränghjuling/motorredskap, parkerat, 

backning/vändning/U-sväng, i buss, permobil-cykel, elsparkcykel, bil-mopedbil. 
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Figur 2.9  Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtransportsystemet i Region Öst (2010–
2019) fördelat på olyckstyp. Källa: Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad 
statistik. 

En betydande del av de allvarligt skadade i kategorin Övrigt är till följd av kollisioner mellan 

fotgängare och cyklister, cyklister i kollision med andra cyklister samt viltolyckor.  

Antal allvarligt skadade är något lägre 2019 jämfört med 2018 och det var framför allt 

olyckorna i kategorierna singelolyckor med gång- cykel och mopedister, singelolyckor med 

motorfordon samt avsvängande/korsande motorfordon som minskat. 2010 rapporterades 

det lägsta antalet allvarligt skadade, men detta beror troligtvis på att alla akutsjukhus då 

ännu inte börjat rapportera in olycksstatistik till Strada.    

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet måste sätta 

större fokus på att minska antalet allvarligt skadade fotgängare och cyklister samt att 

minska antalet allvarliga singelolyckor bland motorfordon.  
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3. Omvärldsfaktorer 
I den nationella rapporten presenteras och relateras olycksstatistiken till ett flertal om-

världsfaktorer, exempelvis trafikarbete, åldersfördelning, ekonomi, arbetslöshet och väder. 

En omvärldsfaktor kan sägas vara en faktor som påverkar trafiksäkerheten men som ligger 

utanför det som kan påverkas med trafiksäkerhetsarbete. En del omvärldsfaktorer kan ha 

inverkan på trafiksäkerheten, som exempelvis vädret. Andra faktorer, som befolkningens 

åldersstruktur och den ekonomiska konjunkturen, påverkar sammansättningen av olika 

färdmedel som i sin tur påverkar antalet omkomna och skadade i trafiken. 

3.1. Befolkningsutveckling 

Befolkningen ökar och i takt med det också efterfrågan på resor, vilket kan påverka utfallet 

av antal omkomna och skadade. I Sverige har befolkningen ökat med knappt 10 procent 

sedan 2010. Trafikverket Region Öst har haft näst störst befolkningsutveckling jämfört med 

övriga Trafikverksregioner där befolkningen ökat med 10 procent sedan 2010, se figur 3.1. 

Det är ungefär lika stor ökning som i Region Syd och Region Väst. Störst har ökningen varit i 

Region Stockholm och minst i Region Mitt och Region Nord 

 

Figur 3.1 Index för befolkningsutvecklingen uppdelat på Trafikverksregion 2010-2019. Källa: 
SCB. 

 

Även befolkningens ålderssammansättning påverkar utfallet. Beroende på ålder väljer 

personer olika färdsätt, reser olika mycket och olika åldersgrupper uppvisar olika stora risk-

beteenden. Även den fysiska förmågan att klara till exempel en påkörning varierar med 

åldern. Ju äldre vi blir desto skörare blir kroppen. I figur 3.2 visas ålderssammansättningens 

förändring i regionen mellan 2010 och 2019.  Förändringen mellan olika åldersgrupper sker 

mycket långsamt, men man kan se en förskjutning mot en mindre andel i åldersgruppen 18–

24 år. Denna grupp har minskat med 7 procent. För övriga åldersgrupper har en ökning 

skett och störst är ökningen i den äldsta åldersgruppen som ökat med 24 procent.  
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Figur 3.2 Befolkningsmängd i Region Öst efter åldersgrupper, 2010 och 2019. Källa: SCB. 

3.2. Trafikarbetets utveckling 

Nationellt följs trafikarbetet på väg baserat på information kring mätarinställningar från 

besiktningar. Eftersom denna information endast visar hur mycket olika fordonstyper åkt, 

och inte var, så kan den inte brytas ned regionalt. Regionalt används istället 

befolkningsutvecklingen som mått på det ökade resandet – de måtten följer varandra 

relativt väl. Exempelvis har det totala trafikarbetet i Sverige sedan 2010 ökat 9 procent att 

jämföra mot befolknings som ökat med knappt 10 procent.  

Totalt sett har trafikarbetet under 2019 minskat med 1 procent. Efter en kontinuerlig ökning 

under många år har personbilstrafiken stagnerat och 2019 visar till och med på minskning 

med 1,1 jämfört med 2018. De senaste åren har transporterna med lätta lastbilar ökat (≤3,5 

ton).  

Mer information om trafikarbetet finns att läsa i den nationella analysrapporten. 

3.3. Ekonomi och arbetslöshet 

Erfarenheter visar att det finns ett samband mellan antalet omkomna i trafiken och den 

ekonomiska utvecklingen. En nedgång i ekonomin följs ofta av en minskning av antalet 

omkomna. Till viss del kan sambandet bero på ett minskat resande under lågkonjunktur, 

men det är inte hela förklaringen. Det finns ett flertal hypoteser om sambandet mellan 

konjunktur och trafiksäkerhet, och de flesta handlar om förändringar i resmönster. Det 

finns förmodligen flera olika faktorer som kan påverka trafiksäkerheten i olika riktning, så 

det är mycket svårt att reda ut hur orsakssambanden ser ut. 

Ett mått på ekonomisk utveckling är att studera arbetslöshetens storlek. I figur 3.3 visas 

Arbetsförmedlingens statistik över andel personer som är öppet arbetslösa eller som deltar i 

något program med aktivitetsstöd. Under perioden 2010–2019 har arbetslösheten varierat. I 

efterdyningarna av finanskrisen år 2008 ökade antalet arbetslösa kraftigt men de senaste 

åren har antalet arbetslösa minskat något. 

Arbetslösheten är i stort sett oförändrad i regionen mellan 2018 och 2019, 6-9 procent i de 

olika länen, vilket är kring den nationella nivån på cirka 7 procent.  
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Figur  3.3 Andel öppet arbetslösa i program med aktivitetsstöd i procent av den registerbaserade 

arbetskraften, Region Öst och nationellt, 2010-2019. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 

3.4.  Väder 

Vädret kan ha stor effekt på trafiken under korta perioder och på begränsade platser, till 

exempel vid tillfälliga skyfall eller vid halka. Det är dock svårt att mäta vilken effekt tillfälliga 

och lokala väderförhållanden har i den samlade årliga statistiken. Vilken effekt 

vintersäsongens längd och väderförhållanden har går däremot att se.  

Vintrar med mycket nederbörd och med höga snödjup i vägarnas sidoområden brukar med-

föra minskade trafikmängder och framförallt lägre hastigheter. Vintrar med riklig nederbörd 

medför en stor mängd snö i vägarnas sidoområden, vilket leder till färre svåra singelolyckor. 

Av denna anledning är det inte sällan så att antalet allvarliga olyckor, framför allt allvarliga 

avkörningsolyckor, minskar under år med långa och snörika vintrar. Vädret kan också 

påverka exponeringen för olika trafikantkategorier, främst när det gäller cyklister och 

motorcyklister. Exempelvis minskar cyklingen vid nederbörd och kyla.  

2019 var varmare än normalt i hela Sverige, och på de flesta håll var det också mer 

nederbörd än normalt. Det var relativt snöfattigt i de södra delarna av landet där den största 

delen av trafikarbetet sker.  
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4. Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer 
Inom trafiksäkerhetsarbetet i Sverige finns idag 14 indikatorer utpekade som viktiga för att 

färre personer ska omkomma eller skadas allvarligt i vägtrafiken. För de indikatorer som 

mäts på nationell nivå, vilket är tio stycken, utvecklas endast två av dem i linje med bedömd 

nödvändig utveckling. 

Fyra av indikatorerna kan brytas ned på regional nivå: Hastighetsefterlevnad – statligt 

vägnät, Nykter trafik, Säkra statliga vägar samt Säkra gång-, cykel- och mopedpassager. 

Ytterligare två kan bedömas med hjälp av alternativ metodik: Bältesanvändning samt 

Hjälmanvändning cykel. 

I denna rapport fokuserar vi på dessa sex indikatorer och belyser endast kortfattat några av 

de övriga.  För mer information om alla indikatorer hänvisas till den nationella rapporten.  

Nedan preciseras indikatorerna och hur regionen ligger till med utvecklingen relativt de mål 

som är uppsatta fram till 2020. Som framgår av tabellen finns det två indikatorer som ännu 

inte mäts (markerade med grått i tabellen). 

Indikator Nationellt Region Öst 

Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät Inte i linje Inte i linje 

Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Nykter trafik Inte i linje Inte i linje 

Bältesanvändning I linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning cykel Inte i linje Bedömd på annat sätt 

Hjälmanvändning moped Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Säkra personbilar I linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Rätt användning av motorcykel Mäts inte Mäts inte 

Säkra statliga vägar Inte i linje I linje 

Säkra gång-, cykel- och mopedpassager Inte i linje Inte i linje 

Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort Inte i linje 
Kan inte brytas ned till 

regional nivå 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med 

ISO 39001 Mäts inte Mäts inte  
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4.1. Hastighetsefterlevnad på det statliga vägnätet 

Hastighetsefterlevnad bedöms vara en av de indikatorer som har störst potential att minska 

antalet omkomna i trafiken. Nationellt mål är att 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom 

gällande hastighetsgräns år 2020. Förutom uppföljning av andel trafikarbete på det statliga 

vägnätet studeras även medelhastighet för motsvarande vägnät. Beräkningar visar att varje 

minskning med en 1 km/tim kan spara 15 människoliv per år. För medelhastighet är målet 

att, nationellt och regionalt, minska medelhastigheten under tidsperioden med 5 km/tim 

vilket skulle motsvara ungefär 75 sparade liv. 

Indikator  2004 2019 Mål 2020 Bedömd 
utveckling 
mot mål 

Andel av trafikarbete 
inom hastighetsgräns 

Nationellt 43% 47% 80% Inte i linje 

Region Öst 41,7% 46,5% 80% Inte i linje 

Genomsnittlig 
reshastighet 

Nationellt 82 km/tim 78,1 km/tim 77 km/tim Inte i linje 

Region Öst 84,6 km/tim 80,9 km/tim 77 km/tim Inte i linje 

 

Representativa mätningar av hastighetsnivåer är resurskrävande och genomförs inte varje 

år. Under 2016 genomförde Trafikverket den andra av tre mätningar (2012, 2016 och 2020) 

som planerats till 2020. Den senaste mätningen före 2012 års mätning genomfördes 2004. 

För åren mellan mätningarna görs istället skattningar utifrån tidigare mätningar och 

Trafikverkets enklare mätningar (hastighetsindex), som endast visar relativ förändring av 

hastigheter. Beräkningarna för 2019 utgår från den procentuella förändringen i 

hastighetsindexet, som sedan adderas på de uppmätta nivåerna från den senaste 

hastighetsundersökningen (2016).  

Mätningarna av hastigheterna i genomfördes i ett slumpmässigt urval av 1 500 mätplatser 

på de statliga vägarna i Sverige. Urvalet av vägsträckor är jämnt fördelade mellan olika 

vägkategorier (Europavägar, riksvägar, primära länsvägar och övriga länsvägar) och efter 

trafikarbete i Trafikverkets regioner. På de valda sträckorna har mätplatser valts så att minst 

en mätplats finns för varje skyltad hastighet som förekommer på sträckan. 

Analys och diskussion 
Figur 4.1 visar andel trafikarbete inom hastighetsgräns på statliga vägnätet. 2019 bedöms 

hastighetsefterlevnaden nationellt ligga på 47 procent och i region Öst på 46,5 procent. För 

regionen innebär det en ökning med ca 12 procent sedan 2004, men är långt ifrån målnivån 

på 80 procent. 
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Figur 4.1  Hastighetsefterlevnad i Öst och nationellt, 2004–2019 samt nödvändig utveckling till 
2020. 2013–2015 samt 2017–2019 är uppskattade utifrån mätning 2012 respektive 
2016. 

 

Resultatet ska tolkas med försiktighet då det är skattningar som har gjorts och det kan 

därför finnas felmarginaler. Oavsett felmarginaler är det dock tydligt att målsättningen för 

trafikarbete inom hastighetsgräns inte kommer att uppnås till 2020. 

Det finns stora skillnader i hastighetsefterlevnad beroende på fordonstyp. Tunga fordon 

med släp är den fordonsklass som har lägst andel trafikarbete inom gällande hastighets-

gräns. Lagstadgad maxhastighet för tunga lastbilar med släp är 80 km/tim. För dessa räknas 

därför allt över 80 km/tim som överträdelse. Även efterlevnaden bland motorcyklister är 

lägre än bland personbilsförare.  

 
Figur 4.2  Andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns för år 2012 respektive 2016 fördelat 

på fordonsslag i Region Öst. Källa: Trafikverket. Hastighetsundersökning 2016, 
Publikation 2016:154.  
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Hastighetsefterlevnaden i Region Öst skiljer också beroende på hastighetsgräns och är som 

lägst på vägar som är skyltade <60 km/tim, se figur 4.3. 

 
Figur 4.3 Andelen trafikarbete inom tillåten hastighetsgräns för 2016 fördelat på fordonsslag 

och hastighetsgräns i Region Öst. Källa: Trafikverket. Hastighetsundersökning 2016, 
Publikation 2016:154. 

 

Ett annat sätt att mäta den regionala förändringen av medelhastigheten är att studera 

hastighetsindex, se figur 4.4. Indexet är baserat på mätningar som görs på ett antal platser 

på det statliga vägnätet. Eftersom antalet mätplatser är begränsat i Region Öst är det inte 

möjligt att ta fram ett pålitligt och rättvisande regionalt index. Av denna anledning har ett 

gemensamt index tagits fram för Region Öst och Region Stockholm. 

 

Figur 4.4  Hastighetsindex för medelhastighet. Källa: Trafikverkets hastighetsindex 2003–2019. 
Hastighetsindexet baserar endast på data från maj till september för att undvika 
väderstörningar. 

 
Resultaten visar att medelhastigheten har minskat i alla regioner jämfört med indexåret 

2003. Efter 2011 har minskningen dock planat ut. Nationellt sett har den genomsnittliga 

reshastigheten minskat med endast 4 km/tim jämfört med 2004. I Region Öst är den 

genomsnittliga reshastigheten något högre men minskningen har varit ungefär lika stor som 

nationellt. I Region Öst bedöms den genomsnittliga reshastigheten 2019 ligga på 80,9 

km/tim, jämfört med 84,6 km/tim år 2004. 
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När det gäller dödsolyckor är singelolyckor med motorfordon tillsammans med 

möte/omkörning med motorfordon dominerande på vägar med hastigheter över 70 km/tim. 

För hastigheter under 70 km/tim är singelolyckor med motorfordon också vanligast 

förekommande men avsvängande/korsande motorfordon och olyckor mellan cykel/moped 

och motorfordon utgör också en relativt stor andel av dödsolyckorna. 

 

Figur 4.5  Antal omkomna på statligt vägnät i Region Öst 2015–2019 fördelat på olyckstyp och 
vägens hastighet. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 

 

Majoriteten av de som omkommer på det statliga vägnätet är bilister och en stor del av dessa 

omkommer på 70–90-vägar, se figur 4.6. 

 
Figur 4.6  Region Öst 2015–2019 uppdelat på hastighetsbegränsning och trafikantkategori. 

Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) statistik. 
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Utveckling 
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns i Trafikverket Region Öst ökade mellan 

mätningarna 2004 och 2012. Därefter har utveckling i princip stagnerat och nivån ligger på 

46,5 procent. Såväl regionalt som nationellt ligger nivån lång från målet, och bedöms inte 

nås till 2020. Den genomsnittliga reshastigheten i Region Öst har endast minskat med 

knappt 4 km/tim sedan 2004, vilket inte är i tillräcklig takt för att nå målet år 2020. Det 

innebär en utveckling inte ligger i linje med målet 2020. Nationellt sett har reshastigheten 

också minskat med endast 4 km/tim och bedömningen är att målet på en minskning med 5 

km/tim till 2020 inte kommer att nås. 

Förare som medvetet färdas över gällande hastighetsgränser är en betydande del av 

problembilden i dödsolyckor. Det gäller särskilt bland motorcyklister.  

Sedan 2012 har nästan 140 nya trafiksäkerhetskameror etablerats i regionen och i figur 4.7 

visas var dessa nu finns. Det totala antalet kameror uppgick vid slutet av 2019 till cirka 330 

stycken. Det finns på vägar med relativt höga trafikflöden och där den uppmätta 

medelhastigheten är mer än 5 km över skyltad hastighet och där det inte finns planer inom 

en snar framtid att bygga om till mötesfri väg. På dessa vägsträckor ger kamerorna god 

effekt. Grovt uppskattat ger antalet kameror i regionen en trafiksäkerhetsnytta på ca 82 mil i 

regionen och räddar teoretiskt sett cirka 3 liv per år. Inom de närmsta åren planeras för en 

etablering av ytterligare 160 kameror i regionen. De flesta kameror i regionen är placerade 

på vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim. 
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Figur 4.7  Mätplatser inom regionen för AKT. Källa: Trafikverket 
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4.2. Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet 

Hastighetsefterlevnad på det kommunala vägnätet har följts upp nationellt sedan år 2012. I 

mätningen, som genomförs årligen, studeras 69 sträckor fördelat på 23 svenska kommuner. 

Mätningen kan i dagsläget inte generaliseras, men är tillräckligt omfattande för att kunna 

studera förändring i hastighetsefterlevnad (Vadeby, 2019). 

Målet är att andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät är att minst 80 

procent. 2019 skedde 65 procent av trafikarbetet på det kommunala vägnätet inom 

hastighetsgräns. Bäst hastighetsefterlevnad konstateras på vägar med hastighetsgräns 60 

eller 70 km/tim, därefter försämras efterlevnaden vartefter hastighetsgränsen sänks. På 

gator med 40 km/tim är efterlevnaden endast 48 procent. De nationella mätningarna är inte 

möjliga att bryta ned på regional nivå. Utvecklingen på nationell nivå går inte i linje med 

nödvändig utveckling för att nå målet 2020. 

För det statliga och enskilda vägnätet är 70 km/tim den klart vanligast förekommande 

hastighetsgränsen. I Region Öst är 40 km/tim den vanligaste hastighetsgränsen på det 

kommunalt vägnät då den utgör knappt hälften av det kommunala vägnätets totala längd. 

Här skiljer sig regionen mot landet som helhet där 50 km/tim är den dominerande 

hastighetsgränsen på kommunalt vägnät.  

 
Figur 4.8  Väglängd i kilometer uppdelat på hastighetsgräns och väghållare år 2019 i Region 

Öst (endast enskilt vägnät med statligt driftbidrag med). Källa: Trafikverket. 
 

Mer än hälften av de som omkommer på kommunalt vägnät är fotgängare och cyklister, se 

figur 4.9. Majoriteten omkommer på vägar med hastighetsgräns över 40 km/tim. Forskning 

har visat att det är cirka 2 gånger högre risk för fotgängare att omkomma eller skadas 

allvarligt vid en påkörning i 50 km/tim jämfört med 40 km/tim.5 

                                                           
5 Trafikverket, Nya krockvåldskurvor för fotgängares risker vid påkörning av bil, 2012, PM, 
Ärendenummer: TRV 2012/69993 
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Figur 4.9 Omkomna på kommunalt vägnät i Region Öst 2015–2019 uppdelat på 

hastighetsbegränsning och trafikantkategori. Källa: Strada, polisrapporterad (officiell) 
statistik. 

4.3. Nykter trafik 

Målet för trafiknykterheten är att 99,9 procent av trafikarbetet sker med nyktra förare år 

2020. Som underlag för indikatorn används en mätserie som bygger på polisens kontroller 

(Forsman 2011). Mätserien ska främst ses som ett mått på rattfylleriets utveckling och inte 

för att beskriva den faktiska nivån. Serien är framtagen så att den i möjligaste mån inte är 

beroende av polisens arbetssätt, men det går inte att utesluta viss inverkan. En nykter 

person definieras som en förare med blodalkoholhalt under 0,2 promille. Indikatorn baseras 

alltså endast på nykterhet med avseende på alkohol, inte narkotika. I dags finns tyvärr inget 

tillförlitligt underlag för att följa utvecklingen av narkotika i trafiken.  

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel av trafikarbete som sker 
med nyktra förare 

Nationellt 99,71% 99,75% 99,9% Inte i linje 

Region Öst 99,74% 99,74% 99,9% Inte i linje 

Analys och diskussion 
Vid utgångsläget 2004 var andelen trafikarbete med nyktra förare 99,7 procent vilket var 

ungefär detsamma som för landet som helhet. År 2019 var andelen densamma som 2007 

och regionen har fortfarande ungefär samma andel som landet som helhet. Övriga regioner 

ligger på 99,7–99,8 procent trafikarbete med nyktra förare, se figur 4.10. 
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Figur 4.10 Andel nykter trafik nationellt och i Trafikverkets regioner 2010-2019 samt nödvändig 
utveckling till 2020. Källa: Polisen och VTI. * 2016-2019 har vissa prov inte kunnat 
fördelas per Trafikverksregion. 

 

Genom resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor i Region Öst kan vi följa upp 

antalet alkoholpåverkade omkomna personbilförare. Antalet varierar mellan åren. Sett ur ett 

femårsperspektiv, 2015-2019, har 19 procent av alla omkomna personbilsförare varit 

alkoholpåverkade. 

 

Figur 4.11 Antal  omkomna alkoholpåverkade personbilsförare och andel i förhållande till totalt 
antal omkomna personbilförare i Region Öst 2010-2019. Hos ett mindre antal av de o 
personbilförarna förekom även andra droger i blodet. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

 

Mellan 2011 och 2018 genomförde Polisen allt färre alkoholutandningsprov. 2019 ökade 

antalet utandningsprov något jämfört med 2018 men är på ungefär samma låga nivå som 

2016-2018.  Antal prov som varit positiva och lett till anmälda brott har ökat något.  
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Figur 4.12 Antal alkoholutandningsprov och antal positiva utandningsprov i Region Öst, 2010–

2019. Källa: Polisen. 
 

Figur 4.13 visar antalet omkomna i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor, vilket här 

innebär att minst en person i olyckan varit påverkad av alkohol, annan drog eller både och, 

men som nödvändigtvis inte är den eller de som omkommit. Alkoholpåverkade var tidigare 

dominerande, men på senare år har andra droger, ibland i kombination med alkohol, ökat. 

Den nationella statistiken visar att personbilsförare oftare omkommer i alkoholrelaterade 

olyckor medan motorcyklister oftast omkommer i drogrelaterade olyckor. 

 

Figur 4.13 Antal personer inom Region Öst som omkommit i alkohol- och drogrelaterade 
dödsolyckor 2010–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  
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Sett ur ett femårsperspektiv, 2015-2019, har 30 procent av alla omkomna i regionen 

omkommit i alkohol- och/eller drogrelaterade olyckor. Region Nord, Mitt och Öst har 

ungefär samma andel som Region Öst medan Region Syd och Stockholm har en något lägre 

andel, se figur 4.14. 

 
Figur 4.14 Andel personer som omkommit i alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor uppdelade 

på Trafikverkets regioner, medelvärde 2015–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

Utveckling 
Nationellt bedöms andelen av trafikarbetet som sker med nyktra förare inte öka i tillräcklig 

takt för att etappmålet ska uppnås. Detsamma gäller för Region Öst. Nationellt har antalet 

anmälda drograttfylleribrott ökat och sedan 2016 antalet anmälda drograttfylleribrott varit 

fler än antalet anmälda alkoholrattfylleribrott. I hur stor utsträckning ökningen av anmälda 

drograttfylleribrott beror på polisens arbetssätt eller av en faktisk ökning av drograttfylleri 

är okänt. 

I enlighet med den trafikstrategi som Polisen tog fram 2016 arbetar de kontinuerligt med att 

hitta effektivare sätt och metoder för att genomföra övervakning av rattfylleri. Det är viktigt 

att detta arbete fortsätter att implementeras inom Polisen. 
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4.4. Bältesanvändning 

Den nationella målsättningen är att 99 procent av alla förare och framsätespassagerare i 

personbil är bältade år 2020. För att följa utvecklingen används resultat från Trafikverkets 

observationsmätningar (tidigare VTI). Indikatorn baseras på relativt få observationer på ett 

fåtal platser är därför inte representativ för den generella bältesanvändningen i Sverige. 

Däremot kan den användas för att studera utvecklingen över tid. 

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel med bilbälte i framsätet i 
personbil 

Nationellt 96% 98,4% 99% I linje 

Region Öst - - 99% Bedömning 
med annan 
metod 

Analys och diskussion 
De nationella mätningarna är inte möjliga att bryta ned på regional nivå. Däremot genomför 

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) årligen mätningar i tätorter i 

landets alla kommuner. NTF:s mätningar visar en något lägre användning jämfört med 

Trafikverkets mätningar som mer speglar genomfartstrafik.  

Resultatet från NTF:s mätningar 2019 visar att bland förare och passagerare i framsätet var 

94,6  procent i regionen bältade. Enligt NTF:s mätningar har regionen en lägre andel med 

bilbälte jämfört med övriga regioner och landet som helhet. Högst andel bältade i framsätet 

har Region Stockholm med 97,9 procent. Lägst andel bältade i framsätet har Region Nord 

och Region Mitt med 93,1 procent respektive 93,9 procent. Regionerna Väst och Region Syd 

har en andel på 95,9 respektive 96,4 procent, se figur 4.14. 

 

Figur 4.15 Andel personer i framsätet med bilbälte i personbilar uppdelat efter Trafikverkets 
regioner 2015-2019 . Källa: NTF.  

 

En kompletterad bild av läget i regionen är att studera data från Trafikverkets djupstudier av 

dödsolyckor. Figur 4.16 visar antal omkomna förare och passagerare i personbilar som varit 

obältade och deras andel i förhållande till det totala antalet omkomna förare och 

passagerare i personbilar mellan år 2010 och 2019. 
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Figur 4.16 Antal omkomna (förare och passagerare) i personbil som varit obältade och deras 
andel i förhållande till totalt antal omkomna i personbil i Region Öst 2010-2019. Källa: 
Trafikverkets djupstudier.  

 

Resultatet visar att antalet omkomna i regionen som varit obältade varierar mycket mellan 

åren. Däremot har andelen dödade som varit obältade legat ganska konstant sedan 2012. 

Trots att användningen av bilbälte är hög är det förfarande många av de som omkommer i 

personbil obältade. Sett ur ett femårsperspektiv, 2015-2019, har 37 procent av alla i 

regionen som omkommit i personbilar varit obältade. Jämfört med övriga regioner ligger 

Region Öst högst här. Region Nord, Region Mitt och Region Väst har en lägst andel 

obältade, se figur 4.17. 

 
Figur 4.17 Andel omkomna i personbil som varit obältade uppdelade på Trafikverkets regioner, 

medelvärde 2015–2019. Källa: Trafikverkets djupstudier.  

Utveckling 
På nationell nivå bedöms att indikatorn har en tillfredsställande utveckling mot målnivån 

för år 2020. NTF:s årliga mätningar tyder på att bältesanvändningen i regionen ökat en 

aning jämfört med 2015, men den är något lägre jämfört med landet i övrigt.  
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4.5. Hjälmanvändning 

Den nationella målsättningen är att minst 70 procent av cyklisterna och 99 procent av 

mopedisterna ska använda hjälm år 2020. För att följa utvecklingen används resultat från 

Trafikverkets observationsmätningar (tidigare VTI). Indikatorn är inte representativ för den 

generella hjälmanvändningen i Sverige. Däremot kan den användas för att studera 

utvecklingen över tid. I samband med cykelhjälmsmätningarna studeras även 

hjälmanvändningen bland mopedister. 

Indikator  2007 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel observerade cyklister 
med hjälm 

Nationellt 27% 47% 70% Inte i linje 

Region Öst - 36,9% 70% Bedömning 
med annan 
metod 

Andel observerade mopedister 
med hjälm 

Nationellt 96% 93% 99% Inte i linje 

Region Öst - - 99% Bedömning 
med annan 
metod 

Analys och diskussion 
Mätmetoden som Trafikverket använder går inte att bryta ned till regional nivå, men precis 

som för bältesanvändningen har vi istället nytta av de mätningar som NTF årligen 

genomför. Resultatet från NTF:s mätningar 2019 visar att 36,9 procent av cyklisterna i 

Region Öst använde cykelhjälm. Regionen har en betydligt lägre andel jämfört med övriga 

regioner och landet som helhet, se figur 4.18. För landet som helhet är andelen med 

cykelhjälm 47 procent år 2019. För mopedister ligger hjälmanvändningen i landet på 94 

procent. På regional nivå saknas annan statistik för att kunna göra bedömningar för 

mopedisterna.  

 

Figur 4.18 Andel cyklister med hjälm uppdelat efter Trafikverkets regioner 2015-2019. Källa: 
NTF.  
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Utveckling 
Den nationella indikatorn visar på en signifikant ökning med 4 procentenheter jämfört med 

2018. Nivån ligger dock 18 procentenheter under nödvändig utveckling och därmed är 

bedömningen att målnivån för 2020 inte kommer att nås. NTF:s mätningar tyder på att 

cykelhjälmsanvändningen i regionen ökat sedan 2012 men att den är betydligt lägre jämfört 

med landet i övrigt. 

När det gäller användningen av mopedhjälm är bedömningen nationellt att utvecklingen 

inte går i rätt takt för att nå målnivån 2020 som ligger på 99 procents hjälmanvändning. 

4.6. Säkra statliga vägar 

Den nationella målsättningen för år 2020 är att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar 

med en hastighetsbegränsning över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötesseparerade 

med mitträcke. Målsättningen kan nås antingen genom sänkta hastighetsgränser eller 

genom att bygga mitträcken. Övriga åtgärder som kan förbättra trafiksäkerhetsstandarden 

på det statliga vägnätet är främst sidoområdesåtgärder (till exempel sidoräcken), 

mitträffling, korsningsåtgärder och åtgärder för säkrare cykling. 

Indikator  2010 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel trafikarbete på vägar 
med över 80 km/tim som är 
fysisk mötesseparerade 

Nationellt 50% 80% 90% Inte i linje 

Region Öst 73% 91% 90% I linje 

Analys och diskussion 
I Figur 4.19 visas mötesfri väg på det statliga vägnätet inom regionen. Notera att bilden är 

från år 2020 så väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg i Östergötland, som åtgärdades 

först i oktober år 2020 finns också med här. 
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Figur 4.19 Mötesfri väg på det statliga vägnätet år 2020. Källa: Trafikverket. 
 

Av det totala trafikarbetet på vägar i regionen med hastighetsgräns över 80 km/tim skedde 

91 procent på vägar med fysisk mötesseparering under år 2019. Samtidigt finns ett antal mil 

regional länsväg och nationell väg som de kommande 5 åren planeras byggas om:  

 Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra. 

 Väg 56 mellan Katrineholm, Bie och Alberga. 

 Väg 56 Sala-Heby 

 Väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro.  

 Väg 55 mellan Enköping och Listlena. 
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 Väg 55 Örsundsbro-Kvarnbolund 

 Väg 34 mellan Ervasteby och Borensberg. 

 Väg 35 mellan Åtvidaberg och Linköping. 

 Väg 55 Dunker-Björndammen 

 

Det finns stora regionala skillnader vad gäller indikatorn. Region Öst ligger näst högst på 91 

procent efter Region Stockholm på 96 procent avseende andelen trafikarbete på vägar med 

hastighetsgräns över 80 km/tim som är mötesseparerad. Regionerna Nord och Mitt har 

lägst andelar på 43 procent respektive 57 procent. 

 

Figur 4.20 Andel trafikarbete på statliga vägar med hastighetsbegränsning över 80 km/tim efter 
Trafikverkets regioner 2010-2019 och nödvändig utveckling till 2020. Källa: 
Trafikverket.  

 

För att få fram bättre planerings- och prioriteringsunderlag arbetar Region Öst fortlöpande 

med att ta fram underlag/utredningar med inriktning på trafiksäkerhet. Några exempel på 

underlag som tagits fram är underlag för att förbättra säkerheten i korsningar på mötesfri 

väg, underlag för att förbättra säkerheten i sidoområdet på det regionala vägnätet samt 

förbättra kvaliteten på statliga GCM-passager. Det är underlag från 

trafiksäkerhetsklassificering som använts som underlag.  Det pågår bland annat ett arbete 

regionalt med att identifiera inom vilka ytterligare områden där underlag behöver tas fram. 

Några områden är identifierade, vägar med vägmärke olycksdrabbad väg, 

katastroföverfarter, jämföra predikterad olycksrisk med faktisk på det nationella vägnätet. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet 

infördes i Sverige genom vägsäkerhetslagen (2010:1362), vägsäkerhetsförordningen 

(2010:1367) och tillämpningsföreskrifter utgivna av Transportstyrelsen (TSFS 2010:183). I 

Sverige innefattar lagen endast det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket i princip 

motsvarar Sveriges Europavägar. Lagen innebär att väghållaren ska göra en kartläggning av 

vägars säkerhetsstandard. I kartläggningen ska vägnätet delas in i olika klasser beroende på 

sträckans säkerhetsstandard. Trafikverket har tagit fram metod för att enligt lagen 

identifiera, beskriva och dokumentera kriterier för att bedöma aktuell säkerhetsstandard. 
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Kriterierna baseras på säkerhetskrav samt på statistiska analyser av tätheten samt 

frekvensen av olyckor med allvarlig skada på aktuell sträcka.  

Trafikverket har genomfört säkerhetsklassning6 av alla vägar som har vägnummer 100 eller 

lägre samt alla vägar över nummer 100 med en genomsnittlig trafik över 4 000 fordon per 

dygn. Utgångspunkten för säkerhetsklassningen är att biltrafikanterna färdas i ett säkert 

fordon, håller hastighetsbegränsningen, är bältade och nyktra. Fyra olika klasser har 

använts för att bedöma vägens säkerhetsstandard: mycket god, god, mindre god och låg. 

Klassningen utgår från kriterier för olika vägtyper och gällande hastighetsgränser. 

Klassningen gäller inte gång- och cykelvägar.  

I Region Öst har en stor del av de säkerhetsklassade nationella vägarna god eller mycket god 

trafiksäkerhetsklass men flera regionala vägar i Region Öst har låg säkerhetsklass se figur 

4.21. 

  

                                                           
6 Trafikverket, Motivbilaga Säkerhetsklassificering av vägnät, publikationsnummer 2017:103 
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Figur 4.21  Säkerhetsklassning av vägar i Region Öst. Källa: NVDB (Nationell vägdatabas), 2020 
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Utveckling 
I Region Öst är 91 procent av de statliga vägarna med hastighetsgräns över 80 km/tim 

mötesfria, vilket är något över målnivån för 2020. Region Öst bygger kontinuerligt om vägar 

till mötesfria vägar och under perioden 2005-2019 öppnades 30 mötesfria vägsträckor. 

Under 2019 beslutade Trafikverket om nya hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten. 

För Region Östs del innebar det sänkningar från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 356 km 

väg inom regionen. Endast på en mycket kort sträcka (0,26 km) beslutades om en ökning av 

hastighetsgränsen och då från 90 km/tim till 100 km/tim. 

De parametrar som är viktigast för att bedöma säkerhetsnivån på en vägsträcka är 

mittseparation, vägens sidoområde och hastighetsgräns. För att förbättra säkerheten och 

klassningsnivå så krävs det i de flesta fall mittseparering i någon form (räffling, räcke ) och 

bra säkehetszon (räcke, ta bort krockobjekt) i förhållande till skyltad hastighetsgräns samt 

ATK. Trafiksäkerhetsklassningen görs i acceptabel (gul) och låg (röd) nivå. 

Nedan listas några av de större åtgärder som nyligen genomförts eller som planeras inom 

regionen de närmaste åren: 

2019 

 Väg 51 mellan Svennevad och Kvarntorpskorset. Projektet omfattar 13,4 km 

mötesseparerad väg i ny sträckning. 

 Sidoområdesåtgärder på totalt 13 km. 

 Hastighetssäkring och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid två stycken GCM-

passager i Trosa kommun samt en GCM-passage i Mjölby kommun. 

 Korsning Hammarbykorset, Eskilstuna kommun. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder.  

 Öppning av mötesfria sträckor längs väg 51 mellan Svennedvad och Kvarntorp samt 

väg 50 mellan Askersund och Åsbro. 

 

2020-2023 

 Anpassning av hastigheter utifrån miljö och trafiksäkerhet. Under 2020 sänks 

hastigheterna från 90 km/tim till 80 km/tim på totalt 350 km vägsträcka. 

 Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet längs delar av det regionala vägnätet. 

 Utbyggnad av mötesfria vägar. 

 Ombyggnad av GCM-passager med låg säkerhetsklass. 

 Korsningsombyggnader som syftar till ökad trafiksäkerhet och kapacitet. 

 

Nedan listas fem typer av åtgärder som Region Öst sytematiskt arbetar med:  

 Gång och cykelåtgärder (gc-vägar, hastighetssäkrade passager) 

 Mittseparering (mötesfria vägar, räffling) 

 Korsningsåtgärder (säkra trafikplatser, cirkulationsplatser) 

 Sidområdesåtgärder (städa sidoområden från krockobjekt, räcken) 

 Hastighetssäkringar (ATK, Hastighetsöversyn) 
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4.7. Säkra gång-, cykel- och mopedpassager 

Indikatorn har funnits sedan 2013. Då fanns ingen målnivå. I samband med översynen av 

etappmålen 2016 sattes målnivån till 35 procent andel säkra gång-, cykel- och moped-

passager (GCM-passager) på huvudvägnätet för bil. En GCM-passage definieras som säker 

om den är planskild eller om 85 procent av bilisterna passerar maximalt i 30 km/tim. Det 

senare åstadkoms mest effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder i anslutning 

till passagen. Med huvudnät avses i indikatorn för det statliga vägnätet gator och vägar inom 

funktionell klass 0–5.7 

Indikator  2013 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel med säkra GCM-
passager på huvudnät för bil 

Nationellt 19% 28% 35% Inte i linje 

Region Öst - 26% 35% Inte i linje 

 

Inventeringar har gjorts i fält för att identifiera vilka typer av GCM-passager och farthinder 

som finns samt var de förekommer. Utifrån uppställda kriterier klassas sedan passagerna 

med hjälp av kartapplikationen Säkerhetsklassade GCM-passager för ArcGIS, som finns på 

Trafikverkets hemsida. I dagsläget finns data från cirka 190 kommuner. Vissa kommuner 

har valt att även inventera passager på statliga vägar. Under 2016 och 2017 genomfördes en 

systematisk inventering på det statliga vägnätet vad gäller Europavägar, riksvägar och 

primära länsvägar (100-499). 

Analys och diskussion 
Jämförelser mellan år ska tolkas med stor försiktighet, då antalet kommuner som ingår i 

mätningen har ökat de senaste åren. För år 2019 är 20 procent av GCM-passagerna på det 

kommunala vägnätet klassade med god kvalitet. På det statliga vägnätet var motsvarande 

andel totalt nästan 48 procent. Det skiljer stor mellan statliga nationella vägar, där andelen 

med god kvalitet är knappt 80 procent, och statliga regionala vägar där motsvarande andel 

är drygt 30 procent. En GCM-passage som klassas som god innebär att den definieras som 

säker. 

                                                           
7 Funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter och klasserna är 
0-9. Klass 0 är de viktigaste vägarna (Europavägar) och klass 9 de minst viktiga. 
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Figur 4.22.  Andel GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet i Region Öst. Källa: 
Trafikverket. *) Statliga vägar omfattar endast Europavägar, riksvägar och vissa 
länsvägar. 

 

Regionen ligger 2019 tillsammans med Region Syd på en lägre andel, 26 procent, säkra 

passager än landet som helhet. Region Nord och Region Väst har högst andelar på, 35 

respektive 30 procent.. Det är långt ifrån alla passager som finns rapporterade och resultatet 

ska därför tolkas med försiktighet. För att kunna följa indikatorn på ett tillförlitligt sätt 

behöver alla kommuner rapportera in samtliga GCM-passager och farthinder i NVDB 

(Nationell vägdatabas). 

 
Figur 4.23 Andel GCM-passager med god, mindre god och låg kvalitet uppdelade efter 

Trafikverkets regioner. Källa: Trafikverket.  
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Utveckling 
Målnivån på 35 procent kan tyckas låg, men innebär en betydande utmaning till 2020. 

Nationellt är bedömningen att utvecklingen inte sker i tillräcklig takt för att målet ska 

nås. För att nå målnivån krävs att 1 500 GCM-passager byggs om under 2020. Region 

Öst samt övriga Trafikverksregioner har som mål att åtgärda ett antal GCM-passager 

per år fram till 2023. 

För att förbättra säkerheten för fotgängare, cyklister och mopedister, och då främst i 

tätorter, måste särskilt kommunala väghållare, men även Trafikverket, anta utmaningen att 

hastighetssäkra betydligt fler passager eller bygga planskilda korsningar. Ytterligare 

åtgärder som behövs är att arbeta med hastighetsanpassning och generellt lägre 

hastighetsnivåer i tätorter. 

4.8.  Drift och underhåll av gång- och cykelvägar i tätort 

Högt ställda krav för insatstider och standard för både vinterväghållningen och 

barmarksunderhållet är bland av de viktigaste faktorerna för cyklister trafiksäkerhet. Stor 

förbättringspotential finns även vad gäller grus- och lövsopning. Målnivån till 2020 är att 

minst 70 procent av alla kommuner med minst 40 000 invånare har en god kvalitet på 

underhållet av prioriterade cykelvägar. 

Indikator  2013 2019 Mål 2020 Utveckling 

Andel av kommuner med god 
kvalitet på drift och underhåll 
av cykelvägar 

Nationellt 18% 19% 70% Inte i linje 

Region Öst - - - Kan inte 
mätas 

 

Indikatorn för drift och underhåll av cykelvägar tillkom vid översynen 2012 och används för 

att fånga upp det stora antal cyklister som skadas allvarligt i singelolyckor. Indikatorn mäts 

på andel kommuner med minst 40 000 invånare som utför drift och underhåll med god 

kvalitet på de gång- och cykelvägar som ges högst prioritet inom kommunens centralort eller 

huvudort. Med god kvalitet menas kvalitet i termer av standardkrav för vinterväghållning, 

barmarksunderhåll, grus- och lövsopning samt god kvalitetssäkring av de standardkrav som 

ställs. 

Indikatorn mäts genom en enkät vartannat år. Mellan 2013 och 2017 visade indikatorn på 

en tydlig förbättring. Resultaten från enkäten 2019  på en betydande försämring där andel 

med god kvalitet är tillbaka på samma nivå som 2013. Sammantaget är bedömningen att 

målnivån för 2020 inte kommer att nås. Mer information finns i den nationella rapporten. 
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5. Utveckling av omkomna och allvarligt skadade i 
de olika länen 

I detta avsnitt redovisas djupare analyser för under åren 2015 till 2019 för omkomna och 

allvarligt skadade separat för de fem län som ingår i Region Öst. Data för antal döda baseras 

på officiell (polisrapporterad) statistik från Strada. Data för antalet allvarligt skadade 

baseras på personer som i Strada fått den sammanvägda skadegraden allvarligt skadade, 

vilket innebär skada som av sjukhusen fått skadegraden ISS 9 och högre eller som av 

Polisens bedömts som svårt skadade.  

Notera att med hänsyn till de brister och mörkertal i rapporteringen från såväl polis som 

sjukvård, som beskrivits i avsnitt 1.3, så är redovisat antal allvarligt skadade 

underskattningar. Det betyder att det inte går att dra några långtgående slutsatser vad 

jämförelser mellan olika år och utvecklingen över tid. Fokus ligger därför på analyser av vad 

som framgår eller dominerar sett till hela femårsperioden. 

Totalt antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken 
Antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken är betydligt lägre i Södermanlands län 

och Uppsala län jämfört med de övriga länen, se figur 5.1. Notera att denna och den följande 

figuren ska tolkas med försiktigthet då sjukhusrapporteringen om allvarligt skadade kan 

variera för respektive län. 

 

Figur 5.1  Antal omkomna och allvarligt skadade per län och år. Källa: Strada, polis (officiell)- 
och sjukvårdsrapporterad statistik. 

 

Figur 5.2 visar antal omkomna och allvarligt skadade i de olika länen per 100 000 invånare 

under femårsperioden 2015-2019. Antalet omkomna och allvarligt skadade per 100 000 

invånare är högst i Västmanland.  
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Figur 5.2.  Antal omkomna och allvarligt skadade per län per 100 000 invånare. Källa: Strada, 
polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. 

Figur 5.3 visar antal omkomna per i de olika länen per 100 000 invånare under 

femårsperioden 2015-2019. När enbart de omkomna studeras blir skillnaderna mellan åren 

väldigt stor. Sammantaget har dock Södermanland och Örebro län haft flest omkomna per 

100 000 invånare under den studerade femårsperioden. 

 

Figur 5.3.  Antal omkomna per län och år samt per 100 000 invånare. Källa: Strada, polis 
(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. 

Figur 5.4 visar antal omkomna och allvarligt skadade per län för olika trafikantgrupper. 

Bilister är ett samlingsbegrepp och innefattar personbilar, lastbilar samt bussar. I begreppet 

ingår både förare och passagerare. Som framgår är fotgängare och cyklister särskilt utsatta 

grupper i Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.  
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Figur  5.4  Antal omkomna och allvarligt skadade per län och trafikantkategori 2015-2019. Källa: 
Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 

 

Figur 5.5 visar antal omkomna och allvarligt skadade per län i olika olyckstyper. I 

Västmanlands län omkommer och skadas allvarligt flest i singelolyckorna med fotgängare, 

cyklister och mopedister. Flest omkomna och allvarligt skadade i singelolyckor med 

motorfordon sker i Östergötlands län.  

 
Figur 5.5 Antal omkomna och allvarligt skadade per län och olyckstyp. 2015-2019. Källa: 

Strada, polis (officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. 
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6. Omkomna och allvarligt skadade på statlig 
järnväg 

Varje år omkommer mellan 85 och 100 personer på svensk järnväg. Cirka 80 procent av 

olyckorna är självmord. Övriga olyckor rör personer som av någon anledning befunnit sig på 

spåret, plankorsningsolyckor samt elolyckor vid högspänningsanläggningar. 

Nationellt har Trafikverket under perioden 2015-2020 satsat en miljard kronor på åtgärder 

som ska förhindra att obehöriga tar sig in i spårområdet. Det handlar bland annat om att 

sätta upp två meter höga stängsel som är svåra att klippa sönder, och komplettera med 

kameror på utsatta sträckor. Åtgärderna syftar till att göra det svårare för obehöriga 

personer att ta sig in i det livsfarliga spårområdet - och om de gör det ska de kunna 

upptäckas. Ytterligare åtgärder som genomförts rör bland annat plankorsningar, skydd vid 

plattformsändarna och tydligare skyltning.  

Enligt regeringens hänsynsmål ska transportsystemets utformning, funktion och 

användning anpassas så att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt och antalet ska 

minska fortlöpande. 2012 beslutade Trafikverket om målet att halvera antalet omkomna i 

personolyckor på det statliga järnvägsnätet från 110 år 2010 till högst 55 år 2020. Det 

innebär att antalet omkomna behöver minska med i genomsnitt åtta personer per år under 

perioden 2016–2020. För Region Öst innebär målet att antalet omkomna ska minska från 

23 år 2010 till 11 år 2020. Under 2019 visar resultatet ett utfall på 25 omkomna i Region Öst 

och 100 omkomna nationellt. 

Indikator  2010 2019 Mål 2020 Utveckling 

Antal omkomna på statliga 
järnvägsnätet (inklusive 
självmord) 

Nationellt 110 100 55 Inte i linje 

Region Öst 23 25 11 Inte i linje 

 

Till skillnad från väg ingår självmord i statistiken. Som omkommen inom järnväg (eller 

annan bantrafik) räknas enligt Transportstyrelsen en person som avlidit inom 30 dagar till 

följd av olycka i järnväg, spårväg och tunnelbana. Som allvarligt skadad räknas en person 

som till följd av olycka har blivit inlagd på sjukhus i 24 timmar eller mer.  

  

En personolycka definieras som en olycka där en person avlider (inklusive 

självmord) eller skadas. Med personpåkörning menas olyckor som uppstår innanför 

spårområdet, som oftast orsakas av obehöriga men även exempelvis hopp från 

broar.  

Ofta delas personolyckor upp i personpåkörningar, plankorsningsolyckor och övrigt 

(exempelvis el, urspårning). Som plankorsningsolycka räknas påkörning av 

vägtrafikanter, det vill säga påkörda fordon och personpåkörningar (fotgängare och 

cyklister). Fotgängare och cyklister tillkom 2010, vilket påverkar utfallet.  
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Analys och diskussion  
Figur 6.1 visar antal omkomna på det statliga järnvägsnätet i Region Öst och den 

nödvändiga utvecklingen för att regionen ska bidra till att målet nås. Antalet ligger för 

närvarande inte linje med utvecklingen som krävs. 

 

Figur 6.1 Antal omkomna i olyckor (personolyckor, plankorsningsolyckor, arbetsolyckor och 
påkörningsolyckor) och suicid på det statliga järnvägsnätet i Region Öst 2010–2019 
samt nödvändig utveckling till 2020. Källa: Trafikverket. 

 

Under perioden 2010-2019 har totalt 215 personer dödats i olyckor på statlig järnväg. 

Majoriteten av dessa, 179 dödsfall, är självmord. Utöver de omkomna har ytterligare 27 

personer blivit allvarligt skadade under perioden. Nio av dessa var försök till suicid.  

Även om utfallet 2019 var något högre än tidigare år i Region Öst, så är det viktigt att 

framför allt fokusera på den långsiktiga trenden. Den långsiktiga utvecklingen på nationell 

nivå visar en minskning av omkomna – för Region Öst är det svårt att utläsa någon trend, 

men de två senaste åren har antalet omkomna i olyckor varit lägre än tidigare år. Dock har 

det skett en ökning av självmord de senaste två åren. 

Figur 6.2 visar fördelningen mellan olika typer av olyckor med dödlig utgång. Självmord 

förekommer främst i personolyckor, men finns även i plankorsningsolyckor och 

påkörningsolyckor.  
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Figur 6.2  Fördelning mellan olika typer av dödsolyckor 2015-2019 på det statliga järnvägsnätet i 
Region Öst. Källa: Trafikverket  

Figur 6.3 visar antal omkomna och allvarligt skadade i personolyckor fördelat efter kön 

under perioden 2015-2019. Nästan dubbelt så många män har dödats eller skadats allvarligt, 

62 procent, jämfört med kvinnor, 34 procent.  

 

Figur 6.3 Omkomna och allvarligt skadade i personolyckor 2015-2019 på det statliga 
järnvägsnätet i Region Öst fördelat på kön. Källa: Trafikverket. 

 

Figur 6.4 visar antal omkomna och allvarligt skadade i plankorsningsolyckor fördelade på 

trafikantkategori. Majoriteten av omkomna och allvarligt skadade utgörs av gående. 
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Figur 6.4 Omkomna och allvarligt skadade i plankorsningsolyckor 2015-2019 på det statliga 

järnvägsnätet i Region Öst fördelat på kön. Källa: Trafikverket. 

Access till spåren 
Merparten av de omkomna och allvarligt skadade är personer som obehörigt vistas på 

spåren. Majoriteten, 70 procent, av de omkomna och skadade bedöms ha tagit sig ut genom 

direkt tillgång till spåren, exempelvis på sträckor där det inte finns stängsel eller genom 

glipor eller uppklippta stängsel eller klättring över barriärer. 21 procent bedöms ha tagit sig 

ut via plattformarna på stationerna och endast en mindre del, 8 procent, har skett på eller 

intill plankorsningar.  

 

Figur 6.5 Omkomna och allvarligt skadade i personpåkörningar på det statliga järnvägsnätet i 
Region Öst fördelat efter hur de bedöms ha tagit sig ut i spårområdet. Källa: 
Trafikverket. 

 

I Figur 6.6 visas var olyckorna på järnvägsnätet skett i regionen under 2013-2019 samt hur 

många som dödats/skadats allvarligt i dem. Av figuren framgår tydligt vilka sträckor som är 

mest olycksdrabbade. 
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Figur 6.6 Var olyckorna på järnvägsnätet skett i regionen under 2013-2019. Källa: Trafikverket. 
 

Trafikverkets strategi för att nå etappmålet för omkomna och skadade på statlig järnväg har 

varit att åtgärda de värst utsatta platserna och sträckorna först. I Region Öst är många av 

dessa sträckor kopplade till större tätorter. De mest drabbade sträckorna vad gäller 

personpåkörningar längs det statliga järnvägsnätet i regionen visas i figur 6.7. Med mest 

drabbade innebär här sträckor och platser med fler än tre omkomna eller allvarligt skadade 

under den senaste tioårsperioden. Platserna med tre eller färre omkomna eller allvarligt 

skadade är många, men redovisas alltså inte här.  

899



56 (62) 

Ett förtydligande är att när det gäller benämningen av sträckorna är det namnet 

Trafikverket använder är för en så kallad driftplats. Driftplatsen, exempelvis Uppsala, 

omfattar oftast en längre sträcka än själva stationen och plattformen. En sträcka mellan två 

driftplatser, exempelvis Uppsala-Samman omfattar inte driftplatserna Uppsala eller 

Samman, utan endast sträckan mellan dessa. Det finns därför ingen risk för dubbelräkning 

av antal omkomna och allvarligt skadade personer. 

 
Figur 6.7 Antal omkomna och allvarligt skadade i personpåkörningar på de mest drabbade 

sträckorna på det statliga järnvägsnätet i Region Öst 2010–2019. Endast sträckor 
med fler är tre omkomna eller allvarligt skadade under perioden visas. Källa: 
Trafikverket. 
 

De viktigaste åtgärderna för att försvåra och förhindra obehöriga i spår är att skalskyddet 

håller hög standard samt att upptäcka och reagera om obehöriga tar sig ut i spårområdet.  

För att få fram bättre planerings- och prioriteringsunderlag kommer Region Öst under 2020 

att föreslå start av utredning med inriktning trafiksäkerhet. Ett exempel är att genomföra 

stråkanalyser gällande regionens plankorsningar, utöver de som identifierats i 

regeringsuppdraget. 

Stängsling i Region Öst 
Trafikverket arbetar med att göra järnvägen säkrare runt om i landet. I dag finns det 

sträckor som är oskyddade, och olyckorna händer när obehöriga rör sig på eller korsar 

spåren. Det finns en stor fara i att korsa eller gena över järnvägen som kan leda till 

förödande olyckor. Trafikverket på nationell nivå och Region Öst arbetar för att minska 

antalet olyckor på järnvägen som sker och stängsling är en betydande del i det. Inom Region 

Öst finns cirka 340 mil järnväg. 

Samtliga olyckor som har skett under de senaste 10 åren har analyserats, och de mest 

olycksdrabbade sträckorna har identifierats. Från 2015 har Region Öst satsat intensivt på att 

stärka skyddet genom att sätta upp nya stängsel och grindar. Vid utgången av 2018 har drygt 

76 kilometer av järnvägsnätet i regionen åtgärdats, varav cirka 23 kilometer under 2018. Det 

handlar både om helt nya sträckor som fått stängsel och att gamla eller låga stängsel har 

bytts ut till kraftigare och högre. De närmaste åren kommer ytterligare några sträckor att 
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åtgärdas. Under perioden 2021-2023 planerar Region Öst att stängsla totalt 7800 meter vid 

nio stycken platser. 

Det går inte att säga hur dödssiffrorna sett ut om de åtgärder som genomförts inte gjorts, 

men vi är övertygade om att arbetet med stängsling gör nytta. Generellt gäller att 

påkörningar inte inträffar där man stängslar med panelstängsel. Dock tar stängslet slut 

någonstans och där noteras då händelser. Det finns alltså en oro att olyckor kan ”flytta på 

sig” i takt med att man åtgärdar olyckstäta sträckor. 

Åtgärder för säkra plankorsningar i Region Öst 
Inom Region Öst finns knappt 900 plankorsningar med järnvägen i drift. 546 av dessa är 

utrustade med skydd av något slag och av dessa motsvaras ca 41 procent av helbom och 25 

procent av halvbom. Resterande skydd utgörs av kryssmärke samt ljud- och/eller ljussignal. 

Trafikverket arbetar löpande med att bygga bort och förbättra säkerheten vid 

plankorsningar framförallt när kapaciteten förbättras på järnvägen. I och med 

regeringsuppdraget (N2019/00388/TIF) från och med 2019 och framåt kommer fokus att 

ligga på mer riktade säkerhetshöjande insatser. En åtgärd för att minska risken för 

personpåkörning vid plankorsningar kan exempelvis vara att minska det totala antalet 

plankorsningar inom samma geografiska område. En annan både effektiv och kostsam 

åtgärd är att bygga planskildheter. Övriga plankorsningar kan främst säkras med att 

siktkrav uppfylls eller att man slopar korsningar alternativt förbättrar med halv-eller 

helbom. 

En bomåtgärd genomfördes under 2019. Mellan 2015-2019 har åtgärder genomförts för att 

bygga bort totalt 26 plankorsningar inom Region Öst, ytterligare 6 plankorsningar ligger i 

plan för att byggas bort fram till 2025. Mellan 2020-2025 planeras nationellt ytterligare en 

stor satsning på att genomföra åtgärder på totalt cirka 70 plankorsningar, varav 24 i Region 

Öst.   

Utveckling 
Då antalet omkomna på järnvägen är relativt få kan variationerna i utfall från år till år bli 

stora. Nationellt har det skett en liten minskning jämfört med 2010. I Region Öst är 

variationerna mellan åren stora och det går därför inte att göra någon bedömning jämfört 

med 2010. Sammantaget är bedömningen att utvecklingen inte sker i nödvändig takt för att 

nå halveringsmålet till 2020. Det gäller såväl nationellt som regionalt. En viktig del i det är 

att den absolut största delen av omkomna och allvarligt skadade är suicid, vilket innebär att 

faktorer som Trafikverket inte råder över spelar en avgörande roll för utfallet. Därför är 

samverkan med fler aktörer inom verksamheten viktig. 

En ny typ av åtgärd för svensk järnväg är så kallade pyramidplattor, som är stora mattor av 

gummi med uppbyggda pyramider. I dagsläget har Trafikverket lagt ut mattor på ett fåtal 

platser i landet, men planen är att mattorna framöver ska användas i större skala som 

komplement till stängsel och kameror.  

Åtgärder för att förhindra personpåkörningar bedöms förutom att minska omkomna och 

allvarligt skadade även att generera andra nyttor i form av minskade tågförseningar, 

minskad skadegörelse och stöd, bättre kapacitetsutnyttjande med mera. I dagsläget går det 

inte att göra någon ekonomisk värdering av dessa nyttor, men de är faktorer som bör vägas 

in vid prioritering och val av åtgärder. 
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7. Diskussion och slutsatser 
De senaste tio åren har befolkningen i regionen ökat med 10 procent. Trots den kraftiga 

befolkningsökningen och ett ökat trafikarbete har antalet omkomna på väg inte ökat på 

motsvarande sätt. Det samma gäller för omkomna i olyckor på statlig järnväg, dock ej för 

självmordsrelaterade incidenter. I ett nationellt perspektiv har regionen något lägre antal 

omkomna i vägtrafikolyckor per invånare jämfört med rikssnittet. Nedan presenteras och 

diskuteras de slutsatser som kan dras från analysen av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region 

Öst för 2019. 

Omvärldsfaktorerna var stabila 
Generellt var det mycket små förändringar av de olika omvärldsfaktorerna mellan 2018 och 

2019, så dessa bör endast ha haft en mindre påverkan på utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade i vägtrafiken. Att det inte varit någon generell trafiktillväxt och att 

Sveriges ekonomi är inne i en avmattningsfas kan ha haft en positiv påverkan på 

trafiksäkerhetsutfallet. 

Utvecklingen av antal omkomna i vägtrafiken 
Majoriteten av de omkomna i regionen är bilister och motorcyklister. Av dessa omkommer 

flest i singelolyckor på statliga vägar med hastighetsgräns 70-90 km/tim. De flesta 

omkomna fotgängare och cyklister har kolliderat med motorfordon på kommunala vägar 

med hastighetsgränser under 60 km/tim. Andelen omkomna på det statliga regionala 

vägnätet har mellan åren 2015-2020 varit högre än på det kommunala vägnätet. Dock har 

antalet omkomna på det kommunala vägnätet ökat under perioden 2015-2019, medan 

andelen på det statliga regionala vägnätet har minskat något. Åtgärder behövs för att minska 

omkomna på både statligt och kommunalt vägnät. På det kommunala vägnätet handlar det 

främst om att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. På det statliga vägnätet 

handlar det istället främst om att åtgärda brister i mittseparering och sidoområdena och att 

anpassa hastighetsgränserna utifrån vägarnas trafiksäkerhetsstandard.  Samtidigt är det 

väsentligt att kraftigt öka hastighetsefterlevnaden. För att nå detta behövs insatser från såväl 

Trafikverket, kommuner som Polisen. 

Genom Trafikverkets djupstudier kan det fastställas att förare som medvetet färdas i 

hastigheter klart över gällande hastighetsgränser är en betydande del av problembilden i 

dödsolyckor. 2019 bedöms endast 48 procent av trafikarbetet på det statliga vägnätet ske 

inom gällande hastighetsgräns, vilket är en oacceptabelt låg nivå. Efterlevnaden är sämst 

bland motorcyklister och tung trafik. Tunga fordon med släp har lägst andel trafikarbete 

inom gällande hastighetsgräns. Överhastigheter innebär inte bara låg trafiksäkerhet utan 

också ökade problem med buller och dålig luft, vilket också leder till lidanden och dödsfall. 

Drygt hälften av dödsolyckorna med motorcyklister är förknippade med en eller flera grova 

felhandlingar, som alkohol, droger, hastigheter långt över gällande hastighetsgränser och 

olovlig körning. Idag finns inga färdiga strategier för att anpassa vägtransportsystemet till 

ett säkert system för motorcyklister. Regelefterlevnad bland motorcyklister är därför 

väsentlig. 

Under perioden 2015-2019 har 20 procent av alla omkomna i regionen omkommit i alkohol- 

och drogrelaterade olyckor. Andelen alkoholpåverkade har varierat de senaste åren, medan 

de drogpåverkade minskat något. 
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Utvecklingen av antal allvarligt skadade i vägtrafiken 
I regionen har totalt cirka 670 personer under perioden 2017-2019 rapporterats som 

allvarligt skadade i trafiken enligt sjukvårdsstatistiken (skadegrad ISS 9 eller högre). Under 

2019 rapporterade dock något färre allvarligt skadade än under de två föregående åren. 

För att minska antalet allvarligt skadade måste det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet sätta 

fokus på ökade insatser för cyklister och fotgängare, och i viss mån för bilister. I det korta 

perspektivet handlar det för cyklister och fotgängare om att som väghållare hålla en 

kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. Vad 

gäller underhåll krävs skärpta krav och insatstider för både vinterväghållningen och 

barmarksunderhållet. Stor förbättringspotential finns även vad gäller grus- och lövsopning. 

I det lite längre perspektivet handlar det om att ta ökad hänsyn till fotgängares och cyklisters 

behov och säkerhet vid utformning av infrastrukturen. Hastighetsanpassning och 

hastighetsdämpande åtgärder på stråk med många fotgängare och cyklister, utbyggnad av 

gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade GCM-passager är de områden som har störst 

betydelse för att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister. 

Andra aktörers ansvar 
Polisens övervakning av nykterhet, hastigheter och bilbältesanvändning har stor betydelse 

för att utvecklingen av dessa indikatorer och därmed utfallet av antal omkomna och 

allvarligt skadade. Det är avgörande, såväl på kort som på lång sikt, att Polisen fortsätter och 

även intensifierar sitt arbete i enlighet med sin trafiksäkerhetsstrategi. En viktig del av den 

nya strategin är att Polisen ska synas på många platser under kort tid. På längre sikt blir det 

viktigt med innovativa lösningar, som ny fordonsteknik, egenkontroller av näringslivets och 

organisationers transporter och nya typer av försäkringar.  

För det kommunala trafiksäkerhetsarbetet är det främst fokus på hastighetsanpassning, 

säkra gång-, cykel- och mopedpassager samt god kvalitet på drift-och underhåll av gång- och 

cykelvägar. 

NTF:s mätningar 2019 visar att regionen har en lägre andel som använder bilbälte jämfört 

med landet som helhet och den har lägst andel cykelhjälmsanvändare bland regionerna. 

Även om användningen bilbälte är hög så är många, en tredjedel, av de som omkommer i 

personbil obältade.  

Utvecklingen av omkomna och skadade på statlig järnväg  
På det statliga järnvägsnätet minskar antalet omkomna och allvarligt skadade inte i den takt 

som är nödvändig för att nå halveringsmålet till 2020. Det gäller såväl nationellt som 

regionalt. En viktig del i det är att olyckorna till största delen är självmord och 

självmordsförsök. 

Frågan om att minska självmorden på järnvägen är komplex det är tydligt att det behövs 

mer än de fysiska åtgärder som idag finns till buds. Det krävs en samverkan mellan flera 

samhällsaktörer (där Trafikverket är en aktör),  inom olika ansvarsområden. Inom ramen 

för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är Trafikverket en viktig aktör och initiativtagare, men 

ett stort ansvar ligger även på andra aktörer att initiera och genomföra åtgärder och att driva 

en fördjupad samverkan. 
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Förord 
 

Region Örebro län har under våren tagit fram en ny länsplan för regional transportin-

frastruktur 2022–2033. Trivector Traffic AB anlitades under hösten 2020 för att ge-

nomföra en strategisk hållbarhetsbedömning (strategisk miljöbedömning och social 

konsekvensbedömning) av länsplanen. Bedömningen redovisas i detta dokument. Den 

strategiska miljöbedömningen omfattar en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller 

kraven i miljöbalken.  

 

Arbetet med att bedöma konsekvenserna av planen inleddes under juni. Arbetet har 

utgått från ett arbetssätt där bedömningskriterier används som ett verktyg för att defi-

niera hur effekter och konsekvenser av infrastrukturåtgärder kan bedömas och beskri-

vas. Ett syfte med bedömningskriterierna är också att beskriva hur kriterierna relaterar 

till de transportpolitiska målen, jämställdhetsmålet, prioriterade nationella mål i länet 

samt regionala mål och strategier. 

 

I en parallell process har regionen arbetat med att prioritera och konkretisera planens 

omfattning i linje med regionala mål. Ett samarbete med lokala aktörer, politiker och 

tjänstepersonerna i regionen har bidragit till en öppen dialog för prioritering av pla-

nens satsning.  

 

Planalternativet och tillhörande konsekvensbedömning jämförs med nollalternativet. 

Här antas att nollalternativet innebär att den politiska inriktning som finns i den gäl-

lande planen (2018–2029) gäller även i kommande planperiod (2022–2033), med 

andra ord att fördelningen mellan åtgärdsområden är densamma, men att de totala 

medlen för varje åtgärdsområde utökas i relation till den totala ökade planramen. 

 

Konsekvensbedömningen visar att planalternativet i stor utsträckning bidrar till posi-

tiva effekter, alternativt neutrala effekter, i förhållande till måluppfyllnad av framför 

allt det transportpolitiska funktionsmålet. Detta gäller särskilt för kollektivtrafikåtgär-

der, cykelåtgärder på det regionala vägnätet samt statlig medfinansiering till kollek-

tivtrafikåtgärder, och då gäller det framför allt ett positivt bidrag till fokusområdena 

medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, personer med funktions-

nedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala aspekterna inklu-

dering och sammanhållning). Samma åtgärder bidrar generellt i positiv riktning avse-

ende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa, landskap 

och trafiksäkerhet. Cykelåtgärder på det regionala vägnätet bidrar dock till utsläpp i 

byggskedet. 

 

När det gäller större vägombyggnader bidrar de i positiv riktning avseende exempel-

vis fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter och tillgänglighet 

908



 

3 (91) 

 

regionalt, samt trafiksäkerhet, men påverkan är neutral avseende flera av de sociala 

aspekterna, såsom inkludering och sammanhållning. Påverkan är dock i allt väsentligt 

negativ avseende klimat och landskap. 

 

Från Trivectors sida har Christian Dymén varit projektledare och utredare har varit 

Kristoffer Levin, Malin Mårtensson och Kristen Koehler. I arbetet har Hanna Wenn-

berg varit kvalitetsansvarig. Region Örebro läns kontaktperson för uppdraget har varit 

Simon Jäderberg. 

 

 

Stockholm, september 2021. 
Christian Dymén, projektledare Trivector 
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Inledning 

Länsplan för regional infrastrukturplanering 

Vad är en länsplan 

Den långsiktiga statliga planeringen av infrastruktur i Sverige sker genom nationell 

plan för transportinfrastruktur samt länsplaner för regional transportinfrastruktur (hä-

danefter: länsplan). De långsiktiga planerna gäller för 12 år, men revideras vart fjärde. 

De nya planer som nu tas fram kommer att gälla för perioden 2022–2033. 

 

Varje region i Sverige ansvarar för att ta fram en länsplan. I Örebro län är det således 

Region Örebro som är länsplaneupprättare. Länsplanerna hanterar investeringar på 

statliga regionala vägar samt statlig medfinansiering till investeringar på kommunala 

vägar. Investeringarna delas in större vägombyggnader, kollektivtrafik, trafiksäkerhet 

och miljö samt gång- och cykelvägar. Kollektivtrafikåtgärder planeras tillsammans 

med varje läns regionala kollektivtrafikmyndighet. Länsplanens investerade medel 

kan också användas för medfinansiering till objekt i Nationell plan. Vad som kan ingå 

i en länsplan styrs av Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportin-

frastruktur. 

 

Den nationella planen omfattar investeringar på nationella vägar (Europavägar) och 

järnvägsnätet, samt drift- och underhåll på hela det statliga väg- och järnvägsnätet.  

Strategisk miljöbedömning 
En strategisk miljöbedömning ska genomföras om en plan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. En länstransportplan innebär alltid en betydande miljöpåverkan enligt 

förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Den 

strategiska miljöbedömningen ska resultera i en miljökonsekvensbeskrivning av det 

planförslag som tas fram och ska genomföras så att lagkraven enligt 6 kap Miljöbal-

ken1 uppfylls. 

 

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

innehållet i planen. Bedömningar av betydande miljöpåverkan bör göras tidigt i pro-

cessen, när det finns alternativa inriktningar till planförslag framtagna. Detta för att 

bedömningarna ska kunna vara en del av beslutsunderlaget och vägas mot andra mål. 

                                                
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-
808 
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Social konsekvensbedömning 
Det finns inga lagkrav på att göra social konsekvensbedömning (SKB) av planer 

såsom det finns för miljöbedömning. Numera efterfrågas dock alltmer en belysning 

av de sociala konsekvenserna av åtgärder och planer i nationell och regional infra-

strukturplanering. 

 

Det centrala i en social konsekvensbedömning är att bidra till att transportplaneringen 

kan tillgodose olika befolkningsgruppers förutsättningar och värderingar. Det är vik-

tigt att ställa frågor såsom: Vem får del av samhällets investeringar? Vem gynnas 

respektive missgynnas av åtgärderna i planen? Vilka sociala positiva och negativa 

sociala konsekvenser bidrar vi till? Hur kan vi bidra till att utjämna skillnader mellan 

grupper? Det finns en betydande potential att genom åtgärder i transportsystemet 

påverka social hållbarhet. 

 

Den sociala konsekvensbedömningen för länsplanen som genomförts inom ramen för 

den strategiska konsekvensbedömningen för länsplan 2022–2033 är strukturerad en-

ligt en modell som Region Kronoberg utvecklat tillsammans med Trivector och White 

Strategisk miljöbedömning av länsplaner 
 
Avgränsningssamråd. Avgränsning av MKB 
skickas till berörda remissinstanser. Formellt 
samrådsmöte med berörd Länsstyrelse. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som 
biläggs det planförslag som går ut på remiss.  
 
Beaktande av remissvar. Hänsyn ska tas till  
miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna  
synpunkter innan planen antas.  
 
Planrevidering. Om länsplanen uppdateras inför 
redovisning till regeringen eller slutlig fastställelse 
ska också MKBn uppdateras. 
 
Särskild sammanfattning. När det slutliga plan-
förslaget antas ska en särskild sammanfattning 
tas fram som beskriver; 
1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen 

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

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

antagits i stället för de alternativ som över-
vägts och 

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

Miljökonsekvensbeskrivning ska inne-
hålla: 
 
 Sammanfattning av planens innehåll. 
 Identifiering, beskrivning och bedöm-

ning av rimliga alternativ. 
 Nollalternativ (miljöns sannolika ut-

veckling om planen eller programmet 
inte genomförs). 

 Nulägesbeskrivning (miljöförhållan-
dena i de områden som kan antas 
komma att påverkas betydligt och be-
fintliga miljöproblem som är relevanta 
för planen eller programmet. 

 Identifiering, beskrivning och bedöm-
ning av de betydande miljöeffekter 
som genomförandet av planen kan an-
tas medföra. 

 Beskrivning av åtgärder som planeras 
för att förebygga, hindra, motverka el-
ler avhjälpa betydande negativa miljö-
effekter. 

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

 Redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervak-
ning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen medför. 

 Sammanfattning av punkterna ovan. 
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Arkitekter. Denna SKB-modell bygger på liknande tillvägagångssätt och aspekter 

som modeller för social konsekvensbedömning som flera av de större kommunerna 

tillämpar, men är anpassad för regional transportplanering.  

 

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

hovsbedömning, (2) nulägesbeskrivning, (3) sociala knäckfrågor, (4) sociala nycklar, 

(5) konsekvensbedömning och (6) kompletteringar. De olika stegen utgår från fyra 

sociala aspekter: Inkluderande, Sammanhållen, Tillgänglig och Hälsofrämjande. Fi-

gur 1 ger en översikt för modellen.  

 

Avstamp görs i nulägesbeskrivningen för att identifiera sociala knäckfrågor, det vill 

säga de sociala utmaningar som regionen har och som kan påverkas genom länspla-

nen. De sociala nycklarna blir då de mål som länsplanen ska arbeta i riktning mot för 

att hantera knäckfrågorna. Olika geografiska analyser görs i GIS för att ytterligare 

belysa nuläget och för att utgöra underlag för den konsekvensbedömning av åtgärder-

na i länstransportplanen som görs. Konsekvensbedömningen görs för såväl namn-

givna objekt som för åtgärder i potter med utgångspunkt i bedömningsgrunder som 

svarar mot olika sociala aspekter (Inkluderande, Sammanhållen, Tillgänglig, Hälso-

främjande). Slutligen görs en jämförande analys av planförslagen utifrån de sociala 

konsekvenserna och slutsatser dras. Behov av eventuella kompletterande åtgärder 

identifieras. 

 

Mer information om de olika stegen och aspekterna finns att läsa i skriften Social 

konsekvensanalys i regional transportplanering: Verktyg för att inkludera sociala 

aspekter.2   

 

Figur 1 Modell för social konsekvensbedömning. 

                                                
2 https://www.regionkronoberg.se/contentassets/82e2a25c02d440d6bc0580a7cd8a104d/ska-i-regional-
transportplanering.pdf 
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Genomförande av hållbarhetsbedömning för Länsplan 2022 

Den pågående revideringsomgången styrs av infrastrukturproposition och regeringens 

direktiv från 2021-06-23. Samtliga län ska redovisa sin länsplan för regeringen senast 

30/4 2022. Dessförinnan ska planerna ha remitterats och reviderats utifrån inkomna 

remissvar. I samband med att länsplan skickas på remiss kommer miljökonsekvensbe-

skrivningen och den sociala konsekvensbeskrivningen av planen att vara ute på sam-

råd. 

 

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

regeringen 30/11 2021. Remissyttrandena ska inkomma till regeringen senast 28 feb-

ruari 2022. Regeringen tar därefter beslut om definitiva ramar för både länsplaner och 

nationell plan. 

 

Hållbarhetsbedömningen löper parallellt och integrerat med framtagandet av en ny 

plan, vilket sammanfattas i nedanstående processbeskrivning. 
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februari-mars 
2021

• Avgränsningssamråd där Länsstyrelsen och kommunerna i Örebro län 
har haft möjlighet att yttra sig över avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen och social konsekvensbeskrivning. 
Synpunkter från samrådet har dokumenterats i en remissbilaga och 
beaktats i den fortsätta processen. 

mars-maj 2021

• Kommundialog har hållits, både på politisk och tjänstemannannivå. 
Under dessa möten har dömningsprocessen presenterats. Olika 
inriktningsalternativ för den nya planen har också presenterats och 
diskuterats.

Hösten 2021

• Remiss av länsplan för Örebro län och i samband med detta också 
samråd av tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och social 
konsekvensbeskrivning.

våren 2022

• Yttranden över miljökonsekvensbeskrivningen och social 
konsekvensbeskrivning sammanställs i en samrådsredogörelse. I denna 
framgår hur inkomna synpumkter har beaktats i revideringen av länsplan 
och miljökonsekvensbeskrivning och social konsekvensbeskrivning.

30 april 2022

• En remitterad länsplan redovisas till regeringen.

hösten

2022

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

Styrande nationella och regionala mål 
I detta kapitel redovisas mål som är styrande för hållbarhetsbedömningen. Med sty-

rande mål menas att målen ligger till grund för de bedömningskriterier som tagits 

fram (se nedan) och att det i hållbarhetsbedömningen redovisas om en åtgärd går i 

positiv respektive negativ riktning i förhållande till målen. I kapitlet redovisas också 

vilka avgränsningar som gjorts för hållbarhetsbedömningen. 

Agenda 2030 

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

bar utveckling. Resolutionen syftar till att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling världen över. En hållbar utveckling tillfredsställer da-

gens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål som följs upp 

med indikatorer, se Figur 2 för en överblick för målen. Målen är universella, integre-

rade och odelbara.3 Arbete pågår med att översätta dessa till ”glokala mål” och SKR:s 

råd för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltal som ska 

stötta uppföljningen av Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

 

 

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

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

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

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

konsumtion och produktion (12c). En indirekt påverkan kan antas på sex mål: 2 Ingen 

hunger (2.3), 3 Hälsa och välbefinnande (3.9), 6 Rent vatten och sanitet för alla (6.1), 

11 Hållbara städer och samhällen (11.6), 12 hållbar konsumtion och produktion (12.3) 

                                                
3 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/  
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och 13 Bekämpa klimatförändringarna (13.1 och 13.2). Inom parentes anges delmål 

med särskilt bäring på transportplaneringen. 

Transportpolitiska mål 

Sveriges transportpolitiska mål presenterades i propositionen Mål för framtidens re-

sor och transporter (Prop. 2008/09:93) och antogs av Riksdagen 2009. Transportpoli-

tikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsik-

tigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Där-

utöver finns ett funktionsmål och ett hänsynmål:4 

 

 Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och använd-

ning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvali-

tet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsy-

stemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov. 

 Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och använd-

ning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det 

övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra 

till ökad hälsa. Hänsynsmålet har också närmare preciserats med etappmål för 

miljö respektive trafiksäkerhet: 

 Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart som 

ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent 

senast 2030 jämfört med 2010 

 Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten 

respektive luftfarten ska halveras till år 2030. Antalet omkomna inom 

bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet allvarligt skadade inom re-

spektive trafikslag ska till år 2030 minska med minst 25 procent. Utgång-

svärdet för etappmålet om trafiksäkerhet utgörs av ett medelvärde av ut-

fallet åren 2017, 2018 och 2019. 
 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska målet. 

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

tiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen 

för hänsynsmålet. 

 

Det finns preciseringar av såväl funktionsmålet som hänsynsmålet. Trafikanalys har 

på uppdrag åt regeringen genomfört en översyn av preciseringarna.5 De nuvarande 

preciseringarna för funktionsmålet är följande: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekväm-

lighet. 
                                                
4 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/  
5 https://www.trafa.se/uppdrag/transportpolitiska-mal/preciseringsoversynen/  

918



 

13 (91) 

 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och 

övriga länder.  

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar 

till ett jämställt samhälle.  

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktions-

nedsättning.  

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vis-

tas i trafikmiljöer, ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Miljökvalitetsmål 

Det transportpolitiska hänsynsmålet rörande miljö innebär att de transportpolitiska 

målen pekar på och inkluderar även de sexton nationella miljökvalitetsmålen för Sve-

rige,6 som riksdagen antog hösten 2005. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den 

svenska miljön som anses nödvändigt för en hållbar utveckling.  

 

En avgränsning har gjorts av vilka miljökvalitetsmål som bedöms relevanta att be-

döma måluppfyllelse för inom ramen för den strategiska hållbarhetsbedömningen för 

länsplan 2022–2033. Detta beskrivs närmre i stycket om bedömningskriterier nedan. 

Klimatmål 

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

husgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 

70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Ska klimatmålet nås behöver funktionsmå-

let i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Med detta avses att den sam-

lade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för transporter 

nås. Det innebär inte att varje enskild åtgärd som vidtas i transportsystemet måste 

bidra till att uppfylla klimatmålet.7 

Övriga nationella mål  

 
Jämställdhetspolitiska målen 

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

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

arbetar regeringen efter sex delmål:8  

                                                
6 Proposition. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag.  
7 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/  
8 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/  
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1. En jämn fördelning av makt och inflytande: Kvinnor och män ska ha samma rätt 

och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfat-

tandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet: Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor 

i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjlig-

heter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska 

ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika 

villkor. 

5. Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsätt-

ningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

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

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 
 

Funktionshinderpolitiska mål 

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

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet 

i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett sam-

hälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barn-

rättsperspektivet ska beaktas.9 
 

Barnkonventionen 

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

antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barn-

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

en del av svensk lag. Barnkonventionens grundprinciper är följande: 

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

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

döms vara barnets bästa. 

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

andligt, moraliskt och socialt. 

 Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 

som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och 

mognad. 

 

Ytterligare information om Barnkonventionen och de 54 artiklarna i konventionen 

finns på Unicefs webbplats.10 

 

                                                
9 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/funktionshinder/mal-for-funktionshinderspolitiken/  
10 https://unicef.se/barnkonventionen  

920



 

15 (91) 

 
Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund (kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 

ålder). Lagen förbjuder sex former av diskriminering (direkt diskriminering, indirekt 

diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt 

instruktioner att diskriminera). Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering inom 

flera samhällsområden, till exempel arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, handel 

med varor, tjänster och bostäder. 11 

 
Folkhälsomål 

Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopoli-

tiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett 

tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverk-

bara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitikens målområden är föl-

jande:12 

1. Det tidiga livets villkor 

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 

5. Boende och närmiljö 

6. Levnadsvanor 

7. Kontroll, inflytande och delaktighet 

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Regionala mål 
Nedan återges mål i regionens styrande dokument med relevans för hållbarhetsbe-

dömningen. Beskrivningen av målen struktureras utifrån övergripande mål respektive 

mål som rör ekologisk respektive social hållbarhet. På samma sätt som de nationella 

och internationella målen, är de regionala målen nedbrutna i bedömningskriterier i 

den metod som tillämpas och som beskrivs längre ner.  

Program för hållbar utveckling 2021–2025 

Program för hållbar utveckling 2021–2025 beskriver hur Region Örebro län ska ar-

beta internt med de globala målen i FN:s Agenda 2030. Arbetet utgår från tre mål som 

ska uppfyllas genom bland annat god förankring, samverkan och kontinuerlig upp-

                                                
11 https://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/  
12 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-
regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/  
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följning. Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om 

vad vi ska arbeta med under programperioden.  
 

Övergripande mål 

De övergripande inriktningsmålen är att: 

 Utveckla stödet till goda levnadsvanor genom kunskap om människors behov och 

förutsättningar. 

 Erbjuda mat och måltider som främjar hälsa och välbefinnande och har en liten 

klimat- och miljöpåverkan. 

 Minimera negativa miljö och hälsoeffekter från kemikalier och läkemedel. 

 Att ställa sociala och ekologiska krav vid upphandling och inköp som bidrar till 

omställning och hållbar utveckling. 

 Att regionens finanser är socialt och miljömässigt hållbara och genererar avkast-

ning. 

 Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att skapa tillgängliga och inklude-

rande verksamheter med låg klimat och miljöpåverkan. 
 

Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Programmet har tre mål som direkt kopplar till ekologisk hållbarhet: 

 Att regionens inom- och utomhusmiljöer är hälsofrämjande och förvaltas på ett 

hållbart sätt. 

 Att regionens resor och transporter är resurseffektiva och drivs med förnybara 

drivmedel.   

 Att minimera vår materialförbrukning, minska våra avfallsmängder och skapa 

robusta materialflöden. 

 
Mål som rör social hållbarhet 

Programmet har sex mål som direkt kopplar till social hållbarhet: 

 Att genomföra riktade insatser för att minska ojämlikheter i hälsa. 

 Att bemöta människor på ett sätt som stödjer och inkluderar. 

 Att regionens information, bildspråk och kommunikation är tillgängliga, norm-

medvetna och inkluderande. 

 Att ha nolltolerans mot alla former av våld. 

 Att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 Att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämlika och jämställda 

arbetsplatser som bidrar till en långsiktig kompetensförsörjning. 

Örebro läns regionala utvecklingsstrategi 2022–2030 

Den regionala utvecklingsstrategin uttrycker Örebro läns samlade vilja och fungerar 

som en gemensam plattform för länets aktörer. Den är en utgångspunkt för arbetet 

med hållbar regional utveckling de kommande åren och ger vägledning vid den fy-
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siska planeringen. Det finns tre utvecklingsmål som motsvarar de tre aspekterna av 

hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk.  
 

Övergripande mål 

Det övergripande målet för ekonomisk hållbarhet gäller utveckling i balans där ut-

vecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets 

alla invånare och till stark konkurrenskraft. Det finns åtta effektmål kopplade till eko-

nomisk hållbarhet:  

 Förbättrad kompetensförsörjning 

 Ökad kunskapsintensitet 

 Ökad innovationskraft 

 Ökad entreprenöriell aktivitet 

 Ökad nationell attraktionskraft 

 Ökad global konkurrenskraft 

 Ökad tillväxt i näringslivet 

 Ökad produktion inom areella näringar 

 
Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Det övergripande målet för ekologisk hållbarhet gäller god resurseffektivitet. Det 

finns sex effektmål kopplad till ekologisk hållbarhet:  

 Minskad klimatpåverkan 

 Giftfri miljö 

 Ökad biologisk mångfald 

 God vattenförsörjning 

 Mer bioekonomi och cirkulära flöden 

 Ökad andel förnybar energi 

 
Mål som rör social hållbarhet 

Det övergripande målet för social hållbarhet gäller hög och jämlik livskvalitet för alla. 

Det finns sex effektmål kopplad till social hållbarhet:  

 Goda uppväxtvillkor 

 Goda försörjningsmöjligheter 

 Ökad grad av delaktighet och inflytande 

 Attraktiva boende- och närmiljöer 

 God och jämlik hälso- och sjukvård 

 God och jämlik folkhälsa 
 

Energi- och klimatprogram för Örebro län 2017–2020 

Länets energi- och klimatprogram har tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Öre-

bro län och Region Örebro län, i dialog med länets aktörer. Länet vill genom energi- 
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och klimatprogrammet erbjuda en plattform för samspel och samarbete på regional 

nivå. Programmet utgör en grund där gemensamt diskuterade mål och insatser presen-

teras. Mål i programmet gäller mest ekologisk hållbarhet där:  

 Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 

års nivåer. 

  Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar 

energi. 

  Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört 

med 2005. 

 

Det finns ett specifikt insatsområde i programmet för resor och transporter där det 

finns tre insatsspecifika mål:  

 År 2030 är transporterna i Örebro län fossiloberoende.  

 År 2030 är andelen persontransporter som sker med kollektivtrafik, gång och 

cykel minst 30 procent.  

 År 2030 har energianvändningen inom transportsektorn minskat med 25 procent 

jämfört med 2009 års nivå. 

Örebro läns strategi för jämställdhet 2017–2020 

Jämställdhetsstrategin som Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram utgår från de jäm-

ställdhetspolitiska målen. Samtidigt är jämställdhet en förutsättning för såväl tillväxt 

som annan samhällsutveckling. Detta gör att denna strategi är en tillgång även för det 

regionala utvecklingsarbetet. Mål i strategin gäller mest social hållbarhet där: 

 Kommuner i Örebro län, Region Örebro län och statliga myndigheter i länet ska 

löpande arbeta med jämställdhetsintegrering. 

 En jämn könsbalans ska finnas på alla nivåer i beslutsprocesser. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län 2016–2025 

Trafikförsörjningsprogrammet utgör den långsiktiga strategiska planeringen för reg-

ional kollektivtrafik i Örebro län. Detta sker med avstamp i den regionala utveckl-

ingsstrategin. Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva hur en utvecklad kollektiv-

trafik kan bidra till att målen i den regionala utvecklingsstrategin nås. 
 

Övergripande mål 

De övergripande målen som pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är 

att år 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen:  

 Sveriges mest nöjda resenärer. 

 5 miljoner fler resenärer jämfört med 2015 

 en marknadsandel om minst 40 procent i de starka stråken 

 
Mål som rör ekologisk hållbarhet  
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Ett ekologiskt mål som pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogrammet är att år 

2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen  

 minskat energianvändningen per personkilometer med 35 procent. 

 
Mål som rör social hållbarhet 

Ett mål för social hållbarhet som pekas ut i det regionala trafikförsörjningsprogram-

met är att år 2025 har kollektivtrafiken i Örebroregionen:  

 stadstrafikens stomlinjer samt tåg och expressbusstrafiken i hög grad gjorts till-

gänglig för alla resenärer.  

En bättre sits Storregional systemanalys 2020 

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

förankrad utvecklingsstrategi för regionens transportsystem. Systemanalysen fokuse-

rar på brister i förhållande till prioriterad funktionalitet och pekar på behov av åtgär-

der. För Örebro län finns en storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 

vilken inkluderar Stockholms län och länen i övriga Mälarregionen som omfattar 

Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län.  
 

Övergripande mål 

De övergripande målen som pekas ut i den storregionala systemanalysen är att skapa 

ett transportsystem där: 

 Regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 

attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen. 

 Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

 Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effekti-

vitet. 

 Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling. 

 
Mål som rör ekologisk hållbarhet  

Systemanalysen har fyra mål som direkt kopplar till ekologisk hållbarhet: 

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

sande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, teknikutveckling och 

en effektivare användning av transportsystemet.  

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

bara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest energieffektiva 

tekniken premieras.  

 Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och väg av 

miljö- och kapacitetsskäl.  

 För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg och 

sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar samt ökad ka-

pacitet på järnväg.  
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Mål som rör social hållbarhet 

Systemanalysen har ett mål som direkt kopplar till social hållbarhet: 

 Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad jämställdhet 

innebär till exempel att förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning 

att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att transportsystemet svarar mot 

både mäns och kvinnors resbehov.  

Avgränsning  
Lagkraven enligt 6 kap Miljöbalken innebär att avgränsningen av miljökonsekvensbe-

skrivningen ska samrådas med berörd länsstyrelse, andra berörda myndigheter och 

med kommuner. Syftet med en avgränsning är att få en effektiv och verkningsfull 

besluts- och genomförandeprocedur med relevant och rimligt beslutsunderlag, så att 

fokus ligger på de områden där länsplanen har störst möjlighet att påverka. 

 

Det samrådsunderlag som tagits fram för den strategiska hållbarhetsbedömningen har 

omfattat ett förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen och en metod-

beskrivning/avgränsning av den sociala konsekvensbeskrivningen, det vill säga även 

de delar som inte är direkt kopplade till lagkraven enligt Miljöbalken. Nedan beskrivs 

avgränsningen. I det fall det specifikt berör MKB anges detta. 

Utredningens innehåll och detaljeringsgrad 

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

med kostnad över 50 Mkr. För dessa ställs specifika krav i form av samlade effektbe-

dömningar och samhällsekonomiska kalkyler. Åtgärder som underskrider 50 Mkr 

samlas i så kallade åtgärdsområden (potter). Bedömning av miljömässiga och sociala 

konsekvenser görs på samma nivå. 

 

Hållbarhetsbedömningen görs av transportinfrastrukturplanen som helhet, men byg-

ger på de utredningar och granskningar som gjorts av enskilda åtgärder tidigare i 

planprocessen, främst i åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Den strategiska hållbarhetsbedöm-

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

ingen av transportsystemet och på att lyfta fram sådant som är alternativskiljande, 

exempelvis om huruvida planeringen bidrar till transporteffektivitet eller inte, vilka 

grupper i samhället som får den största tillgänglighetsförbättringen, hur nyttan av 

olika åtgärder fördelar sig geografiskt inom länet, den långsiktiga påverkan på hälso-

faktorer etcetera. 

Geografisk avgränsning 

Åtgärder i den nationella planen som är lokaliserade i Örebro län hanteras i miljökon-

sekvensbeskrivningen av den nationella planen. I de fall en åtgärd samfinansieras och 
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därmed ingår i både länsplan och nationell plan ingår den även i miljökonsekvensbe-

skrivningen av länsplanen. 

Allmänhetens intresse 

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

stemet. Transportsystemet påverkar våra möjligheter att röra oss och nå olika mål-

punkter, men påverkar också vår fysiska omgivning och det ekosystem vi alla ingår i. 

Planalternativet har formellt sett ingen civilrättslig betydelse och är inget rättsligt 

bindande dokument som påverkar enskild egendom. Däremot pekar den ut vilka ob-

jekt som har politiskt beslutad finansiering och planeras att byggas och planen har 

därför en påverkan på enskilda. 

Antaganden om nollalternativ 

I den strategiska hållbarhetsbedömningen görs en redovisning av skillnaderna mellan 

de effekter som kan förväntas uppstå när planen genomförs och de effekter som kan 

förväntas uppstå i en situation utan någon plan. Detta förutsätter ett så kallat nollalter-

nativ som ska fungera som referens att bedöma länsplanens effekter mot. 

 

Den bedömning av påverkan som görs av enskilda objekt och åtgärdskategorier i de 

olika planalternativen ska ses synonymt med riktningsförändring. Positiv påverkan 

innebär att en åtgärd leder i riktning mot styrande mål, medan negativ påverkan inne-

bär att en åtgärd leder i riktning från målen. 

 

Den bedömning som görs av planen som helhet görs dock mot en tänkt utveckling 

enligt ”business as usual” i nollalternativet. Här antas att nollalternativet innebär att 

den politiska inriktning som finns i den gällande planen (2018–2029) gäller även i 

kommande planperiod (2022–2033), med andra ord att fördelningen mellan åtgärds-

områden är densamma, men att de totala medlen för varje åtgärdsområde utökas i 

relation till den totala ökade planramen. Det innebär att till exempel en åtgärd med 

betydande negativ klimatpåverkan som finns med i nollalternativet men strukits i ett 

planalternativ påverkar den betydande miljöpåverkan från detta planalternativ posi-

tivt. 

Bedömningskriterier och analysmetoder 
Inom ramen för den strategiska hållbarhetsbedömningen av länsplan 2022–2033 be-

döms miljökonsekvenser respektive sociala konsekvenser med utgångspunkt i några 

utpekade fokusområden, sociala aspekter/miljöaspekter och bedömningskriterier. 

Dessa utgår från de styrande nationella och regionala mål som bedömts relevanta i 

sammanhanget. Nedan presenteras de utpekade fokusområdena, de sociala aspekter-

na/miljöaspekterna och bedömningskriterierna närmare liksom de analysmetoder som 

använts i bedömningen av konsekvenser. 
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Som utgångspunkt för bedömningen samlas samtliga relevanta mål i en målhierarki. 

Det praktiska arbetet går sedan ut på att bryta ner de olika målen i fokusområden, 

aspekter och bedömningskriterier. Dessa finns sammanställda i Tabell 1 och Tabell 2. 

På så sätt skapas hela tiden en länk mellan den praktiska bedömningen av effekterna 

av en viss åtgärd eller åtgärdskategori och de övergripande målen. Fokusområden,    

aspekter och bedömningskriterier har diskuterats och utvecklats succesivt under be-

dömningsfasen; där vissa har tillkommit och andra har tagits bort under arbetets gång. 

 

För namngivna objekt utgår bedömningen från tidigare utredningar, medan bedöm-

ningen av mindre åtgärder görs för respektive åtgärdsområde som helhet. Denna av-

gränsning görs eftersom åtgärdsområdena (potterna) anger en inriktning för den 

kommande planperioden, medan valet av åtgärder bestäms under planperioden och 

följer Trafikverkets verksamhetsplanering. De objekt och åtgärdsområden som ingår i 

planen beskrivs närmare i  Tabell 8. 

Bedömningskriterier för miljökonsekvenser 

Trafikverkets Metod för miljöbedömning av planer och program inom transportsy-

stemet, som togs fram 2012, pekar ut tre fokusområden för vilka transporterna har 

störst miljöpåverkan: klimat, hälsa och landskap. De kompletteras i denna bedömning 

av ett fjärde område, trafiksäkerhet, som är en del av hälsan enligt Agenda 2030 men 

lyfts fram separat i linje med hur trafiksäkerhet hanteras i det transportpolitiska hän-

synmålet. Fokusområdena är på så vis en nedbrytning av det transportpolitiska hän-

synsmålet rörande miljö, hälsa och trafiksäkerhet.  

 

Respektive fokusområde bryts ner i miljöaspekter som sorteras in under ett antal be-

dömningsområden. Klimat hanteras som ett enda område, Hälsa bryts ner i buller, 

fysisk aktivitet och luft, Landskap bryts ner i vatten, markhushållning, materiella re-

surser, landskap, biologisk mångfald och växt/djurliv (naturmiljö) samt kulturmiljö 

medan Trafiksäkerhet specificeras som dödade och allvarligt skadade. 

 

Nedan visas de bedömningskriterier som används för att bedöma betydande miljöpå-

verkan inom fokusområdena klimat, hälsa, landskap och trafiksäkerhet. 

Tabell 1. Aspekter, fokusområden och bedömningskriterier för miljökonsekvenser. 

Miljöaspekter Fokusområde Specificerade bedömningskriterier 

Klimat Klimat Påverkan på mängden fordonskilomet-
rar för energiintensiva trafikslag såsom 
personbil, lastbil och flyg 

Påverkan på energianvändning per for-
donskilometer 

Påverkan på energianvändning vid byg-
gande, drift och underhåll av infrastruk-
tur. 

Buller Hälsa Antal personer exponerade för bullerni-
våer högre än riktvärden för buller. 
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Antal exponerade för höga bullernivåer, 
det vill säga bullernivåer högre än 10 
dBA över riktvärdena. 

Betydelse för förekomst av områden 
med hög ljudmiljökvalitet. 

Luft Hälsa Påverkan på transport-systemets totala 
emissioner av kväveoxider (NOx) och 
partiklar (PM10) 

Påverkan på halter av kvävedioxid 
(NO2) och inandningsbara partiklar 
(PM10), i tätorter med åtgärdsprogram 
för miljökvalitetsnormer, samt i tätorter 
där övre utvärderingströskeln över-
skrids. 

Antalet personer exponerade för halter 
över MKN. 

Fysisk aktivitet Hälsa Fysisk aktivitet i transportsystemet 

Påverkan på möjligheten för barn, per-
soner med funktionsnedsättningar och 
äldre att på egen hand ta sig fram till 
sina målpunkter/aktiviteter. 

Påverkan på tillgängligheten med kol-
lektivtrafik, till fots och med cykel till 
utbud och aktiviteter 

Vatten Landskap Kvalitet på vatten ur ett dricksvattenför-
sörjningsperspektiv  

Kvalitet på vatten och vattenförhållan-
dena ur ekologisk synpunkt 

Mark  Landskap Betydelse för förorenade områden. 

Betydelse för bakgrundshalt sulfidjor-
dar. 

Betydelse för bakgrundshalt metaller. 

Betydelse för skyddsvärda områden 
under byggnation och driftskede. 

Materiella tillgångar Landskap Betydelse för areella näringar. 

Betydelse för uppkomsten och hante-
ringen av avfall. 

Landskap Landskap Betydelse för upprätthållande och ut-
veckling av landskapets utmärkande 
karaktär och kvaliteter – avseende del-
aspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär. 

Biologisk mångfald, 
växtliv samt djurliv 

Landskap Betydelse för mortalitet 

Betydelse för barriärer 

Betydelse för störning 

Betydelse för förekomst av livsmiljöer 

Betydelse för att värna den naturliga, 
inhemska biologiska mångfalden 

Kulturmiljö Landskap Betydelse för utpekade värdeområden 

Betydelse för strukturomvandling 

Betydelse för förfall av infrastrukturens 
egna kulturmiljövärden respektive god 
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skötsel av dessa värden 

Betydelse för utradering 

Dödade och allvarligt 
skadade 

Trafiksäkerhet Dödade och allvarligt skadade motortra-
fikanter (inklusive MC, men ej mope-
dister) 

Dödade och allvarligt skadade GCM-
trafikanter 

 

Bedömningskriterier för sociala konsekvenser 

För att beskriva transportinfrastrukturens sociala konsekvenser utgår bedömningen 

från de sociala aspekter som ingår i Region Kronobergs SKB-modell. Dessa aspekter 

presenteras närmare nedan. De sociala aspekterna tillhör i sin tur olika fokusområden. 

Relationen dem emellan syns i Tabell 2.  
 

Sammanhållen  

Sammanhållningen i regionen kan stärkas genom infrastrukturens möjlighet att skapa 

överbryggande möten mellan olika grupper av människor och därigenom stärka det 

sociala kapitalet i samhället. Överbryggande möten där kollektiv-, gång-, och cykelin-

frastruktur inte bara ses som en transportmöjlighet utan också ett gemensamt rum och 

möjlighet att skapa och utveckla sociala relationer vilket gynnar både det samman-

bindande och överbryggande sociala kapitalet. Det sociala kapitalet handlar om gra-

den av tillit, både mellan olika grupper av människor samt mellan människor och 

samhällsinstitutioner. Om transportinfrastrukturen, och själva planeringsprocessen, 

bidrar till möten mellan individer från olika grupper i samhället och mellan olika 

grupper och olika samhällsinstitutioner, och därmed bidrar till ökad tillit, i så fall kan 

den utgöra ett viktigt bidrag till den sociala hållbarheten.13 

 

Relevanta frågor att ställa sig är: 

 Hur föreslagna åtgärdsinvesteringar fördelas på olika grupper av människor och 

 Hur åtgärdernas tillgänglighetsförbättringar, men också försämringar i tillgäng-

lighet, miljö och hälsa, i olika områden påverkar olika grupper av människor uti-

från syftet att öka det sociala kapitalet. 

 

För att underlätta en bedömning av aspekten inkluderande har tre index tagits fram 

som kartlägger geografiska områden utifrån socioekonomi, utländsk bakgrund och 

ohälsa och möjliggör en bedömning av huruvida en infrastrukturåtgärd gynnar ett mer 

utsatt geografiskt område. Se mer i avsnittet Sammanhållning genom sociala och 

rumsliga samband. 
 
                                                
13 Dymén, C., Wennberg, H., Mårtensson, M., & Lindkvist, C. (2020) Kollektivtrafik som investering i socialt kapital. 
K2 Outreach 2020:6 

Winter, K. (2015) Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen 

Region Skåne (2016) Planera för människor. Social hållbarhet kopplat till fysisk planering 
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Tillgänglig  

Som underlag för bedömning av sociala konsekvenser rörande sociala aspekten Till-

gänglig används de samlade effektbedömningarna där transportpolitisk måluppfyl-

lelse av funktionsmålet Tillgänglighet ingår och analyseras utifrån kön, ålder, och 

funktionsnedsättning. Därutöver har egna bedömningar gjorts för tillgänglighet för 

äldre personer och för socioekonomiskt svaga områden. För socioekonomiskt svaga 

områden har ett socioekonomiskt index tagits fram, läs mer om detta under avsnittet 

Sammanhållning genom sociala och rumsliga samband.  

Hälsofrämjande  

Sociala aspekten hälsofrämjande rör såväl det transportpolitiska hänsynsmålet som 

flera av de nationella miljökvalitetsmålen och de folkhälsopolitiska målen. Att trans-

portsystemet ska vara hälsofrämjande innebär att åtgärder ska gynna fysisk aktivitet 

och trafiksäkerhet. Det kan också innebära att transporternas negativa konsekvenser 

för olika grupper/områden ska minimeras. 

 

Många studier påvisar vikten av fysisk aktivitet för ett friskt liv med god livskvalitet. 

Enligt de nationella folkhälsorekommendationerna bör vuxna röra på sig aktivt minst 

150 minuter i veckan. Det minskar risken för flera av våra vanliga folkhälsosjukdo-

mar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes typ 2 och vissa typer av 

cancer. Barn behöver ännu mer fysisk aktivitet, cirka 60 minuter aktiv rörelse per 

dag14. Genom resan till och från skola, arbete eller andra ärenden kan hela, eller en 

del, av den dagliga fysiska aktiviteten uppnås om resan görs som fotgängare eller 

cyklist. Även resor med kollektivtrafik bidrar till fysisk aktivitet. 

 

Trafiksäkerhet bedöms utifrån kriteriet döda och allvarligt skadade för både oskyd-

dade trafikanter (gående, cyklister och/eller kollektivtrafikresenärer vid anslutnings-

resa till/från stationer/hållplatser) samt bilister där antalet döda och allvarligt skadade 

i trafiken minskar.  

Inkluderande 

Inkludering handlar om makt och delaktighet kopplat till regionala processer för 

transportplanering och beslutsfattande. I dessa processer innebär det en möjlighet att 

påverka sina egna livsvillkor och utvecklingen av samhället. Sett i ett samhälleligt 

perspektiv är det centralt att människor känner att de är delaktiga i samhället, annars 

uppstår utanförskap och känslor av maktlöshet. Brist på makt och möjligheter att på-

verka har ett starkt samband med ohälsa. 

                                                
14  Folkhälsomyndigheten. (2011). Rekommendationer för fysisk aktivitet 
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Det finns skillnader i makt och delaktighet mellan olika grupper i samhället. Vissa 

grupper har lättare att göra sig hörda om något inte fungerar eller inför att nya beslut 

ska tas. Normen i transportplaneringen är att vara man, i arbetsför ålder, medelklass 

och vara född i Sverige. Denna grupp har stor makt över transportplaneringen. Grup-

per som har sämre förutsättningar att påverka transportplaneringen är bland annat 

barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, kvinnor, personer med utländsk bak-

grund, socioekonomisk svaga grupper och personer bosatta utanför större tätorter. 

Äldres delaktighet i samhället minskar generellt med ålder. Detta ger en obalans i hur 

makt fördelas och vilka som känner sig delaktiga. 

 

Förutsättningar för ökad delaktighet kan ges genom att offentliga förvaltningar, myn-

digheter, organisationer etc. gör sina beslutsprocesser mer transparenta och bjuder in 

till samtal och dialog. Känslan av att vara delaktig och ha makt över sitt liv kan också 

uppstå i det mellanmänskliga i vardagen. 

 

För att underlätta bedömningen av aspekten inkluderande har tre index tagits fram 

som kartlägger geografiska områden utifrån socioekonomi, utländsk bakgrund och 

ohälsa och möjliggör en bedömning av huruvida en infrastrukturåtgärd gynnar ett mer 

utsatt geografiskt område. Se mer i avsnittet Sammanhållning genom sociala och 

rumsliga samband. 

 

Tabell 2: Aspekter, fokusområden och bedömningskriterier för sociala konsekvenser.   

Sociala aspekter Fokusområde Specificerade bedömningskriterier 
Sammanhållen  Jämlikhet  Sammanhållningen i regionen och möj-

lighet att stärka det sociala kapitalet för 
olika socioekonomiska grupper (inklu-
sive etnicitet). Åtgärden bidrar till att 
skapa möten och samspel mellan olika 
socioekonomiska grupper i regionen. 
 

Tillgänglig Medborgarnas resor  
 

Tillförlitlighet  
Trygghet  
Bekvämlighet  
 

 Näringslivets transpor-
ter  
 

Tillförlitlighet  
Kvalitet 
 

 Tillgänglighet region-
alt  
 

Pendling till lokal och regional arbets-
marknad  
Tillgänglighet i större städer  
Tillgänglighet till knutpunkter 
 

 Jämställdhet  Lika möjlighet att utforma sina liv.  
Åtgärden påverkar tillgängligheten för 
kvinnor i regionen, till exempel berör 
kvinnliga arbetsplatser och andra mål-
punkter, utifrån kvinnors transportefter-
frågan. 
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 Personer med funkt-
ionsnedsättning  
 

Åtgärden påverkar tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning 
utifrån olika dessa personers behov av 
hinderfria trafikmiljöer och transportsy-
stem. 

 Barnperspektiv  Åtgärden påverkar barns möjlighet till 
självständig och säker mobilitet utifrån 
barns förutsättningar och värderingar. 
 

 Äldreperspektiv  Åtgärden påverkar äldre personers möj-
ligheter att använda transportsystemet 
och påverkar äldres mobilitet utifrån 
gruppens behov och förutsättningar. 
 

 Jämlikhet  Åtgärden bidrar till ökad tillgänglighet i 
regionen för socioekonomiskt svaga 
områden (eller områden med höga ohäl-
sotal eller hög andel utlandsfödda). 
 

 Kollektivtrafik, gång 
och cykel 

Andel gång- & cykelresor av totala 
kortväga 
Andel kollektivtrafik av alla resor (ex-
klusive gång och cykel) 
Kollektivtrafikens relativa attraktivitet. 
Påverkan på möjligheten för barn, per-
soner med funktionsnedsättningar och 
äldre att på egen hand ta sig fram till 
sina målpunkter/aktiviteter. 
Tillgängligheten med kollektivtrafik, till 
fots och med cykel till utbud och aktivi-
teter  
 

Hälsofrämjande Fysisk aktivitet i 
transportsystemet 

Åtgärdens påverkan på fysisk aktivitet, 
det vill säga om åtgärden gyn-
nar/missgynnar gång, cykel och/eller 
kollektivtrafik.  
 

 Trafiksäkerhet Dödade och allvarligt skadade motortra-
fikanter (inklusive MC, men ej mope-
dister) 
Dödade och allvarligt skadade GCM-
trafikanter 
 

Inkluderande Jämlikhet Inkluderingen av olika socioekono-
miska grupper i arbetsformerna, genom-
förandet och resultaten av transportpoli-
tiken som ska medverka till ett jämlikt 
samhälle. Åtgärden berör direkt socioe-
konomiskt svaga områden (eller områ-
den med höga ohälsotal eller områden 
med hög andel utlandsfödda) eller 
fångar på andra sätt direkt nämnda 
gruppers förutsättningar och värdering-
ar. 
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Analysmetoder och effektsamband 

Samlade effektbedömningar 

Samlade effektbedömningar tas fram av Trafikverket för samtliga namngivna objekt i 

nationell transportplan och i länsplanerna. De samlade effektbedömningarna innehål-

ler en samhällsekonomisk analys (nettonuvärdeskvot samt effekter som inte kan värd-

eras momentärt) liksom påverkan på trafiksäkerhet och emissioner, en fördelningsa-

nalys, samt en analys av måluppfyllelse gentemot de transportpolitiska målen. I de 

fall en Samlad effektbedömning har funnits har denna legat till grund för bedömning-

en av ett specifikt namngivet objekt.  

 

I den samhällsekonomiska analysen redovisas emissioner av CO2-ekvivalenter, par-

tiklar, NOx samt en samhällsekonomisk värdering av emissionerna.15 Detta har dock 

endast bedömts för de namngivna objekten vilka utgör cirka häften av planens inve-

steringsmedel. Samhällsekonomiska bedömningar från Trafikverket saknas avseende 

åtgärder inom åtgärdsområden (åtgärder mindre än 50 Mkr). Erfarenheter visar att 

åtgärder inom dessa kategorier har en positiv påverkan på klimat och luft och det är 

därför missvisande att sammanställa enbart de namngivna objektens effekter. 

 

De samlade effektbedömningarna är även en värdefull hjälp i den sociala konse-

kvensbedömningen. Transportpolitisk måluppfyllelse av funktionsmålet tillgänglighet 

analyseras utifrån kön, ålder, och funktionsnedsättning, samt en transportpolitisk må-

lanalys där faktorerna kön och ålder analyseras. Den samlade effektbedömningen 

bedömer även tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, 

under fokusområdet hälsa. Med andra ord kan det konstateras att de samlade effekt-

bedömningarna i viss grad belyser sociala konsekvenser. 

 

Antaganden om effektsamband 

Med undantag för namngivna objekt där en samlad effektbedömning finns tillgänglig 

har en egen översiktlig expertbedömning avseende varje åtgärdskategoris betydande 

miljöpåverkan och sociala konsekvenser genomförts. I några fall har bedömningarna i 

de samlade effektbedömningarna justerats då bedömningen inte stämt överens med 

aktuell kunskap om effektsamband. 

 

Klimat 

Trafikverket konstaterar i Inriktningsunderlaget till transportinfrastrukturplaneringen 

för 2022–2003 att utsläppen från inrikes transporter kan minskas på tre sätt: 

 energieffektivare och elektrifierade fordon och farkoster 

 förnybara drivmedel och el i stället för fossila drivmedel 

 minskad fossildriven trafik genom ett mer transporteffektivt samhälle. 

 

                                                
15 Den samhällsekonomiska analysen baseras på trafikutvecklingstal enligt Trafikverkets basprognoser. 
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Trafikverket konstaterar att ”de största och snabbaste bidragen till att nå klimatmålen 

bedöms komma från elektrifiering och förnybara drivmedel”, men konstaterar också 

att ”infrastruktursatsningar bör bidra till eller passa in i ett transporteffektivt sam-

hälle”, vilket kan definieras som ”nivån på tillgängligheten eller transportnyttan i 

förhållande till insatsen i form av trafikarbete”.16 

 

Vid anläggning av nya vägar fås en stor klimatpåverkan i bruksskedet av anläggning-

en genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om utsläppen från trafiken 

kommer att minska efterhand är det dock viktigt att ta hänsyn också till de kumulativa 

effekterna av utsläppen från transporterna under övergången till en fossilfri fordons-

flotta. Nya järnvägar och gång- och cykelvägar kan däremot i bruksskedet ge positiv 

inverkan på klimatet om åtgärden innebär en överflyttning från vägtrafik till resande 

med kollektivtrafik eller med gång- och cykel. 

 

Vid anläggning av ny infrastruktur fås alltid en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av byggmaterial. Detta 

gäller all anläggning av ny infrastruktur inklusive den av för järnvägar och gång- och 

cykelvägar. I en framtid där en högre andel av fordonsflottan drivs med förnybara 

drivmedel, kommer klimatpåverkan från anläggningen av infrastruktur att stå för en 

större del av transportsystemets klimatpåverkan. Referensramen som olika objekt och 

åtgärdsområden bedöms mot kommer med största sannolikhet att förändras under 

planperioden. Olika objekt och åtgärdsområden har en effekt på samhället som 

sträcker sig långt fram i tiden. 

  

Den relativa attraktiviteten mellan olika färdsätt är en ett kriterium för att bedöma 

betydande miljöpåverkan inom flera olika områden. En ökad relativ attraktivitet för 

biltrafik innebär med stor sannolikhet inducerad trafik, minskad transportsnålhet, ökat 

bilresande på bekostnad av resor med gång, cykel och kollektivtrafik och därmed 

negativ påverkan på klimat och fysisk aktivitet. Sambanden är de motsatta om en 

åtgärd bidrar till en förbättrad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik. 

 

Hälsa 

För bedömning av påverkan på luft görs en uppskattad ökning eller minskning av 

transporter på gator som berörs av miljökvalitetsnormer för utsläpp. Planen har i detta 

sammanhang en möjlighet att påverka transportflöden i de större tätorternas centrala 

delar, vilket vanligtvis är områden som kan ha problem med hälsofarlig luft. Ökad 

relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik i tätortsmiljö bedöms ge positiv 

påverkan på buller och luft. 

 

                                                
16 Trafikverket 2020, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 
− 2037 
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Åtgärder som bidrar till en ökad relativ attraktivitet för gång, cykel och kollektivtrafik 

bedöms ge positiva effekter på fysisk aktivitet. Om en åtgärd bedöms bidra till över-

flyttning av resor från bil till kollektivtrafik har den också en positiv påverkan på 

fysisk aktivitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och cykel. 

 

Landskap 

Landskapseffekter är svåra att bedöma på en övergripande nivå. De bedömningar som 

gjorts för landskap är i första hand för de namngivna objekten för vilka samlade ef-

fektbedömningar har gjorts. I övriga fall då objekten har en geografisk bestämd plats 

har bedömningar gjorts utifrån granskning av var skyddade områden ligger. 

 

Generellt gäller det att vägar som innebär en helt ny sträckning ger negativ land-

skapspåverkan gällande markhushållning, barriärer och intrång (naturmiljö) och kul-

turmiljö. Ny infrastruktur som skapar barriärer och har en påverkan på utpekade vär-

deområden har en potentiellt mycket negativ effekt som måste beaktas på en strate-

gisk nivå. Därför har de objekt som skapar denna typ av påverkan tydligt lyfts fram i 

bedömningen. Även utbyggnad till mittseparerade vägar skapar tydliga barriäreffek-

ter, som dock i viss utsträckning kan kompenseras med ekodukter. 

 

Huruvida infrastrukturen påverkar värdeområden (som ska bedömas enligt 7 kap MB) 

för natur- och kulturmiljö samt vattenskyddsområden har bedömts utifrån typ av åt-

gärd och närhet till skyddat område. Detta gäller även för aspekten Störning av livs-

miljöer och habitat för olika arter, vilken dock är komplext och i hög grad beroende 

av lokala förutsättningar. Denna typ av påverkan bör vidare bedömas i samband med 

andra planeringsskeden, åtgärdsvalsstudie eller väg- och järnvägsplan.  

 

Sociala konsekvenser 

I sociala nyttobedömningar av transportinvesteringar är det utfallet av åtgärder på den 

sociala hållbarheten som brukar kallas ”sociala nyttor”. Det finns ett behov av ökad 

kunskap om hur sociala nyttor och onyttor kan bedömas, kvalitativt och/eller kvanti-

tativt. I Trafikverkets arbete med social hållbarhet konstateras kunskapsluckor om 

kopplingen mellan social hållbarhet och transport, speciellt effektsamband.  

 

Många studier har undersökt olika gruppers behov, förutsättningar, värderingar, prefe-

renser, beteenden med mera i förhållande till transportsystemet. Det finns många re-

levanta studier som är användbara för olika effektantaganden i nyttobedömningar, 

men dock är det få som studerat effekter av åtgärder.17  

 

Studier om effekter av transportåtgärder kan vara av olika slag. Det kan vara före- och 

efterstudier eller andra longitudinella studier för att finna kausala samband mellan 

                                                
17 Wennberg, H., Mårtensson, M., Dahlholm, O., & Dymén, C (2020) Sociala nyttor och onyttor av transportåtgär-
der: Sammanställning av effektsamband. Trafikverket 2020:240 
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åtgärd och effekt. Dessa är dock sällsynta i transportlitteraturen. De allra flesta studier 

är så kallade tvärsnittsstudier som vid ett tillfälle gör jämförelser mellan grupper 

med/utan åtgärd eller som med retrospektiva frågor vill uttala sig om effekt av en 

åtgärd. Dessa studier kan variera i omfattning, karaktär och kvalitet, och det kan vara 

svårt att dra en skarp gräns mellan vad som är en studie om effektsamband och vad 

som inte är det. En viss kvalitetskontroll av studierna har gjorts innan de lagts in i 

listan, men det har legat utanför ramarna för den här sammanställningen att göra en 

mer djuplodande kvalitetsbedömning av respektive studie. 18  

                                                
18 Wennberg, H., Mårtensson, M., Dahlholm, O., & Dymén, C (2020) Sociala nyttor och onyttor av transportåtgär-
der: Sammanställning av effektsamband. Trafikverket 2020:240 

937



 

32 (91) 

 

Nulägesbeskrivning  

Nedan beskrivs nuläget i länet vad gäller sammanhållning, hälsofrämjande, inklude-

ring och tillgänglighet, samt klimat, miljö, landskap och trafiksäkerhet. Nulägesbe-

skrivningen är baserad på olika regionala styrande dokument, till exempel regionala 

utvecklingsstrategin, folkhälsostrategin, regionala systemanalyser, nuvarande läns-

transportplan, regionala trafikförsörjningsprogrammet, regionala cykelstrategin och 

andra regionala dokument med relevans för hållbarhetsbedömningen av länstrans-

portplanen. Syftet med nulägesbeskrivningen är att skapa en bas utifrån vilken planen 

bedöms. 

Sammanhållning genom sociala och rumsliga samband 
 

För att beskriva de socioekonomiska förutsättningarna i Örebro län skapas tre index 

som är geografiskt avgränsade i SCB:s så kallade Demografiska statistikområden 

(DeSO områden).19 De tre indexen är: 

 Socioekonomiskt index 

 Diversitetsindex 

 Ohälsotal 

Socioekonomiskt index 

Det socioekonomiska indexet är baserat på tre faktorer – andel förvärvsarbetande, 

andel utan gymnasial utbildning och andel hushåll med ekonomiskt bistånd. Varje 

område på DeSO-nivå tilldelas poäng inom varje faktor enligt Tabell 3. 

Tabell 3 Socioekonomiskt index 

Socioekonomiskt 
index 

3 poäng 2 poäng 1 poäng 

Arbete Området tillhör de 20 
% av områdena i 
Örebro län med störst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Området tillhör de 20 
% av områdena Öre-
bro län med minst 
andel förvärvsarbe-
tande 

Utbildning Området tillhör de 20 
% av områdena i 
Örebro län med störst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Området tillhör inte 
något av områdena 
med störst eller minst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Området tillhör de 20 
% av områdena i 
Örebro län med minst 
andel invånare med 
gymnasial examen 

Ekonomiskt bi- Området tillhör de 20 
% av områdena i 

Området tillhör inte 
något av områdena 

Området tillhör de 20 
% av områdena i 

                                                
19 DeSO delar in Sverige i 5 984 områden som vid starten har mellan 700 och 2 700 invånare. Indelningen tar 
hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån, följer exempelvis gator, vattendrag 
och järnvägar. Viktiga byggstenar som använts för att skapa DeSO är tätorter och valdistrikt.  
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stånd Örebro län med minst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

med störst eller minst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

Örebro län med störst 
andel hushåll med 
ekonomiskt bistånd 

 

Områdenas sammanvägda socioekonomiska index erhålls genom att summera po-

ängen inom de tre faktorerna. Indexet kommer att variera mellan 3 och 9, där ett högt 

värde innebär att området i jämförelse med övriga delar av Örebro län har hög syssel-

sättningsgrad, hög utbildningsnivå och liten andel hushåll med ekonomiskt bistånd, 

medan ett lågt värde innebär det motsatta. I Fel! Hittar inte referenskälla. visas hur 

många och hur stor andel av områdena i Örebro län som kategoriseras inom de olika 

poängnivåerna, samt hur stor andel av regionens befolkning som är bosatt i ett om-

råde som kategoriserats inom det aktuella indexet.  

Tabell 4 Fördelningen av socioekonomiskt index i Örebro län. 
 

Poäng Antal DeSO-områden Andel av alla DeSO-
områden i Örebro län 

Andel av befolkningen i 
Örebro län som är 
bosatt i dessa områden 

3 24 13% 14% 

4 9 5% 5% 

5 15 8% 9% 

6 72 40% 38% 

7 27 15% 15% 

8 21 12% 12% 

9 12 7% 7% 

 

I Figur 3 visas var områdena inom de olika poängnivåerna är lokaliserade. Av figuren 

framgår att andelen av befolkningen som bor i ett område med relativt högt index (>6 

poäng) är större än andelen av befolkningen som bor i ett område med relativt lågt 

index (<6 poäng). Områden med mycket högt socioekonomiskt index (8–9 poäng) 

återfinns mer utanför tätorter och på landsbygderna vid Örebro, Askersund, Kumla 

och Degerfors. Merparten av områden med relativt lågt index (3–4 poäng) återfinns 

utspritt över de större tätorterna.  
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Figur 3 Geografisk fördelning av socioekonomiskt index i Örebro län. 

Diversitetsindex 

Diversitetsindex är baserat på hur stor andel av befolkningen inom ett område som är 

utlandsfödd och hur många nationaliteter som finns representerade inom området. Ett 

högt diversitetsindex behöver inte innebära en större risk för utsatthet och utanför-

skap, däremot kan det vara en faktor som medför ökad risk i områden som samtidigt 

uppvisar hög socioekonomisk utsatthet (högt socioekonomiskt index). Diversitetsin-

dex beräknas genom att multiplicera andelen utlandsfödda med antalet nationaliteter i 

ett område och sedan dividera produkten med länsmedelvärdet.  

I Figur 4 nedan har alla regionens DeSO-områden delats in i 20-percentiler utifrån 

diversitetsindexet. Av kartbilden framgår att områden med högt diversitetsindex 

främst återfinns i de större tätorterna, främst i Örebro och andra större tätorter.  
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Figur 4 Geografisk fördelning av diversitetsindex i Örebro län. 

Ohälsotal 

Ohälsotal innebär genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning20 per invå-

nare inom ett DeSO-område. I Figur 5 nedan har alla DeSO-områden i Örebro län 

delats in i 20-percentiler utifrån ohälsotalet. Av figuren framgår att områden med stort 

ohälsotal (fler än 31 sjukdagar per invånare och år) återfinns i de större tätorterna, 

samt i mer glesbefolkade områden i länets sydöstra, sydvästra och norra delen. 

 

                                                
20 Inkl. arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen 
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Figur 5 Geografisk fördelning av ohälsotal i Örebro län. 

Områden med förhöjd risk för utsatthet och utanförskap 

I Figur 6 nedan visas de områden i Örebro län som har förhållandevis låg socioeko-

nomisk status och dessutom högt ohälsotal och/eller högt diversitetstal. I dessa områ-

den finns således förhöjd risk för utsatthet och utanförskap. Värt att notera är att de 

allra flesta områdena återfinns i eller mycket nära regionens större tätorter. Områden 

med lågt socioekonomiskt index, högt diversitetsindex och högt ohälsotal återfinns i 

flera av de större tätorterna, men det är i Örebro och Karlskoga som det finns fler än 

ett område med höga värden i alla tre indexen.  
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Figur 6 Områden med förhöjd risk för utsatthet och utanförskap i Örebro län. 

Jämlikhet och inkludering   
En rättvis fördelning av alla typer av resurser är grunden för ett hållbart samhälle. 

Region Örebros Nulägesanalys av Agenda 2030 betonar globala målens ledord 

”Leave No One Behind” och mål 10 betonar vikten av att verka för just detta. Allas 
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lika rättigheter och möjligheter oberoende av faktorer som till exempel kön, etnicitet, 

religion eller funktionsvariation är grundstenar som ett jämlikt samhälle bygger på.  

 

Enligt nulägesanalysen som togs fram 2019 är andelen invånare som saknar tillit till 

andra ligger på ungefär samma nivå i riket som i Örebro län, 29 procent i Örebro län 

och 28 procent i riket. Nivån har varit stabil över tid. Även inkomstskillnaderna, här 

mätt med ginikoefficienten,21 har varit stabil under 2010-talet i både Örebro län och i 

riket. Inkomstskillnaderna är inte lika stora i Örebro län som i riket. 

 

För att även fånga upp rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsätt-

ning mäts här andelen av brukarna inom daglig LSS-verksamhet som upplever att de 

själva får bestämma över saker som är viktiga. I Örebro län var det år 2018 75,7 pro-

cent av kvinnorna och 64,8 procent av männen som ansåg att de fick bestämma över 

saker som är viktiga. Framför allt är andelen lägre bland männen i Örebro län i jämfö-

relse med riket. Skillnaderna mallen könen är små i Sverige som helhet. 

Tillgänglighet och resande i vardagsliv och räckvidd  
Nedan presenteras hur tillgänglighet, resande och mobilitetsförutsättningar ser ut i 

regionen generellt och för olika grupper. Informationen har hämtats från olika region-

ala dokument. Regionens underlag har också kompletterats med kunskap från andra 

studier, se exempel på sådana studier i en sammanställning av effekter och effektsam-

band för sociala nyttor som Trivector tagit fram för Trafikverket.22 

Resande och mobilitetsförutsättningar 

Den nationella resvaneundersökningen 2019 och uttag av data för Region Örebro 

används för att ge en översiktlig bild över regionens resande. Det ska noteras att data 

kan ha varit påverkat av förändrade resvanor under pandemin. Färdmedelsfördelning-

en för länsinvånarnas resor visas i Figur 7. Bilen används vid 66 % av de resor som 

länsinvånarna gör, man går vid 14 procent av resorna och cyklar vid 14 procent av 

resorna. Kollektivtrafiken används vid 6 procent av resorna.  
 

                                                
21 Ginikoefficienten är ett ekonomiskt mått på ojämlikhet 
22 Trafikverket Publikation 2020:240. Sociala nyttor och onyttor av transportåtgärder: Sammanställning av effekt-
samband. 
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Figur 7. Färdmedelsfördelning för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors bearbetning av den nationella 

resvaneundersökningen RES2019-2020. 

I Figur 8 visas i stället fördelning på resta kilometer med olika färdmedel. Eftersom 

resorna till fots och med cykel är relativt korta minskar deras andel då vid jämförelse 

mot ovan och i stället ökar andelen med kollektivtrafiken och övriga färdmedel där 

bland annat flygresor ingår. 

 
Figur 8. Fördelning på resta kilometer med olika färdsätt för länsinvånarnas resor. Källa: Trivectors bear-

betning av den nationella resvaneundersökningen RES2019-2020. 

Kvinnor och män 

Färdmedelsfördelningen för länsinvånarnas resor uppdelat på män och kvinnor visas i 

Figur 9. Kvinnors och mäns resande är snarlikt, men kvinnor åker något mindre bil 

till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.  
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koll; 6%
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cykel; 3%
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Figur 9. Färdmedelsfördelning för invånarnas resor uppdelat på kön. Källa: Trivectors bearbetning av den 

nationella resvaneundersökningen RES2019-2020. 

Det är många studier, på nationell nivå och i regioner, som konstaterar att kvinnor och 

män har olika resvanor. Kvinnor och män gör ungefär lika många resor per dag, men 

män reser längre, framför allt med bil, för alla typer av ärenden. Kvinnor vistas i be-

tydligt större utsträckning i trafiken som gående, medan män cyklar något mer och då 

även längre sträckor. På nationell nivå är ungefär sex av tio av kollektivtrafikresenä-

rer kvinnor, men den totala genomsnittliga reslängden med kollektivtrafik är den-

samma för män och kvinnor eftersom män reser längre sträckor. Baserat på tidigare 

studier kan man säga att kvinnor och män (som grupper betraktade) reser olika och 

har olika värderingar samt olika sårbarhet och utsatthet i trafiken. 
 

Ålder 

För barns självständiga mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektiv-

trafik på ett säkert och tryggt sätt avgörande. Den ökande bilismen har begränsat 

barns rörelsefrihet, framför allt när det gäller deras lekområden, skolvägar och fritids-

vägar. Skjutsandet innebär även att barnen går miste om de möjligheter till fysisk 

aktivitet som vardagsresandet annars innebär.  

 

Region Örebros Regional Utvecklingsstrategi (RUS) påpackar att det är framför allt 

unga människor – 20 år och yngre – som reser på ett hållbart sätt. Därefter ökar bilan-

vändandet kraftigt med stigande ålder, på bekostnad av både kollektivtrafik, gång och 

cykel. Även om bilen är det dominerande färdsättet även hos äldre, blir gå och kollek-

tivtrafik blir allt viktigare transportsätt med stigande ålder, särskilt när bilkörandet 

inte längre är en möjlighet. Att skapa goda förutsättningar för gående, kollektivtrafik 

och andra alternativ till bilen är en förutsättning för mobilitet och självständighet för 

många äldre. Många studier om äldre handlar om tillgänglighet i närmiljön i form av 
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fysiska hinder och drift och underhåll som förebygger fallolyckor bland äldre. Cyk-

ling kan också vara en del av äldres mobilitet, särskilt för yngre äldre.  
 

Socioekonomi 

Socioekonomiska faktorer påverkar också resandet och mobilitetsförutsättningarna. 

Det finns studier som pekar på att låginkomst, låg utbildning och bristande kunskaper 

i det svenska språket gör det svårt att ta körkort, skaffa bil eller flytta närmare arbete 

och skola. En väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för delaktighet och integrering i 

samhället. För resenärer med begränsade ekonomiska resurser kan både enkel- och 

månadsbiljetter i kollektivtrafiken vara dyra att köpa. För de som arbetar kvällar, nät-

ter och helger med flexibla arbetstider, och för de som arbetar på avsides belägna 

arbetsplatser, kan pendling med kollektivtrafiken utgöra en utmaning. 
 

Etnicitet 

Det finns en del tidigare studier om erfarenheter och förutsättningar hos personer 

födda utanför Sverige som kan används som underlag för hållbarhetsbedömningen. 

Många sådana studier fokuserar på socialt utsatta områden där socioekonomi och 

etnicitet blir förstärkande faktorer när man talar om utanförskap och segregation. Till 

exempel är utlandsfödda mer beroende av en fungerande kollektivtrafik, då både kör-

korts- och bilinnehav är lägre i denna grupp. Kollektivtrafiken bör också gå oftare på 

sena kvällar och tidiga morgnar för att svara mot resbehov som hos en grupp som 

oftare arbetar på obekväma arbetstider jämfört med inrikes födda personer. Utlands-

födda gör generellt färre resor än personer födda i Sverige vilket delvis kan förklaras 

av lägre körkorts- och fordonsinnehav. Det lägre körkorts- och fordonsinnehavet är 

särskilt tydligt bland utlandsfödda kvinnor med låg utbildningsnivå. 
 

Funktionsnedsättning  

Personer med funktionsnedsättningar reser mindre än personer utan funktionsnedsätt-

ningar, både på totalen och med kollektivtrafik. För personer med funktionsnedsätt-

ningar är tillgängligheten i kollektivtrafiken och trafikmiljöer avgörande för mobilite-

ten, det vill säga att kollektivtrafiken och trafikmiljöer utformas hinderfria i linje med 

de tillgänglighetsriktlinjer som finns. Behoven ser lite olika ut beroende typ av funkt-

ionsnedsättning, till exempel om det handlar om nedsatt rörlighet, syn, hörsel eller 

kognitiv funktionsförmåga. 
 

Stad/land 

Resandet och mobilitetsförutsättningarna skiljer sig också åt mellan människor som 

bor i städer och som bor på landsbygder. Studier visar att befolkningen i Sveriges 

landsbygdsområden har högre biltransportarbete per person, även om resandet i stads- 

och landsbygdskommuner kanske skiljer sig mindre än vad man skulle kunna tro. 
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Befolkningarna reser lika ofta och gör ungefär lika många resor per dag. Däremot är 

resor i genomsnitt längre och tar längre tid att genomföra på landsbygd. Bil är det 

vanligaste färdsättet oavsett om det är stads- eller landsbygdskommuner som studeras, 

men används av invånarna i landsbygdskommunerna i betydligt större utsträckning än 

av invånarna i stadskommunerna. Skillnaden mellan män och kvinnor är mindre på 

landsbygd än i städer. Bilresorna görs i ungefär samma syfte i landsbygderna som i 

städerna. Det är till synes de faktiska utbudsskillnaderna som förklarar de resande-

skillnader som syns mellan stad och landsbygd. 

 

Kartläggningen av pendlingsmönster enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet 

visar att de största pendlingsströmmarna sker radiellt mellan Örebro och övriga kom-

munhuvudorter i länet. I stråken Örebro–Karlskoga, Hallsberg– Kumla–Örebro samt 

Örebro–Lindesberg finns ett dubbelriktat pendlande, vilket skapa underlag för en 

bättre kostnadstäckning för kollektivtrafiken. Dock bidrar detta till minskande utbud 

av service och kollektivtrafik vid mindre orter. Enligt RUS ska framtida byggandet av 

bostäder och arbetsplatser längs viktiga korridorer och mindre orter har stor betydelse 

för den regionala tillgången till arbetskraft och jobbmöjligheter, samt för hur vi kan ta 

del av vardaglig service och hur vi reser till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Ser 

kartan av utvecklingsområden i Figur 10. 
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Figur 10 Kartan över utvecklingsområden enligt Region Örebros Regional utvecklingsstrategi 2018. 

 

Tillgänglighet 

Enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet finns det en god tillgänglighet till kol-

lektivtrafik i Örebro län, främst om man ser till kollektivtrafikens yttäckning. Över 90 

procent av länets invånare har tillgång till en kollektivtrafik med minst fem avgångar 

per dygn. 
 

Tillgänglighet till arbete, utbildning och andra målpunkter i regionen 

Det betonas i den storregionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen att 

Stockholms län och övriga Mälarregionen endast är en delvis sammanlänkad bostads, 

studie- och arbetsmarknadsregion, och att Stockholms pendlingsregion, förutom 

Stockholms län, omfattar bland annat Örebro län. Skillnaderna i förutsättningar är 

emellertid betydande, och grundar sig i både socioekonomiska skillnader och av-

ståndsfaktorer. Pendlingsmönster påverkas av kön, utbildningsnivå och inkomst, där 

män pendlar längre än kvinnor och oftare med bil, och högutbildade och höginkomst-
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tagare pendlar längre än de med lägre utbildning och inkomst. Därtill betonas att bo-

stadsbyggandet inte utvecklas i takt med befolkningstillväxten, vilket leder till trång-

boddhet särskilt för nyanlända. 

 

Enligt den tillgänglighetsanalys som gjorts i den storregionala systemanalysen finns 

det i nuläget god tillgänglighet till arbetsmarknaden med kollektivtrafik kring järn-

vägsstationer och hållplatser. Tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken 

är emellertid betydligt sämre och bilberoendet större. Tillgängligheten till arbete kor-

relerar även i hög grad med tillgänglighet till andra viktiga samhällsfunktioner i form 

av sjukhus, högre utbildning, handel, kultur och nöjen, som således till stor del följer 

samma mönster. Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik illustreras i Figur 

11. 

 

 

Figur 11. Tillgänglighet till arbetsplatser inom 60 minuter med kollektivtrafik. Källa: En bättre sits (2020). 

Dessa resultatet stämmer med trenden som visas i regionala trafikförsörjningspro-

grammet från analysen av arbetsmarknadsområden 2014 där de flesta arbetsmark-

nadsområden samlas vid större orter med regionaltågsstationer som till exempel Öre-

bro, Kumla, Hallsberg och Karlskoga, se Figur 12. 
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Figur 12 Karta över arbetsmarknadsområden 2014. Källa: Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016. 

 

Tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv 

Enligt regionala trafikförsörjningsprogrammet har regionen en ambition att tillhanda-

hålla trafiklösningar som tillgodoser alla människors resebehov. Anpassning av for-

don och hållplatser, införande av informationssystem och en ökad insikt om funkt-

ionsnedsattas situation är viktiga delar i detta. År 2016 var 97 procent av bussarna 

anpassade för rollatorer och rullstolar, medan 36 procent av audiovisuellt utrop.  

Hälsofrämjande arbete för en jämlik hälsa 
Hälsofrämjande arbete ska bidra till att lyfta hälsan hos de grupper av människor där 

folkhälsan generellt är lägre. Det finns ett antal rapporter som studerat befolkningens 

hälsa i CDUST-regionen, däribland rapportserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? 
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Genomgående visar resultaten att flickor och kvinnor i alla åldrar i betydligt mindre 

utsträckning skattar sitt mående som bra eller mycket bra.  

 

Undersökningen som riktar sig till unga visar att det är minst vanligt att må bra eller 

mycket bra hos barn med en eller fler funktionsnedsättningar. Även de som har en 

annan sexuell läggning än heterosexuell uppger att de i lägre utsträckning år bra eller 

mycket bra. Figur 13 illustrerar de geografiska skillnaderna i välmående hos unga 

killar respektive tjejer.  

 

 
Figur 13. Andel (%) bland killar respektive tjejer som svarat att de mår mycket bra eller bra på frågan ”Hur 

mår du rent allmänt?” uppdelat på elever i årskurs 9 i CDUST-regionen och den kommun där 
eleven går i skolan. Källa: CDUST (2018). Data på kommunnivå.  

De flesta människor i den vuxna befolkningen skattar sin hälsa bra eller mycket bra. 

Utöver kön har faktorer som utbildningsnivå, att trivas på sin arbetsplats, god eko-

nomi, och att ha någon att dela sina innersta känslor med har positiva effekter på den 

självuppskattade hälsan. Hur hälsan fördelar hos den vuxna sig illustreras i Figur 14.  
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Figur 14. Andel med bra eller mycket bra hälsotillstånd, 18 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Liv & hälsa i 

Mellansverige. 2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 
Data på kommunnivå. 

Drygt hälften av de äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Hos äldre 

har individens socioekonomiska situation och hälsa ett samband. Högst andel med 

god hälsa återfinns bland män med eftergymnasial utbildning och lägst andel bland 

kvinnor med förgymnasial utbildning. Hur hälsan fördelar sig hos regionens äldre 

illustreras i Figur 15. 

 

Figur 15. Andel med god hälsa, 70 år eller äldre. Källa: CDUST (2017) Äldres liv & hälsa i Mellansverige 
2017. Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 
år eller äldre. Data på kommunnivå. 
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Socioekonomiska förutsättningar 

Kopplingen mellan ekonomiska förutsättningar och hälsa har också studerats i rap-

portserien Liv och Hälsa och Mår alla bra? Personer med svåra ekonomiska förut-

sättningar uppger i större utsträckning att de har sämre hälsa än välbärgade personer, 

och gäller för alla åldrar. Utvecklingen i regionen är dock positiv och allt färre i ål-

dersgruppen 18–84 år uppger att de vid minst ett tillfälle under de senaste tolv måna-

derna haft svårt att klara sina löpande utgifter för till exempel mat, hyra och räkning-

ar. 

Fler flickor än pojkar och fler kvinnor än män känner sig oroliga för ekonomin eller 

har svårigheter att klara löpande utgifter. Emellertid finns grupper i regionen som 

löper större risk för ekonomisk utsatthet och är kopplat till ålder där unga har större 

problem än vuxna och äldre, födelseland där utlandsfödda upplever större problem än 

svenskfödda, samt sysselsättning och sysselsättningsgrad 

 
Trygghet  

Enligt undersökningen Liv & Hälsa i Mellansverige är andelen som uppger att de 

känner sig säkra och trygga för att inte bli angripna eller utsatta för hot i sitt bostads-

område ligger över tid stabilt på över 90 procent i åldrarna 30–79 år. Ensamboende 

uppger i lägre grad att de är trygga jämfört med personer som bor med make, maka, 

sambo eller partner. Andelen trygga är störst hos dem som bor i villa/radhus, hos per-

soner med svensk bakgrund och högutbildade. Kvinnor anger i större utsträckning än 

män att de avstår från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallna, rånade eller på 

annat sätt ofredade, 40 respektive 11 procent. Bland unga kvinnor är det vanligast att 

avstå från att gå ut på grund av rädsla, 54 procent.23 

 
Fysisk aktivitet  

I undersökningen frågades även om fysisk aktivitet, om hur många timmar den sva-

rande sitter under ett normalt dygn. Andelen som anger att de sitter 10 timmar eller 

mer per dygn är högst bland unga män, 24 procent. Andelen minskar sedan med sti-

gande ålder, förutom bland de allra äldsta, där andelen är 19 procent både bland män 

och kvinnor. I Figur 16 visas att fysisk aktivitet är lägst i sydvästra delar av Örebro 

län.  

                                                
23 Liv & hälsa i Mellansverige 2017, CDUST.  
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Figur 16 Andel fysiskt aktiva (rör sig minst 150 minuter per vecka), 18 - 84 år. 

 

Att vara fysiskt inaktiv är vanligast bland dem som är födda utanför Norden (51 pro-

cent). Fysisk inaktivitet, att man rör sig mindre än 150 minuter i veckan, varierar kraf-

tigt med utbildningsnivå, ju kortare utbildning desto vanligare ed fysisk inaktivitet. 

Fetma förekommer oftast hos personer med gymnasial eller förgymnasial 

utbildning. Bland dem är andelen med fetma över 20 procent medan andelen är 13 

procent bland personer med eftergymnasial utbildning.24 

Miljö, hälsa, landskap och trafiksäkerhet 

Klimat 

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om 

även sjöfart och flyg räknas med är andelen cirka 40 procent. Av inrikes transporter 

står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen nationellt25. Utsläppen av växthus-

gaser från transporter minskade med 2,2 procent 2019 jämfört med föregående år trots 

en ökande trafik. Minskningarna kommer från att allt större andel biobränslen och 

mer effektiva fordon26. Även i Örebro län har utsläppen minskat under de senaste 

åren, se Tabell 5.27  

Tabell 5 CO2-utsläpp från inrikes transporter i Örebro -2018, mätt i 1 000-tal ton CO2. Källa: RUS Nation-
ella emissionsdatabas.  

                                                
24 Liv & hälsa i Mellansverige 2017, CDUST. 
25 Transportsektorns utsläpp - Trafikverket hittas på: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-
i-branschen/energi-och-klimat/Transportsektorns-utslapp/ 
26 Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ 
27 RUS Nationella emissionsdatabas, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se) 
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 1990 2000 2005 2010 2014 2018 Andel 2018 

Vägtrafik 538 568 615 645 564 493 96,1% 

   personbil 372 369 375 389 348 314 61,1% 

   lätt lastbil 25 29 40 54 52 46 9,0% 

   tung lastbil 111 140 166 173 145 124 24,2% 

   buss 29 28 31 27 16 7 1,4% 

   moped/mc 1 2 3 3 3 2 0,5% 

Inrikes civil sjötra-
fik 

3 3 3 4 4 4 0,8% 

Inrikes flygtrafik28 21 20 21 11 14 13 2,6% 

Järnväg 6 4 4 3 3 2 0,5% 

Militär transport 2 1 0 0 0 0 0,0% 

Alla transporter 569 596 642 663 584 513  

 

Transportsektorns andel av de totala klimatutsläppen har dock ökat under de senaste 

decennierna då många andra sektorer har gjort en snabbare omställning. Vägtrafiken 

står för den största andelen av transportsektorns utsläpp, 96 procent, varav personbi-

len står för nästan två tredjedelar och tunga lastbilar för en fjärdedel av transporternas 

utsläpp av koldioxid.  

Hälsa 
 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa positivt på många sätt och minskar risken för 

många sjukdomar och förtida död. Ökad fysisk aktivitet är också bra för människors 

generella välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Tillgängligheten till bra cykel- och 

gång infrastruktur är viktig för att öka andelen aktiva resor. Kollektivtrafik anses 

också generellt öka andelen aktiva resor då de ofta kombineras med en gång- eller 

cykelresa. 

 

Det finns inte tillräckligt med data i Örebro län för att uttala sig om cykel- och gång-

resor ökar eller minskar29 men generellt i landet minskar andelen cykelresor och har 

gjort det de senaste 20 åren30.  

 

Luftutsläpp 

Små partiklar är de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem i svenska städer och 

tätorter. Miljömålen i Sverige, som utgår från FN:s konvention, innebär att utsläppen 

av små partiklar (PM2.5) ska minska i Sverige med 19 procent under perioden 2005-

                                                
28Utsläppen av inrikes flyg utgör en mycket liten andel av utsläppen från inrikes transporter. Om man också beräk-
nar utrikes flygtrafik utgör däremot flyget en betydligt större andel, cirka 10 % av utsläppen i Sverige. 
29 Örebro kommun, TEMARAPPORT TRAFIK I ÖREBRO KOMMUN 2020. 
30 Nationellt cykelbokslut 2018. Trafikverket publikation 2019:104. 
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2020. För Örebro län innebär det således en minskning ner till under 800 ton µm till 

år 2020, jämfört med år 2005 då utsläppen var 984 ton, och år 2016 var nivån redan 

nere på 666 ton. Kväveoxider (NOx) påverkar ekosystemet negativt. År 2016 var 

utsläppen av kväveoxider 14,5 ton per tusen invånare i Örebro län, medan motsva-

rande utsläpp i riket var 32,8 ton. Enligt de svenska miljömålen ska utsläppen minska 

med 36 procent under perioden 2005-2020, vilket omräknat i ton per tusen invånare 

innebär att utsläppen i Örebro län ska minska till under 14 ton per tusen invånare31. 

 

I transportsektorn är det framför allt vägtrafiken som genererar utsläpp av hälso- och 

miljöfarliga ämnen. Nivåerna av utsläpp som genereras från avgasrören har dock 

minskat kraftigt under de senaste decennierna genom renare bränslen och motorer 

med effektivare reningsutrustning. I Tabell 6 syns utsläppsnivåerna av NOx i Örebro 

län. Utsläppen av NOx från transportsektorn är 70 procent lägre 2018 jämfört med 

1990. 
 

Tabell 6 Utsläpp (ton) av NOx från transportsektorn 1990–2018. Källa: RUS Nationella emissionsdatabas, 
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/ 

 1990 2000 2005 2010 2014 2018 

Vägtrafik 4582 3587 2804 2125 1752 1306 

   Vägtrafikens andel av totala utsläpp 51% 40% 36% 29% 28% 24% 

Civil sjöfart (inkl. fritidsbåtar) 13 14 16 24 31 32 

Inrikes flygtrafik 87 89 95 38 47 46 

Övriga transporter 122 83 66 59 31 31 

Totalt transporter 4805 3774 2982 2246 1862 1415 

 

Partiklar är den typ av luftförorening som är mest studerad och som bedöms medföra 

störst hälsoproblem bland människor i svenska tätorter. De allra minsta partiklarna, så 

kallade ultrafina partiklar, PM2.5, bildas vid förbränning av flytande eller fasta bräns-

len. Mekaniska processer såsom vägslitage bildar grövre partiklar, PM1032. I tätbe-

byggda områden är vägtrafiken vanligen den dominerande lokala källan och på starkt 

trafikerade gator kan halterna vara flera gånger högre än genomsnittet för tätorten. I 

Tabell 7 kan man utläsa utvecklingen av PM10 där även PM2,5 ingår. Utsläppen av 

de större partiklarna ökar medan utsläppen av de mindre partiklarna från transportsek-

torn minskar generellt. 
 

Tabell 7 Utsläpp (ton) av partiklar (PM10) från transportsektorn 1990–2018. Källa: RUS Nationella emiss-
ionsdatabas, http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus 

 1990 2000 2005 2010 2014 2018 

Vägtrafik 564 569 582 547 572 607 

      Vägtrafikens andel av totala utsläpp 23% 29% 31% 30% 38% 45% 

                                                
31 Länsstyrelsen Örebro län (2019) Nulägesanalys Agenda 2030 i Örebro län. 2019:30 
32 PM10 är vikten av alla partiklar som är mindre än 10 mikrometer som finns i en kvadratmeter luft. PM2,5 är 
vikten av alla partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer. PM2,5 ingår därför även i PM10. 
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Civil sjöfart (inkl. fritidsbåtar) 8 7 7 8 5 4 

Inrikes flygtrafik 1 1 1 1 1 1 

Övriga transporter 3 2 2 2 1 1 

Totalt transporter 576 579 592 557 579 613 

 

Buller 

Runt två miljoner människor i Sverige utsätts vid sina bostäder för ljudnivåer som 

överskrider de riktvärden som riksdagen fastställt. Buller, främst från väg och järn-

väg, är den miljöstörning som berör flest människor och som enligt forskning har 

stark påverkan på vår hälsa. Även när bullernivån håller sig under riktvärdet 55 dBA 

ekvivalentnivå anser sig omkring 10 procent som mycket störda av vägtrafikbuller i 

sin boendemiljö. Andelen stiger kraftigt vid högre nivåer. Buller påverkas bland annat 

av trafikmängd, hastighet, andel tunga fordon samt av vägbeläggning. 
 

Landskap 

Infrastruktur innebär intrång i landskapet, naturen och dess naturresurser. Även kul-

turlandskapet och landskapsbilden påverkas av infrastrukturen. I Figur 17 visas en 

karta över större väg- och järnvägsinfrastrukturen i Örebro län samt utpekade områ-

den för skydd av natur, flora och fauna. Det bör nämnas att djur, växter och värdefull 

natur även finns utanför de utpekade områdena. 
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Figur 17 En översikt av Örebro läns naturområden och utpekade områden för skydd av flora och fauna. 
Skyddad natur, Naturvårdsverket. 
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Figur 18 visas en karta över Örebro läns större väg- och järnvägsinfrastrukturen samt 

utpekade områden för vattenskydd, kulturreservat och landsbildsskyddsområde. Den 

ger indikation över var det finns viktiga områden för skydd av grundvatten och biolo-

giskt viktiga våtmarker samt var det finns utpekade områden med kulturlämningar 

och särskilt skydd av landskapsbilden. 
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Figur 18 En översikt av Örebro läns utpekade områden för skydd av kultur, vatten och landskapsbild. 
Skyddad natur, Naturvårdsverket. 

Trafiksäkerhet 

Enligt Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Öst har Örebro 

län haft ungefär lika många dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken de senaste 

åren, Figur 19. När det gäller antalet omkomna i vägtrafiken, satt i relation till antalet 

100 000 invånare, har dock trenden varit positiv, se  Figur 20.  
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Figur 19  Antal omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken per län och år. Data från Strada, polis 

(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik. Källa: Trafikverket Region Öst, 2021. 

 
Figur 20  Antal omkomna i vägtrafiken per län och år samt per 100 000 invånare. Data från Strada, polis 

(officiell)- och sjukvårdsrapporterad statistik samt SCB. Källa: Trafikverket Region Öst, 2021. 
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Hållbarhetsbedömning av nytt planförslag 

Nytt planförslag och nollalternativ 
I det här avsnittet bedöms och redovisas miljö- och sociala konsekvenser av länspla-

nen för Örebro län 2022–2033. Redovisningen är uppdelad i två delar som följer ne-

dan: 

 I den första delen görs en beskrivning av olika åtgärders och åtgärdskategoriers 

påverkan på de olika fokusområdena. Miljökonsekvenserna och de sociala konse-

kvenserna är bedömda utifrån en riktning i förhållande till om åtgärden inte ge-

nomförs. 

 I den andra delen görs en beskrivning av i vilken riktning det nya planalternativet 

går i relation till nollalternativet utifrån de olika fokusområdena. 

 

I länsplanen ska alla åtgärder som kostar minst 50 miljoner kronor redovisas separat. 

Dessa har också bedömts separat i hållbarhetsbedömningen. Mindre åtgärder delas in 

i olika åtgärdsområden/potter, som gäller framför allt kollektivtrafikåtgärder, trafiksä-

kerhetsåtgärder och cykelåtgärder. Principen i hållbarhetsbedömningen har varit att 

åtgärder ska bedömas på samma nivå som de redovisas i länsplan. Namngivna åtgär-

der har således bedömts separat. Utöver dessa har en separat bedömning gjorts av ett 

antal mindre åtgärder, som inte är namnsatta i länsplanen, men som betraktas som 

låsta och beslutade. Dessa bedöms separat för att korrekt kunna göra en bedömning 

utifrån geografiska aspekter. Resterande medel som ingår i de så kallade potterna 

består av medel som kommuner kan ansöka om under hela planperioden. För dessa, 

som i bedömningarna nedan kallas mindre typåtgärder, har en samlad bedömning, 

utan att ha tillgång till detaljer, gjorts för hela potten. 

 

Nollalternativet är ett teoretiskt alternativ, som innebär samma fördelning mellan 

olika åtgärdsområden som i den gällande planen för perioden 2018–2029. Här antas 

att nollalternativet innebär att den politiska inriktning som finns i den gällande planen 

(2018–2029) även gäller under kommande planperiod (2022–2033). Nollalternativet 

utgår i huvudsak från befintliga åtgärder i gällande plan, men med hänsyn till kost-

nadsökningar av de befintliga projekten och upparbetade medel. 
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Figur 21 visualiseras alla åtgärder som har bedömts i hållbarhetsbedömningen. För-

delningen av investeringsramen för planalternativet redovisas i Tabell 8 och visuali-

seringarna av bedömningarna finns i Figur 21.  

Bedömning av alternativa planinriktningar 

I processen med att ta fram en ny länsplan för planperioden 2022–2033 togs tre olika 

planscenarier fram. Dessa var fiktiva planscenarier med syfte att för politiken visa på 

alternativa inriktningar av planen. En grov bedömning av de tre scenarierna utifrån 

hållbarhetsaspekterna gjordes och redovisas i Bilaga 2: Tre olika tidiga planscena-
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rier. Utifrån konsekvensbedömningarna av de tre fiktiva planscenarierna och diskuss-

ioner på politiska och tjänstepersonnivå skapades det skarpa planalternativet som 

redovisas i avsnittet Hållbarhetsbedömning av nytt planförslag. 

 

Tabell 8. Tabell som visar samtliga åtgärder som bedömts i hållbarhetsbedömning. Åtgärder markerat med 
färg och i kursivt är åtgärden som inte redovisas separat i länsplanen, men som bedömts sepa-
rat i hållbarhetsbedömningen 

  

Planförslag 
2022-2033

Planram 1161

Större vägombyggnationer 202

Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro 127

Förbifart Hjulsjö* 75

Kollektivtrafik 80
Mindre kollektivtrafikåtgärder, varav 80

   Landsbygdsklivet 7

   Väg 244 Gyttorp-Lilla Mon 6

   Kollektivtrafikpaket Ekeby-Almby 15

   Kollektivtrafikåtgärder T-län 7

Trafiksäkerhet 150
Mindre TS-åtgärder, varav 150

   Väg 244 Trafikplats Nora 25

   Väg 51 Finspång- Svennevad 9

   Väg 207 Odensbacken- Örebro 5

   Väg 204 Lanna- Fjugesta 5

   Trafiksäkerhetsåtgärder Örebro län 14

   Trimningsåtgärder T-län 34

Cykel, regionalt vägnät 244

Grythyttan-Hällefors 36

Norra Bro-Almbro 34

Sannahed-Ralavägen 24

Cykelåtgärder (pott), varav: 150

   Väg 244 Gyttorp-Lilla Mon 4,5
   Säkra GCM-passager i T-län 6

Utvecklingsåtgärder 89

Samfinansiering av nationell plan 43

Frövi bangård (cykelbro) 23
Kollektivtrafikprioritering väg 50 20

Utvecklingspotten 46
Finmaskigt vägnät 30

Pott 16

Statlig medfinansiering 305

Snabbussar Örebro (BRT) 90

Regionbussarnas framkomlighet 50

Mindre åtgärder, kommunal infrastruktur 150

Enskilda vägar 15

Totalt 1070

Planeringsutrymme, ca 9% 91

Bedömda åtgärder
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Figur 21: Karta som ungefärligt visar samtliga åtgärder som bedömts i hållbarhetsbedömningen  
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Bedömning av åtgärder i planalternativet 

Miljökonsekvenser 

Nedanstående bedömningar av planalternativet fokuserar på bedömningskriterier som 

rör miljöaspekterna av planalternativet enligt avsnittet Bedömningskriterier för miljö. 

Klimat 

 

 

 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 Större vägombyggnader bidrar generellt till en klimatpåverkan i bruksskedet 

av anläggningen genom den ökade trafik som den nya vägen ger. Även om 

utsläppen från trafiken kommer att minska efterhand är det dock viktigt att 

ta hänsyn också till de kumulativa effekterna av utsläppen från transporterna 

under övergången till en fossilfri fordonsflotta. Undantaget gäller ”Riksväg 

63 Förbifart Hjulsjö” som innebär en kortare körsträcka som väger upp den 

negativa påverkan från den ökade trafiken. 

 Vid anläggning av ny infrastruktur fås en påverkan av klimatet genom den 

energi som går åt för själva byggandet och vid framställning av bygg-

material. Detta gäller samtliga större vägobjekt samt även en del mindre kol-

lektivtrafik- och cykelåtgärder som innebär nybyggnad. 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 Åtgärder som bedöms bidra positivt till överflyttning av resor från vägtrafik 

till kollektivtrafik, gång och cykel är generellt sett cykel- och kollektivtrafi-

kåtgärder på regionalt vägnät samt åtgärderna ”Kapacitetsstark kollektivtra-

fik i Örebro” och ”Regionbussarnas framkomlighet” (inom potten statlig 

medfinansiering). 

 Merparten av kollektivtrafikåtgärderna på regionalt vägnät samt åtgärderna 

”Kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro” och ”Regionbussarnas framkom-

lighet” bedöms bidra till minskad energianvändning per fordonskilometer 

genom att ökad framkomlighet för bussarna ger jämnare körning.  
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Hälsa/hälsofrämjande 

 

 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 Större vägombyggnader bidrar generellt till ökade utsläpp till luft på grund 

av ökad trafik och ökade hastigheter. Undantaget gäller ”Riksväg 63 Förbi-

fart Hjulsjö” som innebär en kortare körsträcka som väger upp den negativa 

påverkan från den ökade trafiken. 

 Ombyggnad av ”Väg 244 Trafikplats Nora” bedöms bidra till ökade halter 

av NOx och partiklar i tätorter med åtgärdsprogram för MKN. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 De åtgärder som bidrar positivt till minskat buller är de två vägobjekten 

”Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö” som innebär en ny dragning av vägen utan-

för tätort och ”Riksväg 51 Kvarntorp-Almbro” som omfattar bullerskydds-

åtgärder. 

 Såväl kollektivtrafikåtgärder som cykelvägsåtgärder på regionalt vägnät 

samt de större kollektivtrafiksatsningarna på kommunalt vägnät bidrar till 

förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik, till fots och med cykel och be-

döms bidra ökad fysisk aktivitet. Åtgärder som bedöms bidra till överflytt-

ning av resor från bil till kollektivtrafik har positiv påverkan på fysisk akti-

vitet genom ökad mängd anslutningsresor med gång och cykel 

 ”Medfinansiering av smärre kommunala åtgärder” för trafiksäkerhet, miljö, 

kollektivtrafik och cykel bedöms bidra till minskade utsläpp till luft. 

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt: 

 Merparten av åtgärderna har en neutral påverkan på energianvändning per 

fordonskilometer inom ett specifikt trafikslag. 

 Merparterna av de icke namngivna åtgärderna inom potter har en neutral 

påverkan på byggande, drift- och underhåll. 

 Merparten av de mindre typåtgärderna inom potterna är generellt sett svår-

bedömda utifrån ett klimatperspektiv.  
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Landskap 

 

 

 

 

Trafiksäkerhet 

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt: 

 Den absoluta merparten av de smärre åtgärderna inom åtgärdsområden be-

döms ha en neutral landskapspåverkan. 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 De två vägobjekten ”Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö” samt ”Riksväg 51 

Kvarntorp-Almbro” innebär ny- och ombyggnader med negativ påverkan på  

 Materiella resurser genom intrång i jordbruksmark 

 Visuell landskapspåverkan 

 Biologisk mångfald, växt- och djurliv genom barriärer och störning 

 Ombyggnaden av ”Väg 244 Trafikplats Nora” bedöms ha en negativ påver-

kan på kulturmiljö. 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 ”Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö” bedöms ge en positiv påverkan på kvalitet på 

vatten genom kortare och säkrare sträcka genom grundvattenmagasin 

 I ett par av vägarna ingår viltåtgärder som därmed bidrar till minskade bar-

riäreffekter och mortalitet. Dessa åtgärder är ”Väg 244 Trafikplats Nora” 

samt ”Trimningsåtgärder på statligt vägnät”. 

 ”Medfinansiering av smärre kommunala åtgärder” samt åtgärder på ”En-

skilda vägar” omfattar miljöåtgärder med positiv påverkan på såväl natur- 

som kulturmiljö. 

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt: 

 Större vägobjekt har generellt sett en relativt neutral påverkan på buller och 

fysisk aktivitet eftersom de i första hand berör trafikmiljöer utanför tätort. 

 Trafiksäkerhetsåtgärder på regionalt vägnät har generellt sett en neutral på-

verkan på merparten av hälsoaspekterna. 

 Merparten av åtgärderna i planförslaget har en neutral påverkan på buller.  

 Merparten av de mindre typåtgärderna inom potterna är generellt sett svår-

bedömda utifrån ett hälsoperspektiv 
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Sociala konsekvenser 

Nedanstående bedömningar av planalternativet fokuserar på sociala aspekter och till-

hörande bedömningskriterier som rör de sociala delarna av planalternativet enligt 

Tabell 2. Hälsofrämjande är också en social aspekt men presenteras ovan under av-

snittet som heter Miljökonsekvenser 

Sammanhållen (inklusive jämlikhet) 

 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 Gång- och cykelåtgärden ”Gång- och cykelbro över järnvägen Frövi” bidrar 

till att överbrygga barriärer och öka samspel mellan områden med varierade 

socioekonomiska förutsättningar. Tillgängligheten till stationen ökar där 

olika grupper samlas.  

 Kollektivtrafikåtgärden ”Väg 244 Gyttorp-Lilla Mon” sammankopplar om-

råden med varierande socioekonomiska förutsättningar och kan bidra till fler 

möten mellan olika grupper som använder kollektivtrafikstråket.  

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt: 

 Merparten av de mindre typåtgärderna inom potterna är svårbedömda utifrån 

ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

Åtgärder som bidrar negativt 

 Inga åtgärder bidrar negativt avseende påverkan på dödade och allvarligt 

skadade motortrafikanter eller GCM-trafikanter. 

Åtgärder som bidrar positivt 

 Åtgärder som bidrar positivt avseende dödade och allvarligt skadade motor-

trafikanter är  

 samtliga större vägobjekt,  

 trafiksäkerhetsåtgärder och 

 ”Medfinansiering av smärre kommunala åtgärder”.  

 Åtgärder som bidrar positivt avseende dödade och allvarligt skadade GCM-

trafikanter är  

 ”Riksväg 63 Förbifart Hjulsjö”,  

 kollektivtrafik, trafiksäkerhets- och cykelvägsåtgärder på regionalt väg-

nät,  

 ”Medfinansiering av smärre kommunala åtgärder”.  
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Tillgänglig (inklusive jämställdhet) 

 

 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på tillgänglighet. Trots att 

större vägåtgärder bidrar till ökad bekvämlighet och tillförlitlighet i trans-

portnätverket kan de bidra till ett transportsystem som exkluderar personer 

som inte har tillgång till bil eller inte kan köra bil.  
 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 Kollektivtrafikåtgärder och de flesta gång- och cykelåtgärder bidrar till en 

mer jämställd tillgänglighet i regionens transportinfrastruktur, det vill säga 

bidrar till ökad tillgänglighet till kvinnligt dominerade arbetsplatser och 

andra målpunkter, utifrån kvinnors transportefterfrågan. 

 Kollektivtrafikåtgärder bidrar också till en ökad tillgänglighet för personer 

med funktionsnedsättning och äldre personer då dessa grupper förlitar sig 

mer på kollektivtrafikens tillgänglighet för sina vardagsresor. 

 Gång- och cykelåtgärder bidrar till alla personers tillgänglighet oberoende 

av funktionsförmåga och ålder. Därmed bidrar dessa åtgärder till en mer in-

kluderande transportplanering. Gång- och cykelåtgärder i syfte att skapa 

säkra skolvägar bidrar till inkludering av barnperspektivet samt ökad till-

gänglighet för barn.  

 Även statlig medfinansiering som riktas mot kollektivtrafik och kommunal 

infrastruktur bidrar till ökad tillgänglighet för olika grupper.  
 

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt 

 Merparten av åtgärderna har ingen särskild påverkan på sammanhållning 

och jämlikhet i regionen.  
 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 Inga av åtgärderna har en särskilt negativ påverkan på sammanhållning och 

jämlikhet, dock kan större vägobjekt, beroende på hur de utformas, bidra till 

att skapa fler infrastrukturbarriärer mellan områden.   
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Inkluderande  

 

 

 

 

Åtgärder som bidrar neutralt 

 De flesta åtgärder har ingen särskild påverkan på inkluderande i regionen. 

Geografisk fördelning av åtgärderna matchar fördelning av befolkningen 

ganska bra men områden med svag socioekonomisk situation får komplette-

ras av mindre åtgärder för att får en mer jämn fördelning av länsplanens me-

del.  
 

Åtgärder som bidrar negativt: 

 Inga åtgärder har en särskilt negativ påverkan på inkludering. Trots att större 

vägobjekt bidrar till ökad bekvämlighet och tillförlitlighet i transportnätver-

ket kan de bidra till ett transportsystem som exkluderar personer som inte 

har tillgång till bil eller inte kan köra bil.  
 

Åtgärder som bidrar positivt: 

 Trafiksäkerhetsåtgärder som till exempel Väg 244 Trafikplats Nora och Väg 

207 Odensbacken- Örebrohar syftet att öka framkomlighet och trafiksäker-

het, ligger i anslutning till områden med svag socioekonomisk situation, hög 

diversitet samt högt ohälsotal. Objektet bidrar till en mer jämlik fördelning 

av transportinfrastrukturinsatser samt tillgänglighet för utsatta grupper.  

Dock bidrar vägobjekten sannolikt inte särskilt till att skapa samspel och 

möten mellan människor från olika grupper i samhället. 

 Även Gång- och cykelåtgärder Grythyttan-Hällefors och Sannahed-

Ralavägen ligger i anslutning till områden med svag socioekonomisk situat-

ion och kan bidra till en ökad inkludering och maktförhållning.  
 

Åtgärder som inte påverkar nämnvärt 

 Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms inte ha en särskild påverkan på tillgänglig-

het, eftersom de inte skapar några nya möjligheter för personer att resa eller 

bidrar inte till ökad mobilitet. Dock kan genomförandet av många trafiksä-

kerhetsåtgärder bidra till att fler känner sig trygga och bekväma att använda 

transportsystemet oberoende av kön, ålder eller funktionsförmåga.  
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Tabell 9 ger en översiktlig bild av hur investeringarna i länsplanen fördelas mellan 

olika områden med olika socioekonomiska förutsättningar.33 Utifrån tabellen kan det 

konstateras att socioekonomiskt starkare områden, och då framförallt områden med 

ett index mellan 7–9 tilldelas fler inverteringar i förhållande till befolkningsmängden 

jämfört med områden med socioekonomiskt index mellan 3-5.  

 

Tabell 9 Fördelning av åtgärder utifrån socioekonomiskt index 

Poäng Antal DeSO-
områden 

Andel av alla 
DeSO-områden i 

Örebro län 

Andel av befolk-
ningen i Örebro 

län som är bosatt 
i dessa områden 

Andel av alla-
DeSO- 

områden som 
berörs av åtgär-

der 

3 24 13% 14% 8% 

4 9 5% 5% 3% 

5 15 8% 9% 8% 

6 72 40% 38% 38% 

7 27 15% 15% 16% 

8 21 12% 12% 19% 

9 12 7% 7% 9% 

  

                                                
33 För att avgöra vilka områden som påverkas av en investering har en buffert på 1,5 kilometer lagts till runt inve-
steringarna. 
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Planalternativet jämfört med nollalternativet 

Diagrammen nedan visar hur fördelningen mellan olika åtgärdsområden skiljer sig 

mellan de det nya planalternativet och nollalternativet. Den stora skiljelinjen mellan 

alternativen är att länsplanen för planperioden 2018–2029 innebar betydligt mindre 

medel på större vägombyggnader. I gengäld görs en kraftig ökad satsning på cykelvä-

gar i det regionala vägnätet samt även en ökad satsning på trafiksäkerhetsåtgärder. 

 

 
 

Figur 22. Fördelning av medel mellan åtgärdsområden i nytt planförslag 2022–2033. Summor angivna i 
1 000-tals kronor. 

 

 
Figur 23. Fördelning av medel mellan åtgärdsområden i nollalternativet. Summor angivna i 1 000-tals 

kronor. 
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Klimat 

Planalternativet går i en tydlig positiv riktning avseende klimat, jämfört med nollal-

ternativet.  

 I planalternativet satsas cirka 40 procent av medlen på åtgärder som går i en posi-

tiv riktning avseende överflyttning av resor från vägtrafik till kollektivtrafik, gång 

och cykel. I nollalternativet är motsvarande andel cirka 25 procent. 

 Planalternativet leder i en större utsträckning än nollalternativet till att stärka den 

relativa attraktiviteten för gång, cykel och kollektivtrafik jämfört med bil. 

 Vad gäller påverkan på energianvändning inom specifika trafikslag, samt klimat-

påverkan från byggande är planalternativet neutralt i relation till nollalternativet.  

Hälsa 

Vad gäller hälsa går planalternativet generellt i svagt positiv riktning jämfört med 

nollalternativet. 

 Planalternativet går i en mycket positiv riktning vad gäller utsläpp till luft, främst 

på grund av att en betydligt mindre andel av planen går till större vägobjekt. 

 Vad gäller buller och påverkan på fysisk aktivitet går planalternativet generellt i 

neutral riktning jämfört med nollalternativet. 

Landskap 

Gällande landskap går planalternativet generellt i en positiv riktning jämfört med 

nollalternativet. 

 I planalternativet är det en relativt liten andel av medlen som går till satsningar 

med negativ landskapspåverkan gällande intrång och störning i naturmiljö, an-

språkstagande av jordbruksmark och mortalitet. I ett nollalternativ med större 

satsning på större vägobjekt är denna negativa påverkan större. 

 Gällande vatten, visuell landskapspåverkan samt kulturmiljö går planalternativet i 

neutral riktning gällande nollalternativet. 

Trafiksäkerhet 

Gällande trafiksäkerhet går planalternativet i en neutral riktning jämfört med nollal-

ternativet. 

Sammanhållen (inklusive jämlikhet) 

Gällande sammanhållning går planalternativet i en neutral riktning jämfört med nol-

lalternativet. Det bör dock nämnas att planalternativet kan gå i en positiv riktning om 

pottpengarna används för att bidra till sammanhållning genom att exempelvis binda 

ihop olika typer av områden.  

 Nollalternativets satsning på kollektivtrafikåtgärden ”Örebro Söder”, som ligger i 

ett område med sämre socioekonomiska förutsättningar, hög diversitet och höga 
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ohälsotal, bidrar till en mer jämn fördelning av investeringar mellan olika grup-

per. Kollektivtrafikåtgärden förväntas också bidra till att skapa samspel och mö-

ten mellan olika grupper där personer från olika typer av livssituationer och bak-

grunder får använda samma transportutbud. Åtgärden förbättrar även tillgänglig-

heten för mer utsatta grupper.  

 Nollalternativet satsar mer på större vägobjekt som beroende på utformning kan 

skapa barriärer mellan olika områden.  

 Planalternativet saknar kollektivtrafikåtgärder som skapar samspel och möten. 

Tillgänglig (inklusive jämställdhet) 

Gällande tillgänglighet går planalternativet i en tydlig positiv riktning jämfört med 

nollalternativet.  

 Både nollalternativet och planalternativet bidrar till medborgarnas bekvämlighet 

och tillförlitlighet i transportsystemet. Nollalternativets större satsningar på större 

vägobjekt innebär att planen gynnar färre personers transportefterfrågan där kvin-

nor, personer med funktionsnedsättning, äldre och barn i större utsträckning förli-

tar sig på kollektivtrafik och trafiksäkra gång- och cykelmiljöer och därmed gyn-

nas mindre av vägobjekten.  

 Planalternativets större investeringar i kollektivtrafik, gång- och cykelåtgärder 

samt statlig medfinansiering av kommunal infrastruktur bidrar till ökad inklude-

ring av särskilda gruppers tillgänglighet i planen. Att tillgänglighetsanpassa fler 

kollektivtrafikhållplatser skapar fler resmöjligheter för personer med funktions-

nedsättning och äldre. Säkra gång- och cykelpassager och nya gång- och cykelvä-

gar skapar fler möjligheter för barn att resa på egen hand.   

Inkluderande  

 Gällande inkludering går planalternativet i neutral riktning jämfört med nollalter-

nativet. Planalternativet har dock fler potter som skulle kunna satsas i mer utsatta 

områden, vilket skulle kunna leda till större inkludering och sammanhållning. 
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Figur 24: Matris över planalternativet 
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Figur 25: Matris över nollalternativet 
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Slutsatser och vägar framåt 

Sammanfattning av effekter av studerade åtgärder 
Konsekvensbedömningen visar att planalternativet i stor utsträckning bidrar till posi-

tiva effekter, alternativt neutrala effekter, i förhållande till måluppfyllnad av framför 

allt det transportpolitiska funktionsmålet (se Figur 24). Detta gäller särskilt för kollek-

tivtrafikåtgärder, cykelåtgärder på det regionala vägnätet samt statlig medfinansiering 

till kollektivtrafikåtgärder och då gäller det framförallt ett positivt bidrag till fokus-

områden medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, personer med 

funktionsnedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala 

aspekterna inkludering och sammanhållning). Samma åtgärder bidrar generellt i posi-

tiv riktning avseende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, 

hälsa, landskap och trafiksäkerhet. Cykelåtgärder på det regionala vägnätet bidrar 

dock till utsläpp i byggskedet. 

 

När det gäller större vägombyggnader bidrar de i positiv riktning avseende exempel-

vis fokusområdena medborgarnas resor, näringslivets transporter och tillgänglighet 

regionalt, samt trafiksäkerhet men påverkan är neutral avseende flera av de sociala 

aspekterna, såsom inkludering och sammanhållning. Påverkan är dock i allt väsentligt 

negativ avseende klimat och landskap. 

 

Då planalternativ och nollalternativet jämförs (se Figur 24 och Figur 25) kan det kon-

stateras att planalternativet i större utsträckning bidrar positivt till det transportpoli-

tiska funktionsmålet om tillgänglighet och dess fokusområden jämställdhet, personer 

med funktionsnedsättning, barnperspektiv och äldreperspektiv. När det gäller fokus-

området jämlikhet (sociala aspekterna inkludering och sammanhållning) är påverkan 

ungefär lika. 

 

Skillnaderna mellan planalternativet och nollalternativet är dock ganska stora avse-

ende det transportpolitiska hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa och land-

skap där den negativa påverkan är större i nollalternativet. 

 

En stor del av medlen i länsplanen går till de så kallade potterna där kommuner under 

planperiodens gång kan ansöka om medel. Effekterna av länsplanen kommer att bero 

av hur de medel som är avsatta till potterna delas ut till kommunerna. Generellt kan 

sägas att en större satsning på gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafik 

kommer att bidra till en mer transportsnål och energieffektiv tillgänglighet. Detta i sin 

tur minskar klimatpåverkan och kan ge bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. Med 

avseende på social hållbarhet förbättrar dessa typer av åtgärder också för en större 
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grupp människor då gång-, cykel- och kollektivtrafiksystem är öppna för en större del 

av befolkningen är än vad biltrafiksystemet är. För att nå en hög tillgänglighet geogra-

fiskt och demografiskt är det viktigt att arbeta med både infrastruktur och användar-

vänlighet. Väljer man att prioritera åtgärder för ökad framkomlighet för biltrafik 

kommer utvecklingen att gå i motsatt riktning för dessa mål.  

 

Noteras bör också att socioekonomiskt svagare områden är något förfördelade när det 

gäller den geografiska fördelningen av de studerade åtgärderna. Analysen bör dock 

ses som en första indikation på eventuella ojämlikheter och beaktar inte storleken på 

investeringarna och huruvida investeringarna eventuellt bidrar till negativa effekter 

såsom barriäreffekter. 

 

En total bild av länsplanens effekter kan alltså fås först när slutliga åtgärder av de 

studerade valts, och då de medel som tilldelas de olika potterna i länsplanen betalats 

ut till exempelvis kommuner.  

Kumulativa effekter och inducerad biltrafik  

Trafiksystemets utformning och planering påverkar de transportval vi gör. Flera olika 

och attraktiva alternativ ökar transportsystemets robusthet och minskar sårbarheten 

för störningar av olika slag. De långsiktiga och kumulativa effekterna är svåra att 

bedöma. Men blir sannolikt generellt större med tiden, det vill säga större än vad de 

kvantifierade effekterna i de samlade effektbedömningarna visar. 

 

Restidsvinster på grund av nya vägar eller förbättrad framkomlighet innebär ofta ökad 

trafik i form av inducerad trafik på kort sikt. På lång sikt kan nya vägar innebära att 

det bildas nya lägen för till exempel extern handel som i sin tur genererar ännu mer 

trafik. Sannolikt ger restidsvinster för olika trafikantgrupper effekter på transportval 

och samhällsplanering även en lång tid efter planperioden.  

 

Det är en brist att här inte görs en samlad bedömning av länsplanen tillsammans med 

den nationella planens åtgärder i Örebro län. Den nationella planens åtgärder kan 

både motverka och medverka till effekterna av åtgärderna i Örebroregionens länsplan. 

Åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka bety-
dande negativ miljöpåverkan 
Av de bedömda åtgärderna i den strategiska hållbarhetsbedömningen är det framför 

allt satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik som leder till positiv betydande mil-

jöpåverkan. Om länsplanens slutliga inriktning innebär att de största satsningarna 

ligger på dessa åtgärdskategorier är det en av de mest betydelsefulla förmildrande 

åtgärderna för miljön generellt sett. 
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Även inom respektive åtgärdskategori finns det flera åtgärder som kan göras för att 

mildra eller förebygga negativ betydande miljöpåverkan. En av de viktigaste åtgär-

derna är detaljutformningen som kan påverka den relativa attraktiviteten mellan olika 

trafikslag. För att exemplifiera kan en större ombyggnad av en korsning kan exem-

pelvis leda till ökad tillgänglighet för gång och cykel, om denna satsning också inne-

håller cykelbanor och säkra passager. Trafiksäkerhetsåtgärder i tätbebyggt område 

innebär oftare trafiklugnande åtgärder som leder till en säkrare och tryggare miljö för 

oskyddade trafikanter. Denna typ av effekter är svårbedömda i det här skedet av pla-

neringen. 

 

De namngivna vägåtgärderna ger en negativ påverkan på klimat, hälsa (ej väg 63) och 

landskap. Påverkan är dock lägre i planalternativet jämfört med nollalternativet. Vil-

ken typ av påverkan denna typ av åtgärder får på klimat och hälsa beror till stor del på 

i hur stor utsträckning som samhällsplaneringen anpassas efter de restidsvinster som 

skapas för personbilstrafiken. För att motverka den negativa påverkan av planen är 

det viktigt att en uppföljning av planen sker för att säkerställa att kompensatoriska 

åtgärder genomförs. Exempelvis är det viktigt att bussarnas framkomlighet prioriteras 

på de vägstråk som innebär förbättringar för såväl personbilstrafik som busstrafik. 

Likaså kan en noggrannare bedömning göras i samband med projekteringen som leder 

till en negativ miljöpåverkan för landskap, vilket framförallt skapas av intrång i mark- 

och vatten, barriäreffekter och påverkan på materiella tillgångar samt växt- och djur-

liv. 

Målkonflikter 
Det kan konstateras att det inom länsplanen finns såväl flera synergier som mål-

konflikter. På en övergripande nivå handlar det om motsättningar mellan å ena 

sidan det transportpolitiska funktionsmålet tillgänglighet och å andra sidan hän-

synsmål rörande miljö och hälsa. Det finns även konflikter inom funktionsmålet. 

För hänsynsmålet rörande trafiksäkerhet finns det i regel en bättre överenstäm-

melse med funktionsmålet sett till vilka åtgärder som genomförs som kan leda till 

både ökad trafiksäkerhet och minskade restider för bil. 

Huvudsakliga målkonflikter som kan konstateras utifrån den hållbarhetsbedöm-

ning som gjorts för länsplanen är:  

 Större vägombyggnader. Dessa åtgärder bidrar generellt till en positiv på-

verkan på tillgänglighet, och särskilt fokusområdena medborgarnas resor, nä-

ringslivets transporter, tillgänglighet regionalt och en neutral påverkan avse-

ende fokusområdena jämställdhet, personer med funktionsnedsättning, barn-

perspektiv, äldreperspektiv och jämlikhet (sociala aspekterna inkludering och 

sammanhållning). Däremot har större vägombyggnader en negativ påverkan 

på hänsynsmålet och fokusområdena klimat, hälsa, landskap, genom att efter-
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frågan på biltransporter ökar, energianvändningen vid byggande, drift och un-

derhåll är hög, utsläppa v partiklar ökar, materiella tillgångar tas i anspråk, 

landskapet och den biologiska mångfalden påverkas. 

 
 Kollektivtrafikåtgärder och cykelåtgärder på regionalt vägnät. Dessa åt-

gärder bidrar generellt till en positiv påverkan på tillgänglighet, och särskilt 

fokusområdena medborgarnas resor, tillgänglighet regionalt, jämställdhet, 

personer med funktionsnedsättning, barnperspektiv, äldreperspektiv och jäm-

likhet (sociala aspekterna sammanhållning och inkludering). Däremot har 

dessa åtgärder en negativ påverkan på hänsynsmålet och fokusområdet klimat 

genom att energianvändningen vid byggande, drift och underhåll är hög.  

Hur kan länsplanen bidra till sammanhållning, inklude-
ring och hälsofrämjande 
En stor del av de resurser som satsas i länsplanen går till förbättringar för kollek-
tivtrafik-, gång-, och cykelresenärer. Detta är positivt utifrån sammanhållnings-
och inkluderingsperspektiv beroende på var investeringarna görs. För att de resur-
ser som länsplanen fördelar för kollektiv-, gång-, och cykelåtgärder i så stor ut-
sträckning som möjligt ska bidra till inkludering och sammanhållning rekommen-
deras att följande principer följs: 

 Gång-, cykel-, och kollektivtrafikåtgärder som medfinansieras av länsplanen bör 

bidra till att knyta ihop tätorter så att jämlika möjligheter till utbildning, syssel-

sättning, vård och service uppnås i hela länet. Ett sådant angreppssätt förbättrar 

möjligheterna till en jämställd och jämlik arbetspendling, likväl som en ökad 

kompetens- och arbetskraftsförsörjning för hela länet. 

 Vid nybyggnad av vägar och anläggning av mittseparerade vägar bör parallella 

cykelvägar och gångvägar anläggas. 

 Av de åtgärder som bedömts i föreliggande konsekvensbedömning är socioeko-

nomiskt svaga områden något förfördelade utifrån antal investeringar.  Länspla-

nen bör därför eftersträva att aktivt bidra till att kollektiv-, gång-, och cykelåtgär-

der genomförs i socioekonomiskt utsatta områden för att bidra till inkludering. 

Det är också av vikt att investeringar bidrar till att knyta ihop olika områden i 

syfte att öka sammanhållningen. 

 Åtgärder som medfinansieras av länsplanen för att bidra till att öka den fysiska 

aktiviteten bör framför allt tilldelas områden med höga ohälsotal. 

 

Vad krävs för måluppfyllelse utöver länsplanen? 

Förändringar av beteende och normer är nödvändiga 

Vid sidan om de åtgärder som föreslås i länsplanen relaterar infrastrukturplaneringen 

till flera andra planeringsprocesser. Förändringar i den tekniska transportinfrastruk-
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turen, såsom exempelvis föreslagna i länsplanen, behövs, men att det är långt ifrån 

tillräckligt för att nå hållbarhetsmål. Även beteendeförändringar är nödvändiga34.  

 

I detta avseende är samhällsplanering relevant. Trafiken och trafiksystemet är inte 

isolerade system utan fungerar i samspel med övrig samhällsplanering, den ekono-

miska utvecklingen i stort och hur samhället fungerar i övrigt. Enskilda åtgärder kan 

sällan eller aldrig ensamt styra trafikutvecklingen i en specifik riktning. Det handlar 

alltid om samverkan mellan många olika åtgärder och faktorer som samverkar eller 

motverkar varandra. Det är beteendet i och användning av trafiksystemet som resulte-

rar i hållbarhet eller inte, inte trafiksystemet som sådant. En förståelse för det kom-

plexa samspelet mellan faktorer och resulterande trafik är därför väsentligt för beslut 

om åtgärder för och utveckling mot trafik i hållbara städer35.  

 

Många experter poängterar att vi behöver tala om klimatomställning snarare än ut-

släppsminskningar, vilket betyder att samhället måste arbeta med en bred idé om en 

hållbar utveckling, inklusive ett bättre liv med god hälsa och miljö, välfärd, arbete, 

rättvisa och annat som förknippas med ett bra samhälle. Tidigare forskning från det 

tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Lets2050 vid Lunds universitet pekade ut 

sociala drivkrafter som helt nödvändiga för en klimatomställning36. Just transportsek-

torn är en sektor som idag är i stort behov av justerade normer och beteenden till såd-

ana som stöder en hållbar utveckling37. För att lyckas minska biltransportarbetet i 

enlighet med nationella mål krävs till exempel åtgärder för att få vanebilister att ändra 

beteende, eftersom de står för 90 procent av biltransportarbetet och 30 procent av dem 

bor i storstad.  

Grundprinciper och potential 

Det finns en rad grundprinciper för hur infrastruktur och planering påverkar olika 

färdmedels konkurrenskraft och därmed individernas val av färdmedel. Forskning 

visar att närhet till service och tillgänglighet till alternativa färdmedel till bil är avgö-

rande.38 Kollektiva färdmedel, samt gång och cykel bidrar inte bara till att uppnå 

miljö- och klimatmål utan även en bättre tillgänglighet med fokus på sammanhåll-

ning, inkludering och hälsofrämjande. 

                                                
34 Nilsson, L.J., Khan, J., Andersson, F.N.G., Klintman, M., Hildingsson, R., Kronsell, A., Pettersson, F., Pålsson, 
H., Smedby, N. (2013). I ljuset av framtiden -- styrning mot nollutsläpp 2050. LETS 2050-report, Lunds Universitet. 

Nissinen, A.,,Heiskanen, E., Perrels, A., Berghäll, E., Liesimaa, V., & Mattinen, M.K. (2014). Combinations of 
policy instruments to decrease the climate impacts of housing, passenger transport and food in Finland. Journal of 
Cleaner Production, 107:16 

Moriarty, P., & Honnery, D. (2013). Greening passenger transport: a review .Journal of Cleaner Production, 54 
35 Denna inledning är hämtad ur Trivector (2010:56) Trafik i hållbara städer (skriven för Riksdagens utrednings-
tjänst) 
36 Nilsson & Khan et al. (2013).  
37 Kronsell, A., Smidfelt Rosqvist, L. & Winslott Hiselius, L. (2016). Achieving Climate Objectives in 

Transport Policy by Including Women and Challenging Gender Norms – the Swedish Case. Journal of Sustainable 
Transport, 10:8 
38 Ewing, R., & Cervero, R. (2010). Travel and the built environment. A meta-analysis. Journal of the American 
planning association, 76:3 
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Grundprinciper för en mer transportsnål planering är:39 

 Koncentrera utbyggnad till befintlig bebyggelse (till exempel förtätning och åter-

användning av gammal industrimark i stället för ny mark), så att avstånden mel-

lan dagliga målpunkter blir kortare. Ju längre från centrum, desto högre energian-

vändning. 

 Bygg ut längs befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk av hög kvalitet. 

 Bygg ut inom gång- och cykelavstånd från tätortens/ortens centrum (avståndet 

varierar). Forskning visar att de motoriserade transporterna och pendlingen tende-

rar att öka om avståndet till viktiga målpunkter blir för långt, därför är det bättre 

att bygga på flerkärnighet när en tätort växer över detta avstånd.  

 Minimera vägutbyggnaden. Enligt bland annat SACTRA-rapporterna40 innebär 

varje ny km väg också mer trafik, enligt principen om inducerad trafik.  

 Stärk tätortens centrum, eftersom det oftast är lättast att stärka kollektivtrafik, 

gång och cykel in mot centrum än mellan andra områden. Det innebär bland annat 

hög täthet respektive personal- och besöksintensiva verksamheter i centrala delar. 
 

  

                                                
39 Flera, men sammanställda i Trivector (2007:70) Energieffekter av åtgärder i trafiksystemet - beskrivning av 
åtgärder som är möjliga och lämpliga att reglera i detaljplan 
40 SACTRA. (1995). Trunk roads and the generation of traffic  
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Bilaga 1: Sammanställning av inkomna 
synpunkter under avgränsningssamråd för 
strategisk hållbarhetsbedömning 

Inledning 
Region Örebro län ansvarar för att ta fram en ny länsplan för regional transportinfra-

struktur 2022–2033. En strategisk hållbarhetsbedömning ska 

genomföras av länsplanen, som ska omfatta miljökonsekvensbeskrivning, social kon-

sekvensbeskrivning samt bedömning av hur planen påverkar de nationella transport-

politiska målen och övriga relevanta mål för länsplanen. 

 

Den 11 februari 2021 skickade Region Örebro län ut ett förslag till avgränsning av 

den strategiska hållbarhetsbedömningen. Remisstiden gick ut den 31 mars 2021.  

 

Remissinstanserna ombads att i sina svar separera den strategiska miljöbedömningen 

från den sociala hållbarhetsbedömningen.  

 

Inkomna remissvar 
Region Örebro län skickade sin remiss till 14 remissinstanser och erhöll svar från 

följande myndigheter:  

1. Askersunds kommun 

2. Laxå kommun 

3. Lindesbergs kommun 

4. Ljusnarsberg kommun 

5. Länsstyrelsen i Örebro län  

6. Örebro kommun 

 

Övriga tillfrågade var Trafikverket Region Öst, Degerfors kommun, Hallsbergs 

kommun, Hällefors kommun, Lekebergs kommun, Karlskoga kommun, Kumla kom-

mun och Nora kommun.   
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Övergripande remissvar 
Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen skriver att länsplanen handlar till stor del om att främja framkomlighet 

inom transportinfrastruktur men med ett minskat fokus på vilken typ av fordon som 

ska framföras. Genom att inkludera vilka typ av fordon eller drivmedel som det in-

kluderar infrastruktur för tankning och laddning. Detta för att skapa synergier mellan 

framkomlighetsinfrastruktur och energisysteminfrastruktur. 

 

På s. 10 under rubrik Avgränsning i tid och rum, andra stycket, bör det framgå att 

analysen av miljöeffekter omfatta hela Örebro län. 

Länsstyrelsen instämmer att Klimat, Hälsa och Landskap är de tre områden som får 

störst miljöpåverkan från transporterna. Avgränsningen är generellt hållen, då det inte 

finns ett ”planförslag” att utgå från. Länsstyrelsen skulle dock önska en utveckling 

kring påverkan på kulturmiljön, under rubriken landskap. Bifogad bilaga rörande 

landskapsanalys och känslighetsbedömning kan tjäna som inspiration. 

 

Kommentar från Region Örebro län  

Frågan om koppling mellan framkomlighet och energisystem hanteras framförallt i 

åtgärdsvalsstudier som sedan leder till åtgärder. Länsplanen kan enligt förordning 

SFS 1997:263 ännu inte finansiera laddinfrastruktur men kan däremot skapa fram-

komlighet till den. Dialog om förutsättningsskapande åtgärder för ökad attraktivitet 

till hållbara drivmedel till fordon eftersträvas i åtgärdsvalsstudier enligt strategi för 

hållbara transporter. Analys av vilka fordon som inkluderas av olika åtgärder kan vara 

intressant att följa upp men är inget som är planerat för tillfället. 

 

Avgränsningen på s.10 har förtydligats och resonemang kring landskap utvecklats.   

Strategisk miljöbedömning 
Askersunds kommun  

Inga synpunkter.  

 

Laxå kommun  

Inser att frågan om avgränsning är komplex, men viktig. Det finns nu en möjlighet för 

regionen att kraftfullt bidra till bättre klimat och bättre hälsa vilket Laxå kommun 

anser vara de två viktigaste fokusområdena och som står över de övriga. Inga övriga 

synpunkter. 

 

Region Örebro läns kommentar 

Synpunkt noterad. 

 

 

Lindesbergs kommun  
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Kommunen skriver att landsbygdsperspektivet behöver framgå i beskrivningar av 

miljöaspekter. Innan slutsatser dras om miljöpåverkan behöver konsekvensbeskriv-

ningarna differentieras utifrån det behov som finns för transporter på landsbygden 

kontra i städerna. Skillnader i länets förutsättningar behöver förtydligas och synliggö-

ras i länsplanen såväl som i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Region Örebro läns kommentar 

Noterat. Det ligger i linje med Nationell strategi för hållbara transporter 2021-2030 

som är en av utgångspunkterna för länsplanen. 

 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen anser avgränsningen väl genomarbetad men har ett antal synpunkter.  

 

Länsstyrelsen ställer sig positiva till de tre kriterier som ligger till grund för 

fokusområde Klimat. Länsstyrelsen vill dock lämna följande synpunkter: 

 Det bör specificeras vilken strategi samt mål som benämns att prioriteras i 

Mål i Klimatstrategi (s.5) 

 I kriteriet Påverkan på mängden personbils- och lastbilstrafik i fordonskilo-

meter bör fler transportmedel inkluderas, så att beräkningar kan utföras och 

förändringar mellan transportslag redovisas. Ett förslag är att ett kriterium 

läggs till som väger in kollektivtrafik samt gång- och cykeltransporter. 

 I kriteriet Påverkan på energianvändning per fordonskilometer föreslår Läns-

styrelsen att personkilometer bör vara i fokus. 

 

Under exempel på prioriterade mål (s. 6) är det viktigt att tydliggöra vikten av jämlik 

hälsa och att det hänger ihop med miljökvalitetsmålen. 

 

Region Örebro läns kommentar 

Synpunkter noterade och framförda till konsult som genomför hållbarhetsbedömning-

en. 

 

 

Ljusnarsbergs kommun  

Ljusnarsbergs kommun skriver att det är viktigt att ta med aspekter i avgränsningen 

som tar hänsyn till landsbygdsutvecklingen i samband med miljöfrågornas betydelse. 

Kommunen skriver också att det är viktigt att barn, personer med funktionsnedsätt-

ning och äldre på egen hand kan ta sig till önskad destination för att klara vardagen, 

utöva fritidsaktiviteter med mera.  

 

Region Örebro läns kommentar 
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Landsbygdsutvecklingen och miljöaspekter tas med i hållbarhetsbedömningen i ana-

lyserande resonemang. Region Örebro län delar Ljusnarsbergs kommuns inspel att 

människor med olika förutsättningar ska kunna ta sig till målpunkter viktiga för att 

klara vardag och sysselsätts sin fritid.  

 

 

Örebro kommun 

Inga synpunkter 

 

 

Social konsekvensbeskrivning 
Askersunds kommun  

Inga synpunkter  

 

 

Laxå kommun  

Anser avgränsningen väl formulerad och har inga synpunkter  

 

 

Lindesbergs kommun 

Lindesbergs kommun lyfter att transportförsörjningen har utvecklats negativt sedan 

de transportpolitiska målen antogs, vilket visas i årliga uppföljningar av målen. 

Kommunen tycker att uppföljningen av tillgänglighet till skolor och arbetsplatser är 

särskilt intressant eftersom den visat att tillgängligheten är väsentligt lägre i lands-

bygdskommuner och pendlingskommuner jämfört med storstäder och större städer, 

dock är den sammanvägda bedömningen att nivån är ungefär liknande som tidigare. 

Kvinnors geografiska tillgång till arbetsmarknad är lägre än männens och skillnaden 

har ökat de senaste åren, efter att ha minskat några år.  

 

Lindesbergs kommun anser att en ny länsplan bör ta avstamp i uppföljningen av 

transportpolitiska målen för att kunna presentera åtgärder och fördelning av medel 

som vänder nedåtgående trender och bidrar till miljökvalitetsmål, till exempel ”God 

bebyggd miljö”. Lindesbergs kommun skriver att Örebro län har väldigt skilda förut-

sättningar gällande befolkning, arbetsmarknad, pendling med mera vilket behöver 

hanteras och anpassas i länsplanen. Lindesberg föreslår bland annat att länsplanen får 

tydligare målbeskrivningar och en tydligare koppling mellan mål och åtgärder. Bland 

annat behöver landsbygdsperspektivet tydliggöras. 

 

Lindesbergs kommun gör också inspel gällande satsningar på kollektivtrafik på 

landsbygden och lyfter att en utgångspunkt i resandeantal inte kan förväntas men att 

åtgärder i infrastrukturen kan skapa attraktivitet till trafikslaget.  
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Region Örebro läns kommentar 

Länsplanen ska vara målinriktad och gå i linje med de transportpolitiska målen som 

bland annat innebär ett jämlikt och jämställt transportsystem utifrån funktionsmålet. 

Länsplanen utgår även från andra mål och även lagar som tydligt pekar på vikten av 

ett jämlikt och jämställt transportsystem, bland annat regional utvecklingsstrategi och 

barnkonventionen. Att mål och resultat inte alltid går ihop kan bero på många saker, 

bland annat ekonomiska och geografiska förutsättningar och den historiska planering-

en av infrastruktur som skapat förutsättningar som i grunden gynnar mäns resande 

och därmed påverkar dagens mål om till exempel jämställd tillgänglighet till arbets-

marknad negativt. För att underlätta genomförandet av länsplanen har målen stärkts 

och förtydligats, bland annat landsbygdsperspektivet. 

 

Under de senaste åren har landsbygdsperspektivet lyfts mer politiskt än tidigare och i 

mars 2021 kom även en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Även 

denna utgår länsplanen ifrån. Effekten kan bli fördröjd eftersom ledtider inom infra-

strukturplanering är väldigt långa. 

 

 

Länsstyrelsen i Örebro län  

Länsstyrelsen anser att avgränsningen är väl genomarbetad och att det är positivt att 

Region Örebro län tar ett större grepp som rör sig utanför den lagstadgade delen i 

hållbarhetsbedömningen. Länsstyrelsen inkommer däremot med följande synpunkter: 

 Hänvisning till RUS:en och det övergripande målet om hög och jämlik livs-

kvalité bör även göras i den sociala konsekvensbedömningen, inte bara under 

kapitlet om miljökonsekvensbeskrivningen. 

 En tydligare koppling och hänvisning till Agenda 2030 bör beskrivas, inte 

enbart nämnas i nulägesanalysen. 

 Jämlikhet bör nämnas före jämställdhet då det är ett bredare begrepp. 

 En ny jämställdhetsstrategi är på väg att tas fram och hänvisning bör framö-

ver ske till den. 

 Konkretisera gärna hur jämställdhetsperspektivet ska beaktas, exempelvis att 

jämtegrering ska genomsyra alla processer. 

 I texten anges att jämlikhetsperspektivet ska säkras genom att beakta diskri-

mineringslagstiftningen, barnkonventionen och de nationella och regionala 

folkhälsomålen, varefter diskrimineringsgrunderna räknas upp (utom en). Det 

är dock viktigt att se att jämlikhet är ett bredare begrepp som inte enbart in-

begriper dessa saker, utan också behöver ta hänsyn till faktorer som 

stad/landsbygd, utbildningsnivå och klasstillhörighet 

 Etnisk tillhörighet saknas som en av de uppräknade diskrimineringsgrunder-

na. 
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 En beskrivning av tillvägagångssättet och tillämpningen av den presenterade 

modellen (s.11) och hur en bedömning ska göras saknas. 

 

Länsstyrelsen  skriver också att lösningar om tillgänglighet och delaktighet bör hållas 

inom principen om universell utformning, så att så många som möjligt gynnas från 

början. Länsstyrelsen anser också att det är snävt att enbart benämna könsfördelning 

gällande inkludering genom makt och delaktighet. 

 

Region Örebro läns kommentar 

Självklart ska RUS:en och målen om livskvalitet benämnas även under social konse-

kvensbeskrivning. Likväl som att Agenda 2030 inte enbart ska nämnas under nuläge. 

Etnisk tillhörighet har lagts till som diskrimineringsgrund i en senare version av håll-

barhetsbedömningen. Jämlikhet är ett bredare begrepp än jämställdhet och vi håller 

med om att det bör stå i den ordningen. Hur jämställdhetsperspektivet beaktas sker i 

relation till jämlikhetsperspektivet och andra perspektiv samt ihop med en universell 

hållning till åtgärder, som Länsstyrelsen även anser vara rätt förhållningssätt. En geo-

grafisk analys görs i hållbarhetsbedömningen som väger in exempelvis socioekono-

miska och geografiska skillnader för att bedöma planen.  

 

 

Ljusnarsbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun skriver att syftet med sociala konsekvensbeskrivningen bör 

vara att förbättra tillgänglighet för medborgare och näringsliv. Därmed bör Region 

Örebro län inom den sociala konsekvensbeskrivningen titta på aspekter som bidrar till 

att identifiera förutsättningar för landsbygdsutveckling som ett medel för att minska 

skillnader mellan stad och land. Kommunen gör också inspel att titta på om kollektiv-

trafiken kan minska social exkludering och att infrastruktur på riksväg 50 och ut-

byggda gång- och cykelvägar ses som komplement till järnvägsnätet och bidrar till 

god folkhälsa och landsbygdsutveckling.  

 

Region Örebro läns kommentar 

I de mål och strategier arbetet med länsplanen utgår från hanteras både tillgänglighet 

och landsbygdsutveckling, ofta ihop. Utveckling av infrastruktur är bara en del av 

flera delar som behövs för att uppnå god folkhälsa och god tillgänglighet även på 

landsbygden. Den sociala konsekvensbeskrivningen innehåller resonemang kring 

bland annat skillnader mellan stad och land, folkhälsa och tillgänglighet. Inspel till 

kollektivtrafikenheten har gjorts om social exkludering.  

 

 

Örebro kommun  

Inga synpunkter 
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Bilaga 2: Tre olika tidiga planscenarier 

Nedan presenteras tre ”extrema” planalternativ som presenterades för politiken i syfte 

att visualisera hur prioriteringar i länsplanen påverkar uppfyllnad av de transportpoli-

tiska målen. Det första alternativet Pistasch – fokus på mål för kombinerat resande 

(Figur 26) fokuserar på investeringar i cykel och kollektivtrafikåtgärder. Bedömning-

en av planalternativet (Figur 27) visar att det transportpolitiska funktionsmålet i allt 

väsentligt påverkas neutralt eller positivt. Investeringarna i större vägombyggnader 

påverkar dock uppfyllnad av hänsynsmålet i negativ riktning. 

 

Det andra alternativet Blåbär – fokus på mål för framkomlighet för bil och gods 

(Figur 28) fokuserar mer på investeringar i för vägombyggnationer jämfört med Pi-

stasch-alternativet. Bedömningen av planalternativet (Figur 29) visar att det trans-

portpolitiska funktionsmålet i allt väsentligt påverkas neutralt eller positivt. Fler Inve-

steringarna i större vägombyggnader påverkar dock uppfyllnad av hänsynsmålet mer i 

negativ riktning jämfört med Pistasch-alternativet. 

 

Det tredje alternativet Mango – fokus på mål för tillgänglighet för oskyddade trafi-

kanter (Figur 30) fokuserar mer på investeringar för cykelinfrastruktur jämfört med 

de två andra alternativen. Bedömningen av planalternativet (Figur 31) visar att det 

transportpolitiska funktionsmålet i allt väsentligt påverkas neutralt eller positivt av 

cykelinvesteringar. Färre investeringarna i större vägombyggnader innebär en lägre 

negativ påverkan av hänsynsmålet jämfört med Blåbär-alternativet. Utbyggnad av 

cykelinfrastruktur genererar dock utsläpp och påverkar klimatet negativt i utbygg-

nadsskedet. 
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Figur 26: Fördelning av investeringsramen i planalternativet Pistach – fokus på mål för kombinerat resande 
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Figur 27: Bedömning av planalternativet Pistach – fokus på mål för kombinerat resande, i förhållande till de transportpolitiska målen. 
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Figur 28: Fördelning av investeringsramen i planalternativet Blåbär – fokus på mål för framkomlighet för bil och gods 
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Figur 29 Bedömning av planalternativet Blåbär – fokus på mål för framkomlighet för bil och gods, i förhållande till de transportpolitiska målen. 
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Figur 30 Fördelning av investeringsramen i planalternativet Mango – fokus på mål för tillgänglighet för oskyddade trafikanter 
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Figur 31 Bedömning av planalternativet Mango – fokus på mål för tillgänglighet för oskyddade trafikanter, i förhållande till de transportpolitiska målen. 
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Ämne: brev till Värmlands kommuner om budget för den gemensamma hjälpmedelsnämnden
Från: Erik Lisshammar <erik.lisshammar@regionvarmland.se>
Till: kommun@forshaga.se <kommun@forshaga.se>; kommun@hagfors.se 
<kommun@hagfors.se>; kommun@kil.se <kommun@kil.se>; karlstadskommun@karlstad.se 
<karlstadskommun@karlstad.se>; kommun@hammaro.se <kommun@hammaro.se>; 
kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>; kommunen; kommun@eda.se <kommun@eda.se>; 
kommun@munkfors.se <kommun@munkfors.se>; StorforsKommun; kommun@saffle.se 
<kommun@saffle.se>; kommun@arjang.se <kommun@arjang.se>; kommun@filipstad.se 
<kommun@filipstad.se>; arvika.kommun@arvika.se <arvika.kommun@arvika.se>; 
kommunstyrelsen@grums.se <kommunstyrelsen@grums.se>; torsby.kommun@torsby.se 
<torsby.kommun@torsby.se>
Mottaget: 2021-10-11 13:19:10

Hej!
 
Jag skickar över ett brev om budget 2022 för den gemensamma hjälpmedelsnämnden.
 
Med vänlig hälsning
 
Erik Lisshammar
Nämndsekreterare
010-831 74 78, 072-464 13 24
erik.lisshammar@regionvarmland.se 
 
Region Värmland
Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet
Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad 
www.regionvarmland.se, www.1177.se
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Följebrev gällande utökad budget år 2022 för Hjälpmedelsnämnden 
 
Hej Lennart! 
 
Jag bifogar protokollsutdraget från hjälpmedelsnämnden där vi tog beslutet om att skicka ut brevet 
med en anhållan om ett tillskott till budgeten och beräkningar av kommunernas kostnader. Räcker 
det här som underlag? 
 
Med vänlig hälsning 
 
Erik Lisshammar 
Nämndsekreterare 
010-831 74 78, 072-464 13 24 
erik.lisshammar@regionvarmland.se  
 
Region Värmland 
Hälso- och sjukvårdens administrativa enhet 
Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad  
www.regionvarmland.se, www.1177.se 
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KOMMUN Motpart RD 2021M10 Andel

1715 Kil 819 4,2%
1730 Eda 589 3,0%
1737 Torsby 949 4,9%
1760 Storfors 257 1,3%
1761 Hammarö 856 4,4%
1762 Munkfors 351 1,8%
1763 Forshaga 741 3,8%
1764 Grums 651 3,4%
1765 Årjäng 692 3,6%
1766 Sunne 939 4,9%
1780 Karlstad 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 1 778 9,2%
1782 Filipstad 831 4,3%
1783 Hagfors 1 032 5,3%
1784 Arvika 2 006 10,4%
1785 Säffle 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

BudgetÅr 2022 
JämförelsePeriod 2021-10 
Ktogr1 A Verksamhetens intäkter
Ae 75403

Ktogr2
Utfall R12
2021-10

Prognos
2021-10

Budget
2021

AF Försäljn tjänster (35-36) -3 317 -3 618 -3 618
AM Övriga intäkter (39) 64 0 0
TOTALT -3 253 -3 618 -3 618
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Fakturering per år
Fakturering
per månad

-161 038 -13 420
-115 814 -9 651
-186 600 -15 550
-50 533 -4 211
-168 314 -14 026
-69 016 -5 751
-145 701 -12 142
-128 005 -10 667
-136 067 -11 339
-184 634 -15 386

-1 090 106 -90 842
-349 605 -29 134
-163 398 -13 616
-202 920 -16 910
-394 436 -32 870
-255 813 -21 318
-3 802 000 -316 833

Budget
2022

-3 802 000
0

-3 802 000
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KOMMUN Motpart RD
2021M10
Antal över

80 år
Andel

1715 Kil 509 Kil kommun 819 4,2%
1730 Eda 502 Eda kommun 589 3,0%
1737 Torsby 515 Torsby kommun 949 4,9%
1760 Storfors 512 Storfors kommun 257 1,3%
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 856 4,4%
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 351 1,8%
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 741 3,8%
1764 Grums 505 Grums kommun 651 3,4%
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 692 3,6%
1766 Sunne 513 Sunne kommun 939 4,9%
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 778 9,2%
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 831 4,3%
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 032 5,3%
1784 Arvika 501 Arvika kommun 2 006 10,4%
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%
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Fakturering per år 2022
Fakturering per månad

2022 Månadsbelopp 2021

-161 038 -13 420 -12 692
-115 814 -9 651 -9 285
-186 600 -15 550 -15 164
-50 533 -4 211 -3 977
-168 314 -14 026 -13 246
-69 016 -5 751 -5 562
-145 701 -12 142 -11 424
-128 005 -10 667 -10 030
-136 067 -11 339 -10 854
-184 634 -15 386 -14 657

-1 090 106 -90 842 -86 292
-349 605 -29 134 -27 555
-163 398 -13 616 -13 500
-202 920 -16 910 -16 225
-394 436 -32 870 -30 945
-255 813 -21 318 -20 092

-3 802 000 -316 833 -301 500
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Differens per månad
2022 jmf 2021

Differens per år 2022
jmf 2021

728 8 736
366 4 391
386 4 635
234 2 808
780 9 356
190 2 277
717 8 610
637 7 646
485 5 820
729 8 753

4 550 54 599
1 579 18 950
116 1 398
685 8 216

1 924 23 091
1 226 14 715
15 333 184 000

1005



AE 75401
2019 Konto 3699

Motpart i RD Antal 80 år - % Debitering kr/år Debitering kr/mån Sekretariat kr/år Sekretariat kr/mån

Summa
debitera per
månad

1715 Kil 509 Kil kommun 726 4% 137 737 11 478  3 634 303 11 781 
1730 Eda 502 Eda kommun 577 3% 109 469 9 122  2 888 241 9 363 
1737 Torsby 515 Torsby kommun 986 5% 187 064 15 589  4 935 411 16 000 
1760 Storfors 512 Storfors kommun 246 1% 46 671 3 889  1 231 103 3 992 
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 777 4% 147 413 12 284  3 889 324 12 608 
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 369 2% 70 007 5 834  1 847 154 5 988 
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 694 4% 131 666 10 972  3 474 289 11 262 
1764 Grums 505 Grums kommun 615 3% 116 678 9 723  3 078 257 9 980 
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 657 4% 124 646 10 387  3 289 274 10 661 
1766 Sunne 513 Sunne kommun 911 5% 172 835 14 403  4 560 380 14 783 
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 245 28% 995 082 82 924  26 253 2 188 85 111 
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 738 9% 329 734 27 478  8 699 725 28 203 
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 833 4% 158 037 13 170  4 169 347 13 517 
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 017 5% 192 945 16 079  5 090 424 16 503 
1784 Arvika 501 Arvika kommun 1 936 10% 367 298 30 608  9 690 808 31 416 
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 253 7% 237 719 19 810  6 272 523 20 333 
Summa 18 580 100% 3 525 000 293 750  93 000  301 500 

2020 års debitering totalt prel 3 525 000  93 000  3 618 000 
Uppgifterna avser förhållandena den 1 november för valt/valda år 
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.
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Transaktion Utfall Budget Källa kod
Totaler -69530 0

202134710 69530 0 IB

Kommun Antal 80 år 2020 % Deb per mån 2021
1715 Kil 726 3,9% -12 692
1730 Eda 577 3,1% -9 285
1737 Torsby 986 5,3% -15 164
1760 Storfors 246 1,3% -3 977
1761 Hammarö 777 4,2% -13 246
1762 Munkfors 369 2,0% -5 562
1763 Forshaga 694 3,7% -11 424
1764 Grums 615 3,3% -10 030
1765 Årjäng 657 3,5% -10 854
1766 Sunne 911 4,9% -14 657
1780 Karlstad 5 245 28,2% -86 292
1781 Kristinehamn 1 738 9,4% -27 555
1782 Filipstad 833 4,5% -13 500
1783 Hagfors 1 017 5,5% -16 225
1784 Arvika 1 936 10,4% -30 945
1785 Säffle 1 253 6,7% -20 092

18 580 100,0% -301 500

-1
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Motpart kod AE kod

600 75403

Årsbelopp 2021 Justering resultat 2020 från BR
-152 303 2 717
-111 423 2 159
-181 965 3 690
-47 725 921
-158 958 2 908
-66 739 1 381
-137 092 2 597
-120 359 2 301
-130 246 2 459
-175 880 3 409

-1 035 507 19 628
-330 655 6 504
-162 000 3 117
-194 704 3 806
-371 345 7 245
-241 099 4 689
-3 618 000 69 530
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Konto kod Aktivitet kod Projekt kod Objekt kod Fri kod Sort kod

2994 0 - 0 - 0

Justerat månadsbelopp december
-9 975
-7 126
-11 474
-3 057
-10 339
-4 181
-8 827
-7 728
-8 395
-11 248
-66 664
-21 051
-10 383
-12 420
-23 701
-15 403
-231 970
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Investering kod Text Ver-datum Vernr Inscannad faktura

- Ingående balans 20210101 150158
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KOMMUN Motpart RD 2021M10 Andel

1715 Kil 819 4,2%
1730 Eda 589 3,0%
1737 Torsby 949 4,9%
1760 Storfors 257 1,3%
1761 Hammarö 856 4,4%
1762 Munkfors 351 1,8%
1763 Forshaga 741 3,8%
1764 Grums 651 3,4%
1765 Årjäng 692 3,6%
1766 Sunne 939 4,9%
1780 Karlstad 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 1 778 9,2%
1782 Filipstad 831 4,3%
1783 Hagfors 1 032 5,3%
1784 Arvika 2 006 10,4%
1785 Säffle 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

BudgetÅr 2022 
JämförelsePeriod 2021-10 
Ktogr1 A Verksamhetens intäkter
Ae 75403

Ktogr2
Utfall R12
2021-10

Prognos
2021-10

Budget
2021

AF Försäljn tjänster (35-36) -3 317 -3 618 -3 618
AM Övriga intäkter (39) 64 0 0
TOTALT -3 253 -3 618 -3 618
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Fakturering per år
Fakturering
per månad

-161 038 -13 420
-115 814 -9 651
-186 600 -15 550
-50 533 -4 211
-168 314 -14 026
-69 016 -5 751
-145 701 -12 142
-128 005 -10 667
-136 067 -11 339
-184 634 -15 386

-1 090 106 -90 842
-349 605 -29 134
-163 398 -13 616
-202 920 -16 910
-394 436 -32 870
-255 813 -21 318
-3 802 000 -316 833

Budget
2022

-3 802 000
0

-3 802 000
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KOMMUN Motpart RD
2021M10
Antal över

80 år
Andel

1715 Kil 509 Kil kommun 819 4,2%
1730 Eda 502 Eda kommun 589 3,0%
1737 Torsby 515 Torsby kommun 949 4,9%
1760 Storfors 512 Storfors kommun 257 1,3%
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 856 4,4%
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 351 1,8%
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 741 3,8%
1764 Grums 505 Grums kommun 651 3,4%
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 692 3,6%
1766 Sunne 513 Sunne kommun 939 4,9%
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 778 9,2%
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 831 4,3%
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 032 5,3%
1784 Arvika 501 Arvika kommun 2 006 10,4%
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%
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Fakturering per år 2022
Fakturering per månad

2022 Månadsbelopp 2021

-161 038 -13 420 -12 692
-115 814 -9 651 -9 285
-186 600 -15 550 -15 164
-50 533 -4 211 -3 977
-168 314 -14 026 -13 246
-69 016 -5 751 -5 562
-145 701 -12 142 -11 424
-128 005 -10 667 -10 030
-136 067 -11 339 -10 854
-184 634 -15 386 -14 657

-1 090 106 -90 842 -86 292
-349 605 -29 134 -27 555
-163 398 -13 616 -13 500
-202 920 -16 910 -16 225
-394 436 -32 870 -30 945
-255 813 -21 318 -20 092

-3 802 000 -316 833 -301 500
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Differens per månad
2022 jmf 2021

Differens per år 2022
jmf 2021

728 8 736
366 4 391
386 4 635
234 2 808
780 9 356
190 2 277
717 8 610
637 7 646
485 5 820
729 8 753

4 550 54 599
1 579 18 950
116 1 398
685 8 216

1 924 23 091
1 226 14 715
15 333 184 000
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AE 75401
2019 Konto 3699

Motpart i RD Antal 80 år - % Debitering kr/år Debitering kr/mån Sekretariat kr/år Sekretariat kr/mån

Summa
debitera per
månad

1715 Kil 509 Kil kommun 726 4% 137 737 11 478  3 634 303 11 781 
1730 Eda 502 Eda kommun 577 3% 109 469 9 122  2 888 241 9 363 
1737 Torsby 515 Torsby kommun 986 5% 187 064 15 589  4 935 411 16 000 
1760 Storfors 512 Storfors kommun 246 1% 46 671 3 889  1 231 103 3 992 
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 777 4% 147 413 12 284  3 889 324 12 608 
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 369 2% 70 007 5 834  1 847 154 5 988 
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 694 4% 131 666 10 972  3 474 289 11 262 
1764 Grums 505 Grums kommun 615 3% 116 678 9 723  3 078 257 9 980 
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 657 4% 124 646 10 387  3 289 274 10 661 
1766 Sunne 513 Sunne kommun 911 5% 172 835 14 403  4 560 380 14 783 
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 245 28% 995 082 82 924  26 253 2 188 85 111 
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 738 9% 329 734 27 478  8 699 725 28 203 
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 833 4% 158 037 13 170  4 169 347 13 517 
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 017 5% 192 945 16 079  5 090 424 16 503 
1784 Arvika 501 Arvika kommun 1 936 10% 367 298 30 608  9 690 808 31 416 
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 253 7% 237 719 19 810  6 272 523 20 333 
Summa 18 580 100% 3 525 000 293 750  93 000  301 500 

2020 års debitering totalt prel 3 525 000  93 000  3 618 000 
Uppgifterna avser förhållandena den 1 november för valt/valda år 
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.
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Transaktion Utfall Budget Källa kod
Totaler -69530 0

202134710 69530 0 IB

Kommun Antal 80 år 2020 % Deb per mån 2021
1715 Kil 726 3,9% -12 692
1730 Eda 577 3,1% -9 285
1737 Torsby 986 5,3% -15 164
1760 Storfors 246 1,3% -3 977
1761 Hammarö 777 4,2% -13 246
1762 Munkfors 369 2,0% -5 562
1763 Forshaga 694 3,7% -11 424
1764 Grums 615 3,3% -10 030
1765 Årjäng 657 3,5% -10 854
1766 Sunne 911 4,9% -14 657
1780 Karlstad 5 245 28,2% -86 292
1781 Kristinehamn 1 738 9,4% -27 555
1782 Filipstad 833 4,5% -13 500
1783 Hagfors 1 017 5,5% -16 225
1784 Arvika 1 936 10,4% -30 945
1785 Säffle 1 253 6,7% -20 092

18 580 100,0% -301 500

-1

1017



Motpart kod AE kod

600 75403

Årsbelopp 2021 Justering resultat 2020 från BR
-152 303 2 717
-111 423 2 159
-181 965 3 690
-47 725 921
-158 958 2 908
-66 739 1 381
-137 092 2 597
-120 359 2 301
-130 246 2 459
-175 880 3 409

-1 035 507 19 628
-330 655 6 504
-162 000 3 117
-194 704 3 806
-371 345 7 245
-241 099 4 689
-3 618 000 69 530

1018



Konto kod Aktivitet kod Projekt kod Objekt kod Fri kod Sort kod

2994 0 - 0 - 0

Justerat månadsbelopp december
-9 975
-7 126
-11 474
-3 057
-10 339
-4 181
-8 827
-7 728
-8 395
-11 248
-66 664
-21 051
-10 383
-12 420
-23 701
-15 403
-231 970

1019



Investering kod Text Ver-datum Vernr Inscannad faktura

- Ingående balans 20210101 150158

1020



KOMMUN Motpart RD 2021M10 Andel

1715 Kil 819 4,2%
1730 Eda 589 3,0%
1737 Torsby 949 4,9%
1760 Storfors 257 1,3%
1761 Hammarö 856 4,4%
1762 Munkfors 351 1,8%
1763 Forshaga 741 3,8%
1764 Grums 651 3,4%
1765 Årjäng 692 3,6%
1766 Sunne 939 4,9%
1780 Karlstad 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 1 778 9,2%
1782 Filipstad 831 4,3%
1783 Hagfors 1 032 5,3%
1784 Arvika 2 006 10,4%
1785 Säffle 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

BudgetÅr 2022 
JämförelsePeriod 2021-10 
Ktogr1 A Verksamhetens intäkter
Ae 75403

Ktogr2
Utfall R12
2021-10

Prognos
2021-10

Budget
2021

AF Försäljn tjänster (35-36) -3 317 -3 618 -3 618
AM Övriga intäkter (39) 64 0 0
TOTALT -3 253 -3 618 -3 618

1021



Fakturering per år
Fakturering
per månad

-161 038 -13 420
-115 814 -9 651
-186 600 -15 550
-50 533 -4 211
-168 314 -14 026
-69 016 -5 751
-145 701 -12 142
-128 005 -10 667
-136 067 -11 339
-184 634 -15 386

-1 090 106 -90 842
-349 605 -29 134
-163 398 -13 616
-202 920 -16 910
-394 436 -32 870
-255 813 -21 318
-3 802 000 -316 833

Budget
2022

-3 802 000
0

-3 802 000

1022



KOMMUN Motpart RD
2021M10
Antal över

80 år
Andel

1715 Kil 509 Kil kommun 819 4,2%
1730 Eda 502 Eda kommun 589 3,0%
1737 Torsby 515 Torsby kommun 949 4,9%
1760 Storfors 512 Storfors kommun 257 1,3%
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 856 4,4%
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 351 1,8%
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 741 3,8%
1764 Grums 505 Grums kommun 651 3,4%
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 692 3,6%
1766 Sunne 513 Sunne kommun 939 4,9%
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 778 9,2%
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 831 4,3%
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 032 5,3%
1784 Arvika 501 Arvika kommun 2 006 10,4%
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

1023



Fakturering per år 2022
Fakturering per månad

2022 Månadsbelopp 2021

-161 038 -13 420 -12 692
-115 814 -9 651 -9 285
-186 600 -15 550 -15 164
-50 533 -4 211 -3 977
-168 314 -14 026 -13 246
-69 016 -5 751 -5 562
-145 701 -12 142 -11 424
-128 005 -10 667 -10 030
-136 067 -11 339 -10 854
-184 634 -15 386 -14 657

-1 090 106 -90 842 -86 292
-349 605 -29 134 -27 555
-163 398 -13 616 -13 500
-202 920 -16 910 -16 225
-394 436 -32 870 -30 945
-255 813 -21 318 -20 092

-3 802 000 -316 833 -301 500

1024



Differens per månad
2022 jmf 2021

Differens per år 2022
jmf 2021

728 8 736
366 4 391
386 4 635
234 2 808
780 9 356
190 2 277
717 8 610
637 7 646
485 5 820
729 8 753

4 550 54 599
1 579 18 950
116 1 398
685 8 216

1 924 23 091
1 226 14 715
15 333 184 000

1025



AE 75401
2019 Konto 3699

Motpart i RD Antal 80 år - % Debitering kr/år Debitering kr/mån Sekretariat kr/år Sekretariat kr/mån

Summa
debitera per
månad

1715 Kil 509 Kil kommun 726 4% 137 737 11 478  3 634 303 11 781 
1730 Eda 502 Eda kommun 577 3% 109 469 9 122  2 888 241 9 363 
1737 Torsby 515 Torsby kommun 986 5% 187 064 15 589  4 935 411 16 000 
1760 Storfors 512 Storfors kommun 246 1% 46 671 3 889  1 231 103 3 992 
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 777 4% 147 413 12 284  3 889 324 12 608 
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 369 2% 70 007 5 834  1 847 154 5 988 
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 694 4% 131 666 10 972  3 474 289 11 262 
1764 Grums 505 Grums kommun 615 3% 116 678 9 723  3 078 257 9 980 
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 657 4% 124 646 10 387  3 289 274 10 661 
1766 Sunne 513 Sunne kommun 911 5% 172 835 14 403  4 560 380 14 783 
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 245 28% 995 082 82 924  26 253 2 188 85 111 
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 738 9% 329 734 27 478  8 699 725 28 203 
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 833 4% 158 037 13 170  4 169 347 13 517 
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 017 5% 192 945 16 079  5 090 424 16 503 
1784 Arvika 501 Arvika kommun 1 936 10% 367 298 30 608  9 690 808 31 416 
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 253 7% 237 719 19 810  6 272 523 20 333 
Summa 18 580 100% 3 525 000 293 750  93 000  301 500 

2020 års debitering totalt prel 3 525 000  93 000  3 618 000 
Uppgifterna avser förhållandena den 1 november för valt/valda år 
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

1026



Transaktion Utfall Budget Källa kod
Totaler -69530 0

202134710 69530 0 IB

Kommun Antal 80 år 2020 % Deb per mån 2021
1715 Kil 726 3,9% -12 692
1730 Eda 577 3,1% -9 285
1737 Torsby 986 5,3% -15 164
1760 Storfors 246 1,3% -3 977
1761 Hammarö 777 4,2% -13 246
1762 Munkfors 369 2,0% -5 562
1763 Forshaga 694 3,7% -11 424
1764 Grums 615 3,3% -10 030
1765 Årjäng 657 3,5% -10 854
1766 Sunne 911 4,9% -14 657
1780 Karlstad 5 245 28,2% -86 292
1781 Kristinehamn 1 738 9,4% -27 555
1782 Filipstad 833 4,5% -13 500
1783 Hagfors 1 017 5,5% -16 225
1784 Arvika 1 936 10,4% -30 945
1785 Säffle 1 253 6,7% -20 092

18 580 100,0% -301 500

-1

1027



Motpart kod AE kod

600 75403

Årsbelopp 2021 Justering resultat 2020 från BR
-152 303 2 717
-111 423 2 159
-181 965 3 690
-47 725 921
-158 958 2 908
-66 739 1 381
-137 092 2 597
-120 359 2 301
-130 246 2 459
-175 880 3 409

-1 035 507 19 628
-330 655 6 504
-162 000 3 117
-194 704 3 806
-371 345 7 245
-241 099 4 689
-3 618 000 69 530

1028



Konto kod Aktivitet kod Projekt kod Objekt kod Fri kod Sort kod

2994 0 - 0 - 0

Justerat månadsbelopp december
-9 975
-7 126
-11 474
-3 057
-10 339
-4 181
-8 827
-7 728
-8 395
-11 248
-66 664
-21 051
-10 383
-12 420
-23 701
-15 403
-231 970

1029



Investering kod Text Ver-datum Vernr Inscannad faktura

- Ingående balans 20210101 150158

1030



KOMMUN Motpart RD 2021M10 Andel

1715 Kil 819 4,2%
1730 Eda 589 3,0%
1737 Torsby 949 4,9%
1760 Storfors 257 1,3%
1761 Hammarö 856 4,4%
1762 Munkfors 351 1,8%
1763 Forshaga 741 3,8%
1764 Grums 651 3,4%
1765 Årjäng 692 3,6%
1766 Sunne 939 4,9%
1780 Karlstad 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 1 778 9,2%
1782 Filipstad 831 4,3%
1783 Hagfors 1 032 5,3%
1784 Arvika 2 006 10,4%
1785 Säffle 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

BudgetÅr 2022 
JämförelsePeriod 2021-10 
Ktogr1 A Verksamhetens intäkter
Ae 75403

Ktogr2
Utfall R12
2021-10

Prognos
2021-10

Budget
2021

AF Försäljn tjänster (35-36) -3 317 -3 618 -3 618
AM Övriga intäkter (39) 64 0 0
TOTALT -3 253 -3 618 -3 618

1031



Fakturering per år
Fakturering
per månad

-161 038 -13 420
-115 814 -9 651
-186 600 -15 550
-50 533 -4 211
-168 314 -14 026
-69 016 -5 751
-145 701 -12 142
-128 005 -10 667
-136 067 -11 339
-184 634 -15 386

-1 090 106 -90 842
-349 605 -29 134
-163 398 -13 616
-202 920 -16 910
-394 436 -32 870
-255 813 -21 318
-3 802 000 -316 833

Budget
2022

-3 802 000
0

-3 802 000

1032



KOMMUN Motpart RD
2021M10
Antal över

80 år
Andel

1715 Kil 509 Kil kommun 819 4,2%
1730 Eda 502 Eda kommun 589 3,0%
1737 Torsby 515 Torsby kommun 949 4,9%
1760 Storfors 512 Storfors kommun 257 1,3%
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 856 4,4%
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 351 1,8%
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 741 3,8%
1764 Grums 505 Grums kommun 651 3,4%
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 692 3,6%
1766 Sunne 513 Sunne kommun 939 4,9%
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 778 9,2%
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 831 4,3%
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 032 5,3%
1784 Arvika 501 Arvika kommun 2 006 10,4%
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

1033



Fakturering per år 2022
Fakturering per månad

2022 Månadsbelopp 2021

-161 038 -13 420 -12 692
-115 814 -9 651 -9 285
-186 600 -15 550 -15 164
-50 533 -4 211 -3 977
-168 314 -14 026 -13 246
-69 016 -5 751 -5 562
-145 701 -12 142 -11 424
-128 005 -10 667 -10 030
-136 067 -11 339 -10 854
-184 634 -15 386 -14 657

-1 090 106 -90 842 -86 292
-349 605 -29 134 -27 555
-163 398 -13 616 -13 500
-202 920 -16 910 -16 225
-394 436 -32 870 -30 945
-255 813 -21 318 -20 092

-3 802 000 -316 833 -301 500

1034



Differens per månad
2022 jmf 2021

Differens per år 2022
jmf 2021

728 8 736
366 4 391
386 4 635
234 2 808
780 9 356
190 2 277
717 8 610
637 7 646
485 5 820
729 8 753

4 550 54 599
1 579 18 950
116 1 398
685 8 216

1 924 23 091
1 226 14 715
15 333 184 000

1035



AE 75401
2019 Konto 3699

Motpart i RD Antal 80 år - % Debitering kr/år Debitering kr/mån Sekretariat kr/år Sekretariat kr/mån

Summa
debitera per
månad

1715 Kil 509 Kil kommun 726 4% 137 737 11 478  3 634 303 11 781 
1730 Eda 502 Eda kommun 577 3% 109 469 9 122  2 888 241 9 363 
1737 Torsby 515 Torsby kommun 986 5% 187 064 15 589  4 935 411 16 000 
1760 Storfors 512 Storfors kommun 246 1% 46 671 3 889  1 231 103 3 992 
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 777 4% 147 413 12 284  3 889 324 12 608 
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 369 2% 70 007 5 834  1 847 154 5 988 
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 694 4% 131 666 10 972  3 474 289 11 262 
1764 Grums 505 Grums kommun 615 3% 116 678 9 723  3 078 257 9 980 
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 657 4% 124 646 10 387  3 289 274 10 661 
1766 Sunne 513 Sunne kommun 911 5% 172 835 14 403  4 560 380 14 783 
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 245 28% 995 082 82 924  26 253 2 188 85 111 
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 738 9% 329 734 27 478  8 699 725 28 203 
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 833 4% 158 037 13 170  4 169 347 13 517 
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 017 5% 192 945 16 079  5 090 424 16 503 
1784 Arvika 501 Arvika kommun 1 936 10% 367 298 30 608  9 690 808 31 416 
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 253 7% 237 719 19 810  6 272 523 20 333 
Summa 18 580 100% 3 525 000 293 750  93 000  301 500 

2020 års debitering totalt prel 3 525 000  93 000  3 618 000 
Uppgifterna avser förhållandena den 1 november för valt/valda år 
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

1036



Transaktion Utfall Budget Källa kod
Totaler -69530 0

202134710 69530 0 IB

Kommun Antal 80 år 2020 % Deb per mån 2021
1715 Kil 726 3,9% -12 692
1730 Eda 577 3,1% -9 285
1737 Torsby 986 5,3% -15 164
1760 Storfors 246 1,3% -3 977
1761 Hammarö 777 4,2% -13 246
1762 Munkfors 369 2,0% -5 562
1763 Forshaga 694 3,7% -11 424
1764 Grums 615 3,3% -10 030
1765 Årjäng 657 3,5% -10 854
1766 Sunne 911 4,9% -14 657
1780 Karlstad 5 245 28,2% -86 292
1781 Kristinehamn 1 738 9,4% -27 555
1782 Filipstad 833 4,5% -13 500
1783 Hagfors 1 017 5,5% -16 225
1784 Arvika 1 936 10,4% -30 945
1785 Säffle 1 253 6,7% -20 092

18 580 100,0% -301 500

-1

1037



Motpart kod AE kod

600 75403

Årsbelopp 2021 Justering resultat 2020 från BR
-152 303 2 717
-111 423 2 159
-181 965 3 690
-47 725 921
-158 958 2 908
-66 739 1 381
-137 092 2 597
-120 359 2 301
-130 246 2 459
-175 880 3 409

-1 035 507 19 628
-330 655 6 504
-162 000 3 117
-194 704 3 806
-371 345 7 245
-241 099 4 689
-3 618 000 69 530

1038



Konto kod Aktivitet kod Projekt kod Objekt kod Fri kod Sort kod

2994 0 - 0 - 0

Justerat månadsbelopp december
-9 975
-7 126
-11 474
-3 057
-10 339
-4 181
-8 827
-7 728
-8 395
-11 248
-66 664
-21 051
-10 383
-12 420
-23 701
-15 403
-231 970

1039



Investering kod Text Ver-datum Vernr Inscannad faktura

- Ingående balans 20210101 150158

1040



KOMMUN Motpart RD 2021M10 Andel

1715 Kil 819 4,2%
1730 Eda 589 3,0%
1737 Torsby 949 4,9%
1760 Storfors 257 1,3%
1761 Hammarö 856 4,4%
1762 Munkfors 351 1,8%
1763 Forshaga 741 3,8%
1764 Grums 651 3,4%
1765 Årjäng 692 3,6%
1766 Sunne 939 4,9%
1780 Karlstad 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 1 778 9,2%
1782 Filipstad 831 4,3%
1783 Hagfors 1 032 5,3%
1784 Arvika 2 006 10,4%
1785 Säffle 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

BudgetÅr 2022 
JämförelsePeriod 2021-10 
Ktogr1 A Verksamhetens intäkter
Ae 75403

Ktogr2
Utfall R12
2021-10

Prognos
2021-10

Budget
2021

AF Försäljn tjänster (35-36) -3 317 -3 618 -3 618
AM Övriga intäkter (39) 64 0 0
TOTALT -3 253 -3 618 -3 618

1041



Fakturering per år
Fakturering
per månad

-161 038 -13 420
-115 814 -9 651
-186 600 -15 550
-50 533 -4 211
-168 314 -14 026
-69 016 -5 751
-145 701 -12 142
-128 005 -10 667
-136 067 -11 339
-184 634 -15 386

-1 090 106 -90 842
-349 605 -29 134
-163 398 -13 616
-202 920 -16 910
-394 436 -32 870
-255 813 -21 318
-3 802 000 -316 833

Budget
2022

-3 802 000
0

-3 802 000

1042



KOMMUN Motpart RD
2021M10
Antal över

80 år
Andel

1715 Kil 509 Kil kommun 819 4,2%
1730 Eda 502 Eda kommun 589 3,0%
1737 Torsby 515 Torsby kommun 949 4,9%
1760 Storfors 512 Storfors kommun 257 1,3%
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 856 4,4%
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 351 1,8%
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 741 3,8%
1764 Grums 505 Grums kommun 651 3,4%
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 692 3,6%
1766 Sunne 513 Sunne kommun 939 4,9%
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 544 28,7%
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 778 9,2%
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 831 4,3%
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 032 5,3%
1784 Arvika 501 Arvika kommun 2 006 10,4%
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 301 6,7%
Summa 19 336 100,0%

1043



Fakturering per år 2022
Fakturering per månad

2022 Månadsbelopp 2021

-161 038 -13 420 -12 692
-115 814 -9 651 -9 285
-186 600 -15 550 -15 164
-50 533 -4 211 -3 977
-168 314 -14 026 -13 246
-69 016 -5 751 -5 562
-145 701 -12 142 -11 424
-128 005 -10 667 -10 030
-136 067 -11 339 -10 854
-184 634 -15 386 -14 657

-1 090 106 -90 842 -86 292
-349 605 -29 134 -27 555
-163 398 -13 616 -13 500
-202 920 -16 910 -16 225
-394 436 -32 870 -30 945
-255 813 -21 318 -20 092

-3 802 000 -316 833 -301 500

1044



Differens per månad
2022 jmf 2021

Differens per år 2022
jmf 2021

728 8 736
366 4 391
386 4 635
234 2 808
780 9 356
190 2 277
717 8 610
637 7 646
485 5 820
729 8 753

4 550 54 599
1 579 18 950
116 1 398
685 8 216

1 924 23 091
1 226 14 715
15 333 184 000

1045



AE 75401
2019 Konto 3699

Motpart i RD Antal 80 år - % Debitering kr/år Debitering kr/mån Sekretariat kr/år Sekretariat kr/mån

Summa
debitera per
månad

1715 Kil 509 Kil kommun 726 4% 137 737 11 478  3 634 303 11 781 
1730 Eda 502 Eda kommun 577 3% 109 469 9 122  2 888 241 9 363 
1737 Torsby 515 Torsby kommun 986 5% 187 064 15 589  4 935 411 16 000 
1760 Storfors 512 Storfors kommun 246 1% 46 671 3 889  1 231 103 3 992 
1761 Hammarö 507 Hammarö kommun 777 4% 147 413 12 284  3 889 324 12 608 
1762 Munkfors 511 Munkfors kommun 369 2% 70 007 5 834  1 847 154 5 988 
1763 Forshaga 504 Forshaga kommun 694 4% 131 666 10 972  3 474 289 11 262 
1764 Grums 505 Grums kommun 615 3% 116 678 9 723  3 078 257 9 980 
1765 Årjäng 516 Årjäng kommun 657 4% 124 646 10 387  3 289 274 10 661 
1766 Sunne 513 Sunne kommun 911 5% 172 835 14 403  4 560 380 14 783 
1780 Karlstad 508 Karlstad kommun 5 245 28% 995 082 82 924  26 253 2 188 85 111 
1781 Kristinehamn 510 Kristinehamn kommun 1 738 9% 329 734 27 478  8 699 725 28 203 
1782 Filipstad 503 Filipstad kommun 833 4% 158 037 13 170  4 169 347 13 517 
1783 Hagfors 506 Hagfors kommun 1 017 5% 192 945 16 079  5 090 424 16 503 
1784 Arvika 501 Arvika kommun 1 936 10% 367 298 30 608  9 690 808 31 416 
1785 Säffle 514 Säffle kommun 1 253 7% 237 719 19 810  6 272 523 20 333 
Summa 18 580 100% 3 525 000 293 750  93 000  301 500 

2020 års debitering totalt prel 3 525 000  93 000  3 618 000 
Uppgifterna avser förhållandena den 1 november för valt/valda år 
enligt den regionala indelning som gäller den 1 januari året efter.

1046



Transaktion Utfall Budget Källa kod
Totaler -69530 0

202134710 69530 0 IB

Kommun Antal 80 år 2020 % Deb per mån 2021
1715 Kil 726 3,9% -12 692
1730 Eda 577 3,1% -9 285
1737 Torsby 986 5,3% -15 164
1760 Storfors 246 1,3% -3 977
1761 Hammarö 777 4,2% -13 246
1762 Munkfors 369 2,0% -5 562
1763 Forshaga 694 3,7% -11 424
1764 Grums 615 3,3% -10 030
1765 Årjäng 657 3,5% -10 854
1766 Sunne 911 4,9% -14 657
1780 Karlstad 5 245 28,2% -86 292
1781 Kristinehamn 1 738 9,4% -27 555
1782 Filipstad 833 4,5% -13 500
1783 Hagfors 1 017 5,5% -16 225
1784 Arvika 1 936 10,4% -30 945
1785 Säffle 1 253 6,7% -20 092

18 580 100,0% -301 500

-1
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Motpart kod AE kod

600 75403

Årsbelopp 2021 Justering resultat 2020 från BR
-152 303 2 717
-111 423 2 159
-181 965 3 690
-47 725 921
-158 958 2 908
-66 739 1 381
-137 092 2 597
-120 359 2 301
-130 246 2 459
-175 880 3 409

-1 035 507 19 628
-330 655 6 504
-162 000 3 117
-194 704 3 806
-371 345 7 245
-241 099 4 689
-3 618 000 69 530
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Konto kod Aktivitet kod Projekt kod Objekt kod Fri kod Sort kod

2994 0 - 0 - 0

Justerat månadsbelopp december
-9 975
-7 126
-11 474
-3 057
-10 339
-4 181
-8 827
-7 728
-8 395
-11 248
-66 664
-21 051
-10 383
-12 420
-23 701
-15 403
-231 970
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Investering kod Text Ver-datum Vernr Inscannad faktura

- Ingående balans 20210101 150158
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