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Utredningssträckan längs E20 är markerad i rött och sträcker sig mellan Arboga (inklusive trafikplats Gräsnäs vid E18) och 
Eskilstuna (till trafikplats Gröndal vid väg 56). 
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Sammanfattning 

Framkomligheten och trafiksäkerheten på E20 mellan Arboga och Eskilstuna har brister. Vägen är i 

huvudsak en 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/h där det längs sträckan finns flera korsningar i 

plan. E20 passerar Hjälmare kanal via en öppningsbar bro som påverkar framkomligheten längs 

sträckan. Vidare är det vanlig tvåfältsväg med lägre hastighet över och i anslutning till bron. Förbi 

Arboga är även där tvåfältsväg med flera korsningspunkter i plan som E20-trafiken måste passera. 

Trafikplats Gräsnäs utanför Arboga som länkar samman E20 och E18 har brister i sin utformning som 

påverkar både framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta innebär att systemets robusthet (förmåga att 

motstå och hantera störningar) har vissa begränsningar. I dagsläget bedöms systemets kapacitet 

(förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och transporter) generellt vara tillräcklig men på 

längre sikt finns det risk för kapacitetsbrist. En genare dragning av vägsträckan mellan trafikplats 

Gräsnäs och Reutersberg (mellan Arboga och Kungsör) har utretts tidigare. 

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera brister och behov gällande framkomlighet och 

trafiksäkerhet för E20 mellan Arboga och Eskilstuna samt ge förslag och rekommendera åtgärder som 

svarar upp mot de behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen. Åtgärderna ska 

tids-och kostnadssättas och det ska föreslås en ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder. 

Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos deltagande parter. 

Aktörer som medverkat i studiens arbetsgrupp är Trafikverket, Region Västmanland, Eskilstuna 

kommun, Kungsör kommun och Arboga kommun samt Ramboll Sverige AB som varit konsultstöd. 

Arbetsgruppen har kontinuerligt haft möten och hanterat relevanta frågeställningar.  

Utredningssträckan, som är knappt 33 km lång och markerad i rött i Fel! Hittar inte 

referenskälla. sträcker sig från trafikplats Gräsnäs utanför Arboga och fram till trafikplats Gröndal 

som ligger mellan Kungsör och Eskilstuna. Trafikplats Gröndal ingår inte men vägarna E20 och 939 

som går in i trafikplatsen ingår i utredningsområdet. Förutom E20 ingår även utpekade 

omledningsvägar för E20 (där 939 är en av dem).  

 
Figur 1. Utredningssträckan längs E20 är markerad i rött och sträcker sig mellan Arboga (från och med trafikplats Gräsnäs 
vid E18) och Eskilstuna (till trafikplats Gröndal vid väg 56). 
 

Åtgärdsvalsstudien behandlar brister och behov för trafiken på väg; gång, cykel, bil, kollektivtrafik och 

gods. Åtgärder kan dock föreslås för andra transportslag än vägtrafik. 
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I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.  

• Kort sikt, inom fem år. 

• Medellång sikt, inom planperioden, mellan 2023–2029. 

• Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029. 

 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd inom tidsperioden men om möjligt bör den slutföras inom utpekad tid. 

 

För att kunna utvärdera huruvida föreslagna åtgärder medverkar till att uppnå det övergripande syftet 

med denna åtgärdsvalsstudie har ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål tagits fram. Målen är 

framtagna av arbetsgruppen. Målen ska komplettera, fördjupa och precisera nationella, regionala och 

kommunala mål. Utgångspunkten är ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Följande 

mål är framtagna 

• Funktionellt prioriterat vägnät för utpekade funktioner ska värnas och ska förbättras där behov 

finns.   

• Funktionen ska medge en långsiktigt hållbar regional utveckling som främjar regionförstoring och 

flerkärnighet. 

• Kommunala behov och krav på stadsutveckling, infrastruktur och tillgänglighet ska beaktas. 

• Sträckan ska utformas så att den säkerställer en god framkomlighet för trafiken på E20 både på 

kort och lång sikt.  

• Restider ska vara tillförlitliga och variationer minimeras. 

• Den lokala trafikens behov ska beaktas. 

• Trafiksäkerhet ska förbättras för alla trafikantgrupper. 

• Trafikens negativa påverkan på miljön ska minimeras. 

• Intrång på natur-, mark- och kulturvärden ska beaktas.  

• Transporter av människor och gods med hållbara färdmedel ska främjas. 

• Trafikens negativa påverkan på hälsa ska minimeras. 

• Folkhälsa och fysisk aktivitet i transportsystemet ska främjas. 

• Tryggheten att använda infrastrukturen ska förbättras och särskilt ska behoven för barn, äldre och 

funktionshindrade tillgodoses. 

• Viktiga samhällsfunktioner som energiförsörjning, transporter, kommunaltekniska försörjning, 

hälso- och sjukvård samt omsorg ska beaktas. 

 

Brister och behov inom det aktuella utredningsområdet har inhämtats från flera håll. En workshop 

genomfördes i mars 2019 där flera intressenter fick möjlighet att peka ut brister och behov. 

Kundärenden från Trafikverket har också sammanställts. De brister och behov som framkommit kan 

sammanfattas i följande kategorier: 

• Korsningar och trafikplatser 

• Kollektivtrafikanslutningar och oskyddade trafikanter 

• Vägstandard 

• Omledningsvägar 

• Kapacitetsbrister 

• Trafiksäkerhets- och olycksdata 

• Övriga brister och behov 

 

Merparten av de åtgärdsförslag som studerats inom ramen för åtgärdsvalsstudien genererades vid 

workshop nr 2 som hölls i juni 2019 i Eskilstuna. Vid workshopen hade deltagarna till uppgift att 

föreslå åtgärder som hanterar de brister som identifierats vid workshop nr 1 eller som kommit till 

projektets kännedom på andra sätt. Efter workshop nr 2 har åtgärderna bearbetats och flera åtgärder 

har sorterats bort. Rekommenderade åtgärder kategoriseras enligt följande struktur 
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Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av alla 

• Främja alternativ till bil längs E20 

• Effektivisera godstrafiken 

• Pendelparkeringar och infartsparkeringar 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket och Arboga kommun 

• Åtgärd med cirkulationsplats i Arboga 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket 

• Förbättra för räddningstjänsten 

• Trafikantinformation vid vägsidan 

• Viltpassage 

• Tydliggör omledningsvägnätet  

• Åtgärda omledningsvägar 939 och 940 

• Åtgärda korsning Broleden längs E20 i Arboga 

• Trimningspaket (delåtgärder) 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång och lång sikt av Trafikverket 

• Trimningspaket (delåtgärder) 

• Motorväg trafikplats Gröndal-Kungsör södra (i detta ingår vidare analyser för att fastställa 

framtida behov) 

• Motorväg Kungsör södra-trafikplats Gräsnäs (i detta ingår vidare analyser för att fastställa 

framtida behov) 

 

De olika aktörerna har olika ansvar avseende genomförande och finansiering av de rekommenderade 

åtgärdsförslagen. För Trafikverket kan flera åtgärder hanteras inom ramen för den egna 

verksamhetsplanen. Andra åtgärder kan behöva hanteras i planer för transportsystemet t.ex. på 

regional nivå av Trafikverket och av region Västmanland och region Sörmland. Då kommer åtgärderna 

att vägas mot andra åtgärder för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras samt när i tiden de 

ska genomföras.  

Kommuner får, i de fall där det är relevant, planera in åtgärder i sina investeringsplaner eller i den 

löpande verksamheten. Även där kan åtgärder behöva vägas mot andra åtgärder för att identifiera 

vilka åtgärder som ska prioriteras och när de kan genomföras i tid.  

I processen med att hantera de olika åtgärderna bör en tät dialog föras mellan aktörerna för att 

säkerställa ett effektivt genomförande. Samlad kommunikation mot allmänheten är också en 

framgångsfaktor. 
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1. Bakgrund, övergripande syfte och arbetsprocess 

Framkomligheten och trafiksäkerheten på E20 mellan Arboga och Eskilstuna har brister. Vägen är i 

huvudsak en 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/h och längs sträckan finns flera korsningar i plan. 

E20 passerar Hjälmare kanal via en öppningsbar bro som påverkar framkomligheten längs sträckan. 

Vidare är det vanlig tvåfältsväg med lägre hastighet över och i anslutning till bron. Förbi Arboga är 

även där tvåfältsväg med flera korsningspunkter som E20-trafiken måste passera i plan. Trafikplats 

Gräsnäs utanför Arboga som länkar samman E20 och E18 har brister i sin utformning som påverkar 

både framkomlighet och trafiksäkerhet. Detta innebär att systemets robusthet (förmåga att motstå och 

hantera störningar) har vissa begränsningar. I dagsläget bedöms systemets kapacitet (förmåga att 

hantera efterfrågad volym av resor och transporter) generellt vara tillräcklig men på längre sikt finns 

det risk för kapacitetsbrist. En genare dragning av vägsträckan mellan trafikplats Gräsnäs och 

Reutersberg (mellan Arboga och Kungsör) har utretts tidigare. 

Åtgärder som denna åtgärdsvalsstudie omfattar ska övergripande främja trafiksäkerheten och 

framkomligheten på E20 mellan Arboga-Eskilstuna. E20 ingår i TEN-T vägnätet, vilket medför att 

även relevanta omledningsvägar är av intresse för denna studie och ska hanteras. Studien ska leverera 

åtgärdsförslag och åtgärdspaket som avhjälper brister och uppfyller behov som identifierats under 

studiens gång. Utredningen ska omfatta alla stegen i fyrstegsprincipen och arbetet ska genomföras i 

samarbete med berörda aktörer. 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera brister och behov gällande framkomlighet och 

trafiksäkerhet för E20 mellan Arboga och Eskilstuna och ge förslag och rekommendera åtgärder som 

svarar upp mot de behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen. Åtgärderna ska 

tids-och kostnadssättas och det ska föreslås en ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder. 

Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos deltagande parter. 

 Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Ramboll 

Sverige AB som utförande konsult. Genomförandeprocessen har utgått från 

åtgärdsvalsstudiemetodiken framtagen av Trafikverket, SKL samt Boverket och i arbetet har 

representanter från en rad olika intressenter medverkat. 

I projektet har en arbetsgrupp formerats där en överenskommelse har upprättats mellan ingående 

parter. Arbetsgruppen har ansvarat för åtgärdsvalsstudiens genomförande. Arbetsuppgifter för 

deltagarna i arbetsgruppen har varit att säkerställa att rätt underlag tas fram, att komma överens om 

beskrivningar av brister, behov och mål, att föreslå och rekommendera åtgärder och vara delaktiga i 

beslut om ansvarig aktör för rekommenderade åtgärder. Följande aktörer har representerats i 

arbetsgruppen: 

• Trafikverket  

• Region Västmanland 

• Arboga kommun 

• Kungsör kommun 

• Eskilstuna kommun 

 

En workshop har genomförts där ytterligare intressenter har medverkat. Dessa personer har haft god 

kännedom om problembild och kommande utveckling och fått möjlighet att lyfta viktiga frågor som de 

identifierat kring brister, behov och åtgärder. 
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Se kapitel 2 för vilka intressenter som medverkat och hur de deltagit i åtgärdsvalsstudieprocessen. 

Arbetsprocessen har utgått ifrån Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik för tidiga planeringsskeden. I 

enlighet med metodiken genomförs studien som en process indelad i fyra faser, se Figur 2.  

 

Figur 2. Åtgärdsvalsstudiemetodikens olika faser. Källa: Trafikverket 

 

Initiera 

Denna åtgärdsvalsstudie har initierats i samverkan mellan Trafikverket, Region Västmanland, Arboga, 

Kungsör och Eskilstuna kommun. Studien initierades under november-januari 2018/2019. 

Förstå situationen 

Under januari-maj 2019 låg fokus på faktainsamling och att sammanställa en nulägesbeskrivning. 

Arbetet utfördes till största del av Trafikverkets konsult Ramboll och finns sammanställt i denna 

rapport. I denna fas hölls en workshop med syftet att kartlägga kända brister och förankra målen för 

åtgärdsvalsstudien i en bredare krets. Workshopen ägde rum hos Trafikverket i Eskilstuna 21 mars 

2019.  

Pröva tänkbara lösningar  

Mellan maj-november 2019 har åtgärdsförslag genererats, preciserats och prövats mot 

åtgärdsvalsstudien mål. Arbetet inleddes med en workshop juni 2019 där deltagare fick föreslå 

åtgärder. I denna del av åtgärdsvalsstudieprocessen har kostnader och samlade effektbedömningar 

genomförts för de åtgärder som varit lämpliga att gå vidare med i studien. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Den delen pågick mellan november 2019-januari 2020 och åtgärderna bearbetades vidare vilket 

mynnade ut i en lista med rekommendationer om hur åtgärder ska hanteras avseende genomförande, 

tidplan och ansvarig aktör. 
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2. Intressenter 

Förutom arbetsgruppens representanter har ytterligare personer medverkat i arbetsprocessen i 

huvudsak under workshops. Arbetsgruppen har genomfört intressentanalyser där ytterligare 

kompetenser inom respektive deltagande organisation identifierats samt även externa. Offentliga 

aktörer som medverkat är i åtgärdsvalsstudien är 

• Trafikverket  

• Region Västmanland 

• Arboga kommun 

• Kungsörs kommun 

• Eskilstuna kommun  

 

Region Sörmland har haft kännedom om studien och fått information om processen och dess resultat.  

Under workshop nr 1 där brister och behov avhandlades medverkade förutom arbetsgruppen även 

representanter från 

• Räddningstjänsten, Eskilstunas kommun 

• Handelskammaren Mälardalen 
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3. Avgränsningar 

I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som gäller för åtgärdsvalsstudien. 

 Geografisk avgränsning 

Denna åtgärdsvalsstudie har fokus på den del av E20 som går mellan Arboga och Eskilstuna. Sträckan 

börjar vid trafikplats Gräsnäs (vid E18/E20), går söderut mot Arboga och från Arboga österut för att 

sluta i trafikplats Gröndal vid Eskilstuna. Dock ingår inte själva trafikplatsen Gröndal. Förutom E20 

ingår även de vägar som ingår i det utpekade omledningsvägnätet (se kap 4 Nulägesbeskrivning för 

mera information om dessa). Standarden på omledningsvägnätet och funktion i andra aspekter 

varierar. Väg 56 är en av de viktigaste. Sträckan längs E20 är cirka 32,6 km och restid med bil är cirka 

22 minuter vid normal trafik. Vägen passerar genom två län, Västmanland och Södermanland och tre 

kommuner, Arboga, Kungsör och Eskilstuna.  

 
Figur 3. Utredningssträckan längs E20 är markerad i rött och sträcker sig mellan Arboga (trafikplats Gräsnäs vid E18) och 
Eskilstuna (trafikplats Gröndal vid väg 56). 

 Avgränsning av innehåll och omfattning  

Åtgärdsvalsstudien behandlar brister och behov för trafiken på väg, dvs. gång, cykel, bil, kollektivtrafik 

och gods. Dock beskrivs övergripande järnvägssystemet och tågtrafik som finns i anslutning till 

utredningsområdet. Åtgärder kan även föreslås för andra transportslag än vägtrafik. 

 Tidshorisont för åtgärders genomförande  

I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.  

• Kort sikt, innan 2023. 

• Medellång sikt, inom planperioden, mellan 2023–2029. 

• Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029. 

 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd inom tidsperioden men om möjligt bör den slutföras inom utpekad tid. 
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4. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs utredningsområdet övergripande. För en mera detaljerad beskrivning se bilaga 

1 Nulägesbeskrivning. Den aktuella utredningssträckan är en del av E20 mellan Arboga och 

Eskilstuna, se Figur 4. Delen som utreds börjar vid trafikplats Gräsnäs, går söderut mot Arboga och 

från Arboga österut för att sluta i trafikplats Gröndal vid Eskilstuna. Sträckan är cirka 32,6 km och 

restid med bil är cirka 22 minuter vid normal trafik. Vägen passerar genom två län Västmanland och 

Södermanland och tre kommuner Arboga, Kungsör och Eskilstuna. 

 

Figur 4. Utredningssträckan längs E20 är markerad i rött. 

 

Följande kommuner ligger längs utredningssträckan 

• Arboga med cirka 14 000 invånare. 

• Kungsör med cirka 8 700 invånare. 

• Eskilstuna med cirka 105 000 invånare. 

 

Hela utredningssträckan finns med i riksintresset för kommunikationer. Under framtida riksintressen 

finns den alternativa sträckningen av E20 från Gräsnäs trafikplats utpekad (se avsnitt 0 Tidigare 

planeringsarbete). Järnvägen är också ett riksintresse och berörs mer senare i rapporten. Det finns 

flera riksintressen för natur-, vatten- och kulturmiljö i området. Hjälmare kanal och Arbogaån är av 

riksintresse för friluftsliv. Hjälmare kanal är också riksintresse för kulturmiljö. Det finns två stycken 

naturreservat i området samt två Natura 2000-områden, Skäret och Reutersberg. Dessa områden 

skulle kunna påverkas av den alternativa sträckningen av E20 till/från Gräsnäs trafikplats. Det finns 

också ett vattenskyddsområde kring Kungsör som passeras av E20. Riksintressen och exploatering ska 

hanteras av kommuner i deras översiktsplaner, i samråd med länsstyrelsen (Boverket, 2017). Kungsörs 

kommun nämner i sin översiktsplan att exploatering vid vattenskyddet/väg 56 måste ske på ett sätt så 

att vattenskyddsområdet inte påverkas negativt.  I Figur 5 nedan visas riksintressen för natur, kultur 

och friluftsliv. 
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Figur 5. Riksintressen för natur-, vatten- och kulturmiljö. Källa: Naturvårdsverket 

 Väg 

E20 mellan Arboga och Eskilstuna är till största del mötesfri landsväg. Delen Östertibble – Eskilstuna 

är mötesfri motortrafikled (Östertibble ligger mellan Eskilstuna och Kungsör). Det är även delen 

mellan Gräsnäs trafikplats, vid E18, och trafikplats Marieborg i Arboga. Väg 56 är landsväg som är 

mötesfri norr om E20 men inte söderut. Omledningsvägarna för E20 är samtliga av typen landsväg 

men med varierande vägbredd. I Figur 6 visas en översiktsbild över de viktigaste korsningarna som 

finns i utredningsområdet. Dessa korsningar återkommer frekvent i rapporten. 

 

Figur 6.  Översikt över de viktigaste korsningspunkterna längs utredningssträckan.  

 

Det finns flera olika hastighetsgränser inom utredningsområdet, se Figur 7. Eftersom E20 och även 

väg 56 är till största del mötesfria så är 100 km/h dominerande hastighet. Vid vissa korsningspunkter, 

vid passage över Hjälmare kanal och förbi Arboga är hastigheten lägre genom att vägen inte är 

mötesfri. Även på omledningsvägnätet och inne i tätorter gäller lägre hastighetsgränser. Korsningarna 

som benämns Kungsör Södra och Kungsör Östra är utrustade med variabla hastighetsgränser vilket 

innebär att elektroniska hastighetsvägmärken aktiveras när fordon ankommer på anslutande vägar. 
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Hastigheten sänks då från 100 km/h till 60 km/h. När inga konfliktsituationer detekteras är de 

elektroniska vägmärkena släckta och det är 100 km/h genom korsningarna.  

 

 

Figur 7.  Hastighetsgränser längs E20 mellan Arboga och väg 56, samt några andra sträckor inom utredningsområdet. Källa: 
NVDB 

 

Figur 8 visar årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) längs E20 och för omledningsvägarna inom området, 

andelen tung trafik presenteras inom parantes. Högst flöde längs E20 är mellan Kungsör och 

Eskilstuna med knappt 12 000 fordon/dygn. Totalt högst flöde i anslutning till utredningssträckan är 

på E18 norr om trafikplats Gräsnäs där ÅDT uppgår till cirka 13 000 fordon/dygn. Väg 56 norr om 

trafikplats Gröndal har också ett högt flöde, cirka 10 000 fordon/dygn. Av omledningsvägarna i övrigt 

har väg 250 högst flöde på cirka 5 300 fordon/dygn vilket inte är så mycket lägre än flödet på E20 

utanför Arboga, från trafikplats Marieborg och söderut.  

 
Figur 8. Årsmedelsdygnstrafik (f/d) där andel tung trafik anges inom parantes. Källa: Trafikflödeskartan 
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Trafiksäkerhetsklassningen (som är en metod för Trafikverket att klassa vägar utifrån trafiksäkerhet, 

se Bilaga 1 Nulägesbeskrivning) är generellt mycket god i utredningsområdet med några undantag vid 

bron över Hjälmare kanal samt i Arboga vid trafikplats Marieborg och cirkulationsplatsen söder om 

trafikplatsen. På dessa platser är klassningen god. Korsningen vid Torpa har låg standard på grund av 

att flödet på anslutande vägar är högt.  

 

Trafikverket har pekat ut de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det kallas 

för Funktionellt prioriterat vägnät. Detta har gjorts i samverkan med upprättare för länsplanerna. Fyra 

funktioner har utgjort underlag för utpekandet och dessa är:   

• Godstransporter 

• Långväga personresor 

• Dagliga personresor 

• Kollektivtrafik 

 

Utredningssträckan ingår i kategorin Nationellt och internationellt viktiga vägar och är utpekad för 

alla funktioner.  

4.1.1. Omledningsvägnät 

I denna utredning hanteras utpekat omledningsvägnät som kopplat till aktuell sträcka av E20. I Figur 

9 visas detta. Observera att även utredningssträckan är utpekad omledningsväg till omkringliggande 

vägar (därav att den är rödmarkerad). 

 

 

Figur 9. Utpekat omledningsvägnät (källa: Trafikverket). 

 

Ingående vägar är sett från öster 

• Väg 939 

• Väg 940 

• Väg 552 

• Väg 230 

• Väg 56 

• Väg 560 (Kungsgatan i Kungsör) 

• Väg 520 (Drottninggatan i Kungsör) 
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• Väg 250  

• Väg 572  

• Väg 512 (Fellingsbrovägen/Tallåsvägen i Arboga). 

 

I avsnitt 7.4 finns mera information om omledningsvägnätet avseende brister. 

 Järnväg  

Järnväg går i anslutning till E20. Järnvägen är en del av Svealandsbanan, som går mellan Södertälje 

och Valskog i Kungsörs kommun. Banan är mestadels enkelspårig och används främst till persontrafik. 

Turtätheten är cirka ett tåg i timmen i vardera riktningen mellan Södertälje och Eskilstuna och cirka 

ett tåg varannan timme mellan Eskilstuna och Arboga. Det är något mer trafik under rusningstid. 

Järnvägen går nästan parallellt med väg 574 genom Arboga. Öster om Arboga korsar järnvägen E20 

över vägen genom planskildhet. Sedan viker järnvägen upp mot Valskog för att en bit senare gå 

parallellt med E20 mellan Kungsör och Östertibble. Efter Östertibble viker järnvägen av igen och går 

norrut mot Tumbo och Kvicksund. Järnvägen korsar bara utredningssträckan en gång, utanför 

Arboga. Däremot berör järnvägen andra vägar av intresse vid flera tillfällen, det är väg 572, 940 och 

939. 

 

Figur 10. Järnvägssystem inom utredningsområdet. Källa: Verktyget Kartor över riksintressen, Trafikverkets hemsida 

 

Det pågår planeringsarbete att förbättra kapaciteten till år 2040 för järnvägssträckan ovan t.ex. via fler 

mötesmöjligheter.  

 Kollektivtrafik 

Det finns kollektivtrafik längs hela utredningssträckan. Enligt uppgifter verkar på- och avstigande 

generellt vara lågt längs denna del av E20, vilket troligen beror på att de är få boende i området kring 

vägen. I Västmanland sköts kollektivtrafiken av Västmanlands lokaltrafik (VL) och i Södermanland är 

det Sörmlandstrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Det finns länsöverskridande kollektivtrafik 

från Västmanlands som trafikerar mellan Köping och Eskilstuna via Kungsör. Mellan Köping och 

Kungsör går det ungefär 1 tur i timmen samtliga dagar och 2 turer per timme under rusningstid på 

vardagar. Hela sträckan, Köping-Eskilstuna, har samma turtäthet på vardagar men färre turer på 

helger.  

Region Västmanland har pekat ut prioriterade stråk i sitt trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. 

Stråket Kungsör-Eskilstuna är ett utpekat där antalet turer har ökat sedan 2015. I Eskilstuna har 

Sörmlandstrafiken en stadsbuss som berör utredningsområdet. Det är linje 23 som går från Eskilstuna 

till Kvicksund, via Tumbo.  
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När denna rapport färdigställdes pågick en översyn av kollektivtrafiken i Västmanland som påverkade 

utbudet kollektivtrafik.  

 Trafikolyckor 

Information om trafikolyckor har hämtats från Transportstyrelsen system STRADA (Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition). Det är en databas med information om vägolyckor där personskador 

förekommer. Uppgifterna i STRADA kommer från polis och sjukvård. Figur 11 visar placeringar för de 

olyckor som inträffade de senaste tio åren, mellan 2008-01-01 och 2017-12-31.  

 

Figur 11. Olyckor inträffade mellan 2008–2017. Källa: STRADA 

 

Totalt har 119 olyckor inträffat på sträckan. Det har inträffat 3 stycken dödsolyckor på sträckan och 3 

stycken allvarliga olyckor. De vanligaste olyckstyperna är: 

• Singelolycka motorfordon (55 st) 

• Upphinnandeolycka motorfordon (21 st) 

• Korsande motorfordon (7 st) 

• Mötesolycka motorfordon (6 st) 

• Viltolycka övrigt (6 st) 

 Buller 

Utdrag från Trafikverkets bullerdatabas visar att flera områden i utredningsområdet är utsatta för 

buller och att åtgärder kan behövas på vissa platser. Bullernivåerna anges både som medelvärde för ett 

genomsnittligt dygn (ekvivalent ljudnivå) och som ett maximalt värde under ett dygn. För den 

ekvivalenta ljudnivån går bedömningsskalan mellan 55 dBA och 65 dBA. Ljudnivåer under 55 dBA 

klassas som låga och nivåer över 65 dBA klassas som höga. För den maximala ljudnivån används 

samma nivå men en annan skala, nivåer under 70 dBA anses som låga och nivåer över 80 dBA anses 

höga.  
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I utredningsområdet finns flera platser med höga bullernivåer. Både där den ekvivalenta ljudnivån 

överstiger 65 dBA och den maximala överstiger 80 dBA men också platser som ligger på nivåer mellan 

undre- och övre gränsvärde. Platser med höga eller medelhöga bullernivåer är Säbytorp, väg 572 

genom Arboga, Kungsör samt sträckan mellan Torpa och Östertibble.   
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5. Tidigare och pågående planeringsarbete 

I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av relevant planeringsarbete som gjorts i andra processer 

som berör utredningsområdet. I bilaga 1 redovisas materialet mera detaljerat. Relevant material från 

planeringsdokument, strategier och utredningar som tagits fram tidigare i andra sammanhang 

beskrivs kortfattat. Det kan handla om tidigare identifierade brister/problem, andra projekt som 

planerats och även tidigare föreslagna åtgärder (dessa åtgärder är alltså inte aktuella att genomföra i 

dagsläget, dock kan en åtgärdsvalsstudie komma fram till motsvarande lösningar). Eventuella 

bedömningar och åtgärdsförslag i texterna kommer direkt ifrån underlaget och behöver nödvändigtvis 

inte vara en bedömning som verifierats av arbetsgruppen.  

 Tidigare planeringsarbete 

I länstransportplanen för Sörmland1 pekas tillgängligheten i regionala tvärförbindelser ut som 

prioriterade funktioner. E20 (Oslo-Örebro-Eskilstuna-Strängnäs-Stockholm) och väg 56 (Norrköping-

Katrineholm-Eskilstuna-Västerås-Gävle) anges som två viktiga stråk i regionen. E20 och väg 56 

framhävs som viktiga baserat på pendling och bostadsbyggande i förhållande till transportstråk. I 

länstransportplanen för Västmanland2 framhävs ett antal brister på E20 (Oslo-Örebro-Eskilstuna-

Strängnäs-Stockholm). Genom E20:s befintliga dragning vid Arboga finns en risk att trafik, framför 

allt tung, kommer köra rakt igenom Arboga via väg 572 som binder ihop E18 och E18/E20. Om en ny 

dragning via Arboga/Gräsnäs-Reutersberg byggs kommer troligen en stor andel av trafiken att 

omfördelas. Trafikmängden längs E20 mellan Arboga och Östertibble ligger under kapacitetstaket för 

mötesfria vägar. Trots underutnyttjande är det flera korsningar mellan Kungsör och Östertibble som 

på sikt behöver ses över gällande utformning. Även av- och påfarter från E20/väg 250/väg 56 har 

brister som påpekas i länstransportplanen. På- och avfarterna har trafiksäkerhetsbrister och är 

olycksdrabbade.  

De regionala trafikförsörjningsprogrammen i Sörmland3 och Västmanland4 beskriver hur 

kollektivtrafik är viktigt för regional tillväxt och utveckling. Södermanlands län tillhör flera 

arbetsmarknadsregioner där pendling till och från Stockholm är den största. Södertälje är också en 

viktig arbetsmarknad för Södermanland men även Västmanland (Västerås, Kungsör och Arboga) och 

Östergötland (Linköping och Norrköping). De viktigaste målpunkterna utanför Västmanlands län för 

arbets- eller studiependling är i stråken mot Örebro, Eskilstuna, Gävle, Ludvika, Uppsala, Arlanda och 

Stockholm. 

I översiktsplan för Eskilstuna kommun5 står att det är väsentligt att stärka regionala band t.ex. för 

arbetspendling. För Eskilstuna kommun är arbetspendlingen störst längs utredningsstråket till och 

från Stockholm. Inpendlingen till Eskilstuna är störst från Strängnäs, Västerås, Flen, Stockholm och 

Kungsör. Det innebär att god framkomlighet på E20 och väg 56 är viktiga för tillväxten i Eskilstuna 

kommun. I planen pekas ett antal tätorter/mindre tätorter ut som möjliga planeringsområden för 

exploatering bl.a. Kvicksund och Tumbo. Dessa orter är intressanta för denna studie eftersom ökade 

 
1 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län (Regionförbundet Sörmland, 2018) 
2 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län (Region Västmanland, 2017)   
3 Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram (Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, 
2017) 
4 Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län (Västmanlands län, 2015) 
5 Översiktsplan Eskilstuna kommun 2030 (Eskilstuna kommun, 2013) 
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trafikmängder på grund av exploatering i områdena skulle belasta E20 och väg 56 samt alternativvägar 

som 939 och 940.  

I nuvarande översiktsplan för Kungsörs kommun6 finns en markanvändningskarta där området Torpa 

är inritat som ett möjligt område för förtätning i småorterna. Fler boende vid Torpa skulle leda till mer 

trafik på E20. I översiktsplanen påpekas att det finns stora brister i trafiksäkerhet och bristande 

framkomlighet på E20, framförallt sträckan Kungsör-Eskilstuna. Torpa ligger längs sträckan Kungsör-

Östertibble som enligt Länstransportplanen för Västmanland har flera korsningar vars utformning 

behöver ses över. Även mark kring Valskog är utpekat som förtätningsområde. Detta skulle påverka 

väg 572 genom Valskog och även anslutningen till E20 vid trafikplats Marieborg.  

I översiktsplanen för Arboga kommun7 pekas stråket Arboga-Köping-Västerås ut som en viktig 

utvecklingsmöjlighet med avseende på pendling och boendemöjligheter. Arboga kommun har pekat ut 

mark som utvecklingsområde för verksamhet/industri intill E18/E20 (vid Sätra) samt intill E20 både 

vid Marieborg och Åsby/Arboga Teknikpark. Här finns befintliga verksamhetsområden/industrier som 

i sådana fall utökas. Det finns också två områden för utredning för bebyggelse i närheten av E20, vid 

Norra skogen och Hamre. När det kommer till trafik och hållbara transporter ska Arboga kommun 

verka för en ny sträckning av E20 vid Gräsnäs trafikplats. Detta skulle minska trafikmängden vid 

trafikplats Marieborg och göra det mer attraktivt att välja E18/E20 runt Arboga istället för väg 572. 

Eventuell exploatering både vid Marieborg och Åsby/Arboga teknikpark samt Kungsörs kommuns 

planer på mer bebyggelse vid Valskog påverkas också av sträckningen på E20. I översiktsplanen pekas 

Götlunda som en ort där bebyggelsen ska utvecklas. Det finns två områden utpekade för bebyggelse, 

huvudsakligen bostäder, inne i Götlunda och ett område utpekat för att expandera det område för 

verksamhet/industri som finns redan idag. Dessa exploateringar skulle kunna leda till ökad trafik på 

väg 572 som går mellan E18 och Arboga, via Götlunda. Väg 572 skulle då belastas både med trafiken 

till och från Götlunda samt genomfartstrafik som väljer gamla vägen genom Arboga istället för 

E18/E20. Risken för den typ av genomfartstrafik skulle nog minska om E20 får den nya sträckningen 

vid Gräsnäs trafikplats.   

Räta linjen, väg 56, kallas det vägstråk som går mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, 

Eskilstuna, Västerås och Sala. Räta linjen-gruppen är ett politiskt projekt (och gemensam viljeyttring) 

bestående av representanter från olika intressenter längs sträckan, exempelvis tjänstemän från 

kommuner, regionförbund och länsstyrelser. Gruppens vision är att hela Räta linjen-sträckan ska vara 

mötesfri till 2020. Detta motiveras med att trafiken kommer att öka längs sträckan, speciellt mängden 

tung trafik. Framtida befolkningsökning och ökning av arbets- och studiependling kommer leda till 

ökad belastning. En anledning för tung trafik att välja Räta linjen är att väg 56 är 4 mil kortare mellan 

Norrköping och Gävle jämfört med att åka över Stockholm. Räta linjen har gemensam sträckning med 

E20 mellan Kungsör och trafikplats Gröndal där väg 56 svänger norrut mot Kvicksund.  

Vägverket tog fram en vägutredning för ny sträckning av E20 mellan trafikplats Gräsnäs och Kungsör 

år 20048. Syftet med föreslagna åtgärder var att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten, 

minska genomfartstrafik genom Arboga och Kungsör och förbättra miljön för boende utmed befintlig 

sträckning av E20 samt bidra till en positiv regional utveckling. Ett problem på sträckan mellan 

Gräsnäs och Kungsör är genomfartstrafik på den gamla vägen genom Arboga mellan E20 och 

E20/E18. Genomfartsvägen är cirka 6 km kortare än att köra enbart längs E20 och E18 via trafikplats 

 
6 Översiktsplan Kungsörs kommun (Kungsörs kommun, 2014) 
7 Översiktsplan Arboga kommun (Arboga kommun, 2018) 
8 Vägutredning E20 Gräsnäs-Kungsör (Vägverket, 2004) 
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Gräsnäs. Problemet med genomfartstrafik skulle minska om E20 fick en genare sträckning mellan 

trafikplats Gräsnäs och Kungsör. Även i Kungsör finns problemet med genomfartstrafik. En annan 

brist på sträckan, förutom problemen med genomfartstrafik, är klaffbron över Hjälmare kanal mellan 

Arboga och Kungsör som vid öppning ger störningar på E20. Fyra alternativa vägkorridorer mellan 

Gräsnäs och Kungsör användes som underlag till vägutredningen (Gravudden, Reutersberg, Svarthäll 

och Asphäll). Förutom dessa utreddes även Nollplus och Arboga som båda innebar upprustning av den 

befintliga vägen. Flera alternativ innebär intrång i riksintressen för kulturmiljö och i naturområden.  

 

Figur 12. Vägalternativ enligt lokaliseringsplanen från 1994 samt ett antal bortvalda alternativ. Källa: Vägverket (2004) 

 

Utredningen presenterar ekonomiska konsekvenser för samtliga alternativ där även olika 

underalternativ analyseras (bro, tunnel och olika vägstandard. Alternativ Svarthäll och alternativ 

Asphäll ger högst positiv nettonuvärdeskvot men har också störst konflikter med miljöintressen. Efter 

dem ger alternativ Reutersberg högst nettonuvärdeskvot. 

 

En utredning om E20 mellan trafikplats Gröndal-trafikplats Årby9 genomfördes på uppdrag av 

Trafikverket med syfte att skapa ett beslutsunderlag för kommande åtgärder på E20 genom 

Eskilstuna. Trafikplats Gröndal är av intresse för den här åtgärdsvalsstudien. Studien föreslår 

motorvägsstandard längs hela sträckan. Det är samhällsekonomiskt mer lönsamt än alternativen på 

grund av att befintliga byggnadsverk kan fortsätta användas men behöver exempelvis förlängas eller 

breddas på vissa platser. Det är också bra både för framkomlighet och trafiksäkerhet, fordon kan 

stanna på vägrenar vid behov och det finns inget mitträcke som kan behöva lagas och då försämra 

framkomligheten. Det finns förslag på åtgärder att genomföra på sträckan under tiden, om 

ombyggnation till motorväg dröjer. En åtgärd är att bygga om trafikplats Gröndal och göra dagens 

kilavfart mot väg 56 till en parallellavfart vid det norra rampssystemet. Då kan också dagens 

framkomlighetsproblem mot motorstadion minska genom att den ena avfarten ansluter direkt till 

befintlig väg mot motorstadion och den andra avfarten ansluter till befintlig cirkulationsplats. Vid det 

södra rampsystemet föreslås ombyggnation av nuvarande korsningspunkt mellan rampsystemet och 

väg 900, se Figur 13. Korsningspunkten byggs om till en cirkulationsplats.   

 
9 Utredning väg E20 trafikplats Gröndal – trafikplats Årby (Trafikverket, 2017) 
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Figur 13. Föreslagen ombyggnation av det södra rampssystemet vid trafikplats Gröndal. Källa Trafikverket (2017) 

 

I Eskilstuna kommun planeras en gång- och cykelväg mellan stadsdelen Hällbybrunn i nordvästra 

Eskilstuna och Kvicksund10. Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Trafikverket, 

men drivs av Trafikverket. I dagsläget är gående och cyklister hänvisade till vägrenen på två 

tredjedelar av sträckan. Resterande sträcka har gång- och cykelväg. På delen utan gång- och cykelväg 

är vägrenarna smala och hastigheten hög. Syftet med att bygga gång- och cykelväg är att erbjuda ett 

säkert och tryggt sätt att gå och cykla mellan Eskilstuna, Tumbo och Kvicksund. Projektet kan beröra 

väg 939 och väg 940, som är omledningsvägar för E20.  

 

Transportsystemet i stråket mellan Oslo och Stockholm är viktigt för många och Trafikverket har 

genomfört en åtgärdsvalsstudie för stråket11. Stråket är transportintensivt och det mesta talar för en 

ökning av både person- och godstransporter. I åtgärdsvalsstudien för stråket Oslo-Stockholm 

analyseras både väg- och järnvägsnätet och brister samt åtgärdsförslag presenteras. En brist som 

presenteras är E20 mellan E18/Gräsnäs trafikplats och Kungsör. Vägen har en varierad hastighet längs 

sträckan (60–100 km/h) och går igenom Arboga. En genare sträckning av vägen med bättre standard 

skulle kunna ge restidsvinster för genomgående trafik. Dock har en uträtad vägsträckning redan 

utretts av Trafikverket men bedömts vara för dyrt att bygga i relation till restidsvinsterna.  

 Pågående planering 

Detta avsnitt beskriver pågående planeringsprocesser som har koppling till denna 

åtgärdsvalsstudie. Mera utförliga beskrivningar finns i bilaga 1.  

Trafikverket har genomfört en inventering av möjliga omledningsvägar för E20 mellan Arboga och 

Eskilstuna12. Under 2017 togs en klassning fram för omledningsvägarna som sedan omarbetades under 

2018. Syftet med klassningen är att trafikledningen snabbt ska kunna se vilka omledningsvägar som 

har god användbarhet och vilka som har begränsningar som måste beaktas innan en omledning kan 

ske. Klassningen har tre nivåer där klass 1 är en väg med god standard och som i princip alltid kan 

användas för omledning, klass 2 har någon begränsning som måste beaktas och klass 3 är en väg med 

 
10 Gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn – Kvicksund (Trafikverket, 2016) 
11 Åtgärdsvalsstudie Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo (Trafikverket, 2017) 
12 Inventering av omledningsvägar för E20 (Trafikverket, 2018) 
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flera begräsningar som enbart kan användas för omledning vid specifika fall. Brister kopplat till 

omledningsvägnätet beskrivs i kapitel 7.3. 

När denna rapport skrevs pågick en annan åtgärdsvalsstudie för väg 56/250 mellan Alberga-Kungsör-

Köping-Kolsva. Problembilden längs sträckan varierar. Väg 56 mellan Alberga och Kungsör är smal 

och krokig med dålig standard för oskyddade trafikanter. Sträckan längs 250 mellan Kungsör och 

Köping går bitvis genom tätorter, har 90 km/h och är inte mötesseparerad samt har brister för 

oskyddade trafikanter. Delen längs 250 mellan Köping-Kolsva har även den 90 km/h utan separering 

och har problem i vissa korsningar. Det finns två huvudalternativ av åtgärdsförslag, standard för 80 

km /h eller standard för 100 km/h (mötesfri väg). I övrigt ingår mindre åtgärder som att se över 

korsningar, infrastruktur för oskyddade trafikanter samt förbättra hållplatser. 
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6. Mål 

Inom ÅVS-arbetet ska projektspecifika målformuleringar skapas som utgår från de nationella 

transportpolitiska målen, nationella miljömålen samt relevanta regionala och kommunala mål. De 

projektspecifika målen och dess indikatorer behövs för att kunna prioritera rätt åtgärdsförslag. 

 Nationella, regionala och kommunala mål 

I processen har nationella, regionala och kommunala inventerats och beaktas i arbetet med att 

formulera åtgärdsvalsstudiespecifika mål. De som identifierats som relevanta för denna studie finns i 

bilaga 2 men nedan anges vilka dokument som gåtts igenom  

• Nationella transportpolitiska mål 

o Funktionsmålet 

o Hänsynsmålet 

• Nationella miljökvalitetsmål 

• Regionala mål 

o Länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län 

o Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 

o Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län 

o Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram 

• Kommunala mål 

o Översiktsplan Eskilstuna kommun 2030 

o Översiktsplan Kungsörs kommun 

o Översiktsplan Arboga kommun  

 

Om man sammanfattar målen enligt ovanstående lista så baseras dem alla på de nationella målen. De 

regionala målen går i samma linje som dessa men preciseras i vissa avseenden som att regional tillväxt 

och utveckling ska främjas genom flerkärnighet och regionförstoring. Särskilt fokus finns mot att ha 

god tillgänglighet mot Stockholm och Arlanda. Kollektivtrafiken över länsgränserna ska vara 

konkurrenskraftig jämfört med bil, restider behöver kortas mellan större målpunkter och trafikutbudet 

behöver kunna svara mot arbets- och studiependling samt annat vardagsresande. De kommunala 

målen följer målen i stort på överordnade nivåer men preciseras avseende den kommunala 

utvecklingen. Alla kommunala översiktsplaner anger kollektivtrafik, cykel och gående som tongivande 

för utveckling och planering. Även i dessa dokument tas bra förutsättningar för pendling upp både 

lokalt men även inom regionen och till andra arbetsmarknadsregioner. I flera planer står att nationella 

vägar ska ha hög standard. I planen för Arboga nämns explicit att E20 bör ha en ny sträckning kring 

trafikplats Gräsnäs. 

 Mål för problemlösning 

För att kunna utvärdera huruvida föreslagna åtgärder medverkar till att uppnå det övergripande syftet 

med denna åtgärdsvalsstudie har ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål tagits fram. Målen är 

framtagna av arbetsgruppen.  

Målen ska komplettera, fördjupa och precisera nationella, regionala och kommunala mål. 

Utgångspunkten är ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Målen är indelade i olika 

kategorier.  
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6.2.1. Mål för internationell och nationell funktion  

• Funktionellt prioriterat vägnät för utpekade funktioner ska värnas och ska förbättras där behov 

finns.   

6.2.2. Mål för regional funktion  

• Funktionen ska medge en långsiktigt hållbar regional utveckling som främjar regionförstoring och 

flerkärnighet. 

6.2.3. Mål för kommunal och lokal funktion  

• Kommunala behov och krav på stadsutveckling, infrastruktur och tillgänglighet ska beaktas. 

6.2.4. Mål för framkomlighet  

• Sträckan ska utformas så att den säkerställer en god framkomlighet för trafiken på E20 både på 

kort och lång sikt.  

• Restider ska vara tillförlitliga och variationer minimeras. 

• Den lokala trafikens behov ska beaktas. 

6.2.5. Trafiksäkerhet 

• Trafiksäkerhet ska förbättras för alla trafikantgrupper. 

6.2.6. Miljö  

• Trafikens negativa påverkan på miljö ska minimeras. 

• Intrång på natur-, mark- och kulturvärden ska beaktas.  

• Transporter av människor och gods med hållbara färdmedel ska främjas. 

6.2.7. Hälsa 

• Trafikens negativa påverkan på hälsa ska minimeras. 

• Folkhälsa och fysisk aktivitet i transportsystemet ska främjas. 

6.2.8. Social hållbarhet 

• Tryggheten att använda infrastrukturen ska förbättras och särskilt ska behoven för barn, äldre och 

funktionshindrade tillgodoses. 

• Viktiga samhällsfunktioner som energiförsörjning, transporter, kommunaltekniska försörjning, 

hälso- och sjukvård samt omsorg ska beaktas. 
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7. Brister och behov 

Detta kapitel beskriver de brister och behov som identifierats inom ramen för detta projekt. 

Brister och behov inom det aktuella utredningsområdet har inhämtats från flera håll. En workshop 

genomfördes i mars 2019 där flera intressenter fick möjlighet att peka ut brister och behov. 

Kundärenden från Trafikverket har också sammanställts. I kapitlet sammanfattas materialet på en 

övergripande nivå. Detaljerad beskrivning finns i bilaga 4 Brister och behov. 

De brister och behov som framkommit kan sammanfattas i följande kategorier: 

• Korsningar, trafikplatser och andra konfliktpunkter 

• Kollektivtrafikanslutningar och oskyddade trafikanter 

• Vägstandard 

• Omledningsvägar 

• Kapacitet 

• Trafiksäkerhets- och olycksdata 

• Övriga brister och behov 

 

I Figur 14 visas de punkter där brister eller behov påpekades under workshopen. I kommande kapitel 

redogörs bristerna noggrannare.  

 

Figur 14. Brister och behov som framkommit under workshop. 

 

En kommentar är att beskrivet material kan reflektera upplevda brister och problem hos vissa 

intressenter men att situationen redan är acceptabel utifrån rådande regelverk och 

rekommendationer, eller att problem endast uppstår under begränsade tillfällen. Brister och behov 

kan i vissa fall snarare ha karaktären av önskemål om att förbättra en redan väl fungerande lösning 

ytterligare. För att utreda omfattningen och digniteten av angivna brister och behov har dessa utretts 

och analyserats med bl.a. hjälp av dokument som innehåller råd och riktlinjer (t.ex. Trafikverkets 

publikation VGU13 och olika typer av verktyg för att kunna kvantifiera och jämföra brister med vad 

som kan förväntas i denna typ av miljö.  

 
13 Krav för Vägar och gators utformning (2015:086), Trafikverket, 2015. 
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 Korsningar, trafikplatser och andra konfliktpunkter 

Brister och behov har identifierats för sammanlagt tolv olika trafikplatser och korsningar. Problemen 

berör främst framkomlighet och trafiksäkerhet. Platserna har i sin tur indelats i fem grupper beroende 

på geografisk indelning enligt nedan. Bristerna illustreras på karta i Figur 15 där indexeringen är 

samma som i Tabell 1. En brist kan representeras av flera punkter i figuren om bristen/platserna är 

liknande. Bristerna redovisas noggrannare för varje indelning längre fram i avsnittet.  

Tabell 1. Geografisk indelning av brister och behov gällande korsningar och trafikplatser. 

Brist Trafikplats / Korsning Indelning 

Tpl1 Trafikplats Gräsnäs Trafikplats Gräsnäs 

K1 Fyrvägskorsning i Arboga Arboga 

Cpl1 Cirkulationsplats i Arboga Arboga 

Bro1 Bron över Arbogaån Arboga 

Ö1 Öglor Arboga - Kungsör Arboga – Kungsör 

K2 Korsningar mellan Arboga och Kungsör Arboga – Kungsör 

Bro2 Öppningsbara bron över Hjälmare kanal Arboga – Kungsör 

K3 Korsning Kungsör Västra / Väg 250 Kungsör 

K4 Korsning Kungsör Södra / Väg 56 Kungsör 

K5 Korsning Kungsör Östra / Väg 560 Kungsör 

K6 Korsning Torpa / Väg 511 Kungsör - Eskilstuna 

K7 Korsning Tumbo / Väg 552 Kungsör - Eskilstuna 

 

 
Figur 15. Utpekade brister och behov för korsningar och trafikplatser. 
 

Trafikplats Gräsnäs 

Vid trafikplats Gräsnäs norr om Arboga möts E20 och E18. Trafikplatsen karakteriseras av snäva 

kurvradier, i synnerhet för de fordon som trafikerar E18-Väster och E20. Trafikplatsen har skarpa 

svängar, främst från Arboga ut på E18 i riktning mot Örebro. Ett antal avåkningar har skett, bl.a. en 

allvarlig olycka med en turistbuss som vält. Påfarten som man angör söderifrån när man kommer från 

Arboga har en liten radie på enbart 60 m vilket innebär enligt Vägar och gators utformning, VGU, 

(Trafikverket, 2015) att dimensionerande hastighet med hårt körsätt är 45 km/h och med mjukt 38 

km/h. Ramperna bör utformas så att standard och utformning tydliggörs. Inför påfarten mellan E20 
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och E18 V har trafikanten få indikationer om att hastigheten behöver reduceras så kraftigt som den 

geometriska utformningen kräver. 

 

Arboga 

I Arboga finns i huvudsak tre problempunkter: 

• Fyrvägskorsningen mellan E20/Östra Broleden, Norra Ågatan och Styrmansgatan i Arboga. 

Lokaltrafiken har i denna fyrvägskorsning väjningsplikt för trafiken på E20. Enklare 

kapacitetsstudier indikerar att korsningen under ett vardagsdygns mest trafikerade timme blir 

hårt belastad i anslutningar till E20/Östra Broleden. Under resten av tiden förekommer egentligen 

inga problem. Detta överensstämmer med de erfarenheter som arbetsgruppen har av situationen. 

• Arbogaån. Strax söder om fyrvägskorsning ovan passerar E20 Arbogaån via en låg bro. Bron, med 

en fri bro höjd på enbart 3 meter, förhindrar högre båtar från att färdas in i Arboga.  

• Cirkulationsplatsen i Arboga. Cirkulationsplatsen öster om Arboga sammanbinder väg 572 som 

löper genom Arboga med E20. Trafiklösningen innebär en framkomlighetsbrist för trafiken längs 

E20. Utöver att fordon längs E20 har väjningsplikt till företrädande fordon i cirkulationsplatsen 

innebär korsningen genom sin utformning också en geometrisk fördröjning. 

 

 
Figur 16. Brister och behov i Arboga. Källa: Google maps (2019) 

 

Arboga – Kungsör 

Mellan Arboga och Kungsör finns ett antal problempunkter i tre olika typer av konfliktpunkter; 

utfarter, öglor samt en öppningsbar bro.  

• Generellt är en brist de mindre utfarter och anslutningar som finns fastigheter längs stråket, även 

om trafikmängderna vid dessa troligen är små. Dessa korsningar, som saknar på och 

avkörningsramper är inte utformade för den höga hastigheten (100 km/h) längs vägsträckan. 

• Öglor. Längs sträckan mellan Arboga och Kungsör finns fem korsningar av ögel-typ vilka möjliggör 

vänstersvängar och vändning. Det har inkommit synpunkter att räddningstjänsten ibland har 

problem att använda dessa och att det finns behov av att se över deras utformning.  

• Öppningsbara bron över Hjälmare kanal.  Vid Gravuddens slussar, mellan Arboga och Kungsör, 

finns en öppningsbar bro över Hjälmare kanal som ger påverkan på vägstandard och 
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framkomlighet. En enklare bedömning av den samhällsekonomiska kostnad som orsakas av brons 

öppning har gjorts. Cirka 100 000 kr per år innebär brons öppningar i extra restidskostnad för 

biltrafiken. Se Bilaga 4 Brister och behov för mera information om bron. 

 

Kungsör 

Vid Kungsör finns tre korsningar. Dessa är 

• Kungsör Västra 

• Kungsör Södra 

• Kungsör Östra 

 

Trafikflödet i är relativt högt i alla tre korsningar. Standarden är dock god i samtliga tre korsningar 

med körfält för på- och avfart. Sekundsvägstrafiken regleras via väjnings- eller stopplikt. Det bedöms 

inte förekomma någon större risk för siktskugga med befintlig utformning i någon av dem. Den södra 

och östra korsningen är utrustade med variabel hastighet (se avsnitt 7.3) medan det är lokal 

hastighetssänkning till 70 km/h i den västra. 

Kungsör-Eskilstuna 

Mellan Kungsör-Eskilstuna finns ett antal problempunkter. 

• Det finns utfarter och anslutningar som ansluter till fastigheter. Även om trafikmängderna är små 

utgör dessa konfliktpunkter, med avsaknad av på- och avkörningsramper en trafiksäkerhetsmässig 

risk längs vägsträckan. Hastighetsgränsen genom fyra av avfarterna är 100 km/h, dessa har 

vänstersvängskörfält men högersvängens radie är mycket skarp och viss risk för siktskugga 

föreligger.  

• Torpakorsningen. Norr om korsningen ansluter Himmelsbergavägen som leder till områdena 

Torpa, Hagsta och Himmelsberga och i söder ansluter en mindre väg. Hastighetsgränsen är 100 

km/h. Korsningspunkten är utformad med vänstersvängskörfält, vilket förenklar anslutningen till 

Himmelsbergavägen västerifrån. Trafiken som ankommer österifrån tvingas dock till en kraftig 

inbromsning för att kunna ansluta in på Himmelsbergavägen. Det saknas också påfartssträcka vid 

utfart från Himmelsbergavägen ut på E20 vilket gör att det kan vara svårt för fordon att ta sig ut 

och på ett säkert sätt accelerera till tillräcklig hastighet. Anslutande trafikflöde är lågt så därav bör 

det inte finnas någon större risk för kapacitetsproblem.  

• Tumbokorsningen. I norr är anslutande väg 552/940 mot Tumbo, beläget söder om Kvicksund, 

och i söder ansluter en mindre väg. Hastigheten är 70 km/h genom korsningen. Den senaste 

trafikräkningen för väg 552 genomfördes 2011 och visar på ett flöde om drygt 1000 fordon /dygn, 

men någon information för hur många som utnyttjar korsningen söderifrån finns inte. Med 

hänsyn till flöden på ingående vägar kan det vara relevant att överväga en mer kapacitetsstark 

lösning på sikt.  
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 Kollektivtrafik och oskyddade trafikanter 

Längs hela sträckan har ett antal problem kopplat till kollektivtrafik och oskyddade trafikanter 

noterats.  

• Infrastrukturen för oskyddade trafikanter att ta sig till och från hållplatser är bristfällig. Det finns 

varken vägren eller några ordnade GC-passager. Antal på och avstigande vid de hållplatser som 

finns längs aktuell del av E20 är dock lågt. 

• Längs E20 saknas idag GC-stråk för cyklister att ta sig längs sträckan. Det finns flera platser där 

både gående och cyklister befinner sig på vägen. I Arboga är det främst vid korsningen E20/Norra 

Ågatan (hastighetsbegränsning 60 km/tim) samt vid korsningar och överfarter där Hjälmare kanal 

korsar vägen (hastighetsbegränsning 80 km/tim). Det pågår arbeten med att förbättra 

cykelmöjligheter längs delar av omledningsvägnätet (se 5.1). 

 Vägstandard 

Det finns flera brister kopplade till vägstandard, både på E20 och på omledningsvägar.  

• Trafiksäkerheten och framkomligheten är till stor del väldigt bra längs utredningssträckan med 

2+1-väg och 100 km/h. Dock finns en sårbarhet längs framförallt de enfältiga sträckorna om 

någon händelse inträffar som t.ex. stillastående fordon, olycka eller vägarbete som tar ett körfält i 

anspråk eller på annat sätt påverkar framkomligheten.  

• Korsningspunkter har redan tagits upp tidigare i kapitlet men det är ändå relevant att nämna här 

att när korsningar ligger i plan kan det anses vara en brist på en väg av denna typ.  

• Hastighetssänkningar och/eller sämre vägstandard sker vid ett flertal platser som korsningar eller 

broar vilket har också tidigare berörts men bristerna utvecklas även här. Företeelser som ingår i 

denna kategori är 

o Bron över Hjälmare kanal (vanlig tvåfältsväg med mötande trafik utan separering och 

hastighetsgräns 80 km/h) 

o Sträckan vid Arboga vid bron över Arbogaån, fyrvägskorsningen och cirkulationsplatsen. 

Sträckan ger restidsfördröjningar i form av korsningar (speciellt cirkulationsplatsen som 

oavsett trafik alltid ger en geometrisk fördröjning för det enskilda fordonet) och 

hastighetsgräns 60 km/h.  

o Kungsör Västra där hastigheten sänks till 70 km/h. 

o De två andra av korsningarna vid Kungsör som har variabel hastighet där lägsta hastighet är 

60 km/h. 

o Korsningen vid Tumbo där hastighetens sänkt till 70 km/h. 

• Det saknas viltstängsel längs en cirka 5 km lång sträcka mellan Kungsör och Eskilstuna samt för 

sträckan runt och genom Arboga. Ur STRADA-statistiken konstateras att det under det senaste 

decenniet skett två viltolyckor längs sträckan norr om Arboga samt en på E20 öster om Kungsör. 

• Variabel hastighet i två korsningarna vid Kungsör har påtalats som brister. Syftet med lösningen 

är att hastighetsgränsen sänks endast när behov finns istället för en konstant lokal 

hastighetsnedsättning med fasta vägmärken. Hastighetsgränsen sänks, när fordon detekteras på 

anslutande vägar eller i vänstersvängskörfält, till 60 km/h annars är hastighetsgränsen 100 km/h. 

Lösningen innebär att det kan bli stor skillnad mellan olika fordon på sträckan beroende på om 

vägmärket tänds eller släcks när ett visst fordon passerar. Detta anses kunna skapa osäkerhet hos 

trafikanter. Alternativet till variabla hastighetsgränser är en fast lokal sänkning av hastigheten 

vilket förbättrar trafiksäkerheten men samtidigt leder till längre restider genom korsningen för 

trafiken på E20.  

• En brist som påtalats är att det är brant mellan Tumbo och Eskilstuna. Att backen är brant i 

kombination med halka kan göra den svårhanterlig vintertid. Enligt VGU (Trafikverket, 2015) ska 

56 
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lutningen inte överstiga 6–8 %. En analys med hjälp av verktyg (PMSV3) som Trafikverkets har 

visar att maxlutningarna mellan -3,6 % (negativt tecken innebär nedförslut) och 4,1 % understiger 

gränsvärdena enligt VGU.  

 Omledning 

Flera brister har identifierats längs omledningsvägnätet. För en beskrivning av omledningsnätet, se 

4.1.1.  

• Svårigheter att hitta omledningsvägnätet för vissa sträckor, t.ex. vid Tumbo (se Bilaga 4 Brister 

och behov).  

• Finns risk för ras, skred och översvämning vid några sträckor.  

• Bitvis dålig standard längs omledningsvägnätet för vissa sträckor som vid vägarna i anslutning vid 

Tumbo som bedömts vara smala, kurviga och ha dålig sikt.  

• Förekommer bärighetsproblem mellan Tumbo och Kvicksund med viktbegränsning på 3,5 ton.  

• Vid Arboga (väg 572) är ett problem att omledningsvägen går delvis i tätortsmiljö.  

• Trafik använder omledningsvägar istället för E20 fast det inte har inträffat något pga. genare 

sträckning vilket främst gäller väg 572 förbi Arboga. 

•  Det finns en omledningsväg via Arboga men det förekommer att trafik som omleds kör centralt 

genom Köping via väg 250 och vidare mot Kungsör.  

 

 Kapacitetsbrister 

För att utreda huruvida utredningssträckan riskerar att drabbas av kommande kapacitetsproblem har 

en beräkningsanalys genomförts som baseras på Trafikverkets antagna VQ-samband (samband mellan 

hastighet och trafikflöde). I sambanden har uppmätta trafikflöden längs den aktuella sträckan använts. 

Flödena har stegvis skalats upp utifrån Trafikverkets trafikuppräkningstal. Siffrorna motsvarar den 

årliga trafikutvecklingen fram till 2040 respektive från 2040–2060. Givet VQ-sambanden går det 

sedan att beräkna när kapacitetsbrister förmodas uppstå på respektive delsträcka. Det kan konstateras 

att den sträcka som först beräknas drabbas av problem är den mellan Kungsörs östra infart och 

trafikplats Gröndal (se Figur 18) där kalkylen ger gällande att dessa delsträckor kommer att få problem 

under maxtimmestrafiken strax före år 2040. I det västra området av utredningssträckan är det främst 

tvåfältsvägen norr om cirkulationsplatsen i Arboga som riskerar att drabbas av kapacitetsproblem (se 

Figur 17), problem som beräknas uppstå kring år 2045. Kapacitetsanalysen bygger på schabloner och 

ska därmed tas med viss osäkerhet. Beräkningen ger ändå en indikation på när problem förväntas 

uppstå.  
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Figur 17. Tidpunkt för kapacitetsbrister i västra utredningsområdet 

 

 

Figur 18 - Tidpunkt för kapacitetsbrister i östra utredningsområdet 
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 Trafiksäkerhets- och olycksdata 

En jämförelse har gjorts mellan utdrag ur STRADA (se 4.4) och förväntat antal olyckor med någon 

form av personskada beräknat med Trafikverkets verktyg TS-EVA (Trafiksäkerhetseffektberäkningar 

vid väganalyser). TS-EVA ger normalvärden för olycksutfall för en vägtyp utifrån hastighetsgräns och 

vägstandard samt trafikflöde. Tabellen nedan summerar antalet personskador av olika skadegrad per 

år längs E20 mellan Gröndal och Gräsnäs för STRADA och TS-EVA.  

Tabell 2 - Summering av personskador längs E20 från trafikplats Gröndal till trafikplats Gräsnäs, för olika skadegrader per 
år, utdrag från STRADA och kalkyl med TS-EVA. Utraget ur STRADA är för perioden: 2008-01-01 till 2017-12-31. 

 Döda Svårt skadade Lindrigt skadade Totalt 

TS-EVA 0,2 3,2 21,5 24,9 

STRADA 0,3 2,2 15,9 18,4 

 

Totalt har 18,4 personer skadats eller dödats i snitt per år under den studerade perioden jämfört med 

normalvärdet för denna vägtyp med samma trafikflöde som är 24,9. Dock är det viktigt att beakta att 

analysen endast ger en grov indikation på tillståndet.  

 Övrigt 

Övriga brister sammanfattas nedan. Figur 19 visar platser där brister har pekats ut men som inte 

passar under annan kategori. Dessa har klassats som övriga brister och beskrivs mer ingående nedan.  

 

Figur 19. De platser där övriga brister och behov har pekats ut. 

 

• Framkomligheten för räddningstjänsten har brister.  

• Vattenskyddsområden är utsatta för risk.  

• Behov av trafikinformation om störningar som påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten.  

• I utredningsområdet finns flera platser med höga bullernivåer, se 4.5.  

• Det finns två områden utpekade i Kungsörs översiktsplan för etablering vilka kommer skapa ett 

ökat trafikbehov. 

• Öppningsbara broar påverkar framkomligheten. Gäller bron över Hjälmaren men även en 

öppningsbar bro över väg 250 i Kungsör.  

• Plankorsningen påverkar framkomligheten. Det finns en järnvägskorsning i plan som korsar väg 

250 strax norr om den öppningsbara bron i Kungsör. 

• Flera kundärenden har inkommit som berör utredningssträckan, se Bilaga 4 brister och behov. 
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8. Alternativa lösningar  

Detta kapitel beskriver hur åtgärdsgenereringsprocessen gått till och vilka förslag till åtgärder som 

kommit fram. Grundläggande för detta har varit brist- och behovsbeskrivningen (enligt tidigare 

avsnitt) och att fyrstegsprincipen tillämpats. Arbetet resulterade i en bruttolista med åtgärder. Med 

utgångspunkt från denna har förslagen sedan bearbetats och hänsyn tagits till graden av 

måluppfyllelse, resultat av den samlade effektbedömningen och andra parametrar. Detta har inneburit 

att vissa åtgärder ej kvalificerats för vidare hantering och dessa redovisas i bilaga 5 Bortvalda åtgärder. 

 Fyrstegsprincipen  

Fyrstegsprincipen är en hushållningsprincip som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet 

ska prövas stegvis. Förbättringar eller åtgärder kan övergripande indelas i fyra steg, se Figur 20 nedan 

för vad detta innebär. Åtgärder enligt steg 1 och 2 är normalt mest resurs- och kostnadseffektiva och 

ska därför prioriteras för att lösa identifierade problem. I sista hand ska åtgärder enligt steg 3 och 4, 

om- eller nybyggnad av infrastruktur, väljas. Traditionellt har planeringen av transportsystemet 

handlat om att bygga om eller bygga ny infrastruktur men att bygga nytt är kostsamt och innebär i 

regel negativ påverkan på miljö samt förbrukning av naturresurser.  

 
Figur 20. Åtgärdsgenerering enligt fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket. 

 

Värt att notera är att en åtgärd i ett av stegen ofta kan ge effekter i flera andra steg. Att exempelvis 

bygga en cykelbana (steg 3 eller 4) kan sekundärt ge både effektivare utnyttjande av befintligt system 

(steg 2) och förändra val av transportsätt (steg 1). Nedanstående bild är en bra illustration av 

principens tillämpning – arbetet med transportsnål samhällsplanering och effektivisering av 

transportsystemet måste pågå kontinuerligt.  
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Figur 21. Fyrstegsprincipen och samhällsutvecklingen. Källa: Trivector. 

 Åtgärdsgenereringsprocessen  

Merparten av de åtgärdsförslag som studerats inom ramen för åtgärdsvalsstudien genererades vid 

workshop 2 som hölls i juni 2019 i Eskilstuna. Vid workshopen hade deltagarna till uppgift att 

generera åtgärder som hanterar de brister som identifierats vid workshop 1 eller som kommit till 

projektets kännedom på andra sätt. Workshop 2 resulterade i en bruttolista med förslag på åtgärder.  

Efter workshop 2 har åtgärderna bearbetats och flera åtgärder sorterats bort. För de kvarstående 

åtgärderna har i de fall det är relevant en måluppfyllelseanalys genomförts. Flera åtgärder är av 

karaktären fördjupade utredningar där mer konkreta åtgärder ska utredas. Utredningsförslagen har 

inte bedömts mot målen.  

 

Bortvalda åtgärder har uteslutits från vidare hantering enligt någon av följande principer 

• Åtgärden bedöms inte lösa någon identifierad brist eller behov. 

• Genomförandet av åtgärden har bedömts vara icke realistiskt. Avser främst kostnaden. 

• Åtgärden genomförs redan eller planeras att genomföras i annan process. 

 

Det bör belysas att det mycket väl kan finnas lämpliga åtgärder som av någon anledning inte kommit 

med i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Varje enskild aktör står givetvis fri att genomföra åtgärder även 

utanför åtgärdsvalsstudiens ram.   

 Måluppfyllelse 

I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien sattes ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål upp. För 

varje åtgärd har bedömningar gjorts om huruvida åtgärden bidrar till att uppfylla de uppsatta målen. 

Bedömningen redovisas enligt målkategorier. I tabellerna i avsnitt 8.4 illustreras 

måluppfyllelsebedömningen i form av färgmarkeringar enligt bedömningsskalan i Figur 22. 

Figur 22. Bedömningsskala för måluppfyllelse. 

 

I tabellerna i avsnitt 8.5 förkortas målkategorierna enligt nedan: 

Nationell=Mål för internationell och nationell funktion  

Regional=Mål för regional funktion 

Kommunal=Mål för kommunal och lokal funktion 

Teckenförklaring 
Stor 

förbättring 
 

Liten 
förbättring 

 

Försumbar 
förändring 

 

Liten 
försämring 

 

Stor 
försämring 
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Framkomlighet= Mål för framkomlighet 

Trafiksäkerhet= Trafiksäkerhet 

Miljö=Miljö 

Hälsa=Hälsa 

Social=Social 

 Effekt- och kostnadsbedömning 

För åtgärdsförslagen som inte innebär vidare utredningar har någon form av effekt- eller 

kostnadsbedömning gjorts. För flera åtgärder redovisas ett kortare resonemang om åtgärdens nytta. 

För tre av åtgärderna har samlad effektbedömning (SEB) inklusive grov kostnadsindikation (GKI) 

gjorts i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. För dessa tre åtgärder sammanfattas resultatet av SEB i 

åtgärdsbeskrivningen nedan.  

Två typer av SEB har genomförts beroende på åtgärdens karaktär och vilken kunskap det finns om 

effekter. En variant med endast kvalitativa bedömningar har gjorts för en åtgärd. Den andra varianten 

har tillämpats för två åtgärder och för dessa har effekterna kvalitativt bedömts i kombination med en 

samhällsekonomisk kalkyl där effekter beräknats och en nettonuvärdeskvot (NNK) har tagits fram. 

Nettonuvärdet är summan av alla positiva och negativa nyttoeffekter minus investeringskostnaden. 

Nettonuvärdeskvoten är nettonuvärdet dividerat med den samhällsekonomiska 

investeringskostnaden. Om ett NNK är större än noll bedöms åtgärden som lönsam. Dock ska 

beräkningsbara effekter (som ger NNK) vägas samman med icke beräknande effekter för att ge en total 

samlad effektbedömning. Därav motiveras åtgärder inte enbart utifrån NNK och beräknade effekter 

utan en helhetsbedömning avgör vilken nytta en åtgärd ger.  

I samband med att effekter bedömts har även kostnadsbedömningar (GKI) gjorts för respektive 

åtgärd. Det bör understrykas att en kostnadsbedömning i detta tidiga skede endast ska ses som en grov 

indikering på kostnaden för att genomföra en viss åtgärd. För vissa åtgärder krävs ytterligare 

utredning eller precisering av åtgärden för att kunna göra en kostnadsuppskattning, i dessa fall anges 

”Ej bedömd”.  

 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

I detta avsnitt redovisas åtgärdsförslagen som kvalificerats sig för vidare hantering. I många fall kan 

enskilda åtgärder genomföras separat. I flera fall kan flera enskilda åtgärder kombineras för ytterligare 

effekt. Vissa åtgärder är beroende av andra åtgärder för att önskad effekt ska uppnås. I några fall kan 

flera åtgärder ses som olika lösningar på samma problem. I dessa fall finns variationer mellan 

åtgärderna vad gäller exempelvis tidshorisont och kostnadsbedömning. Åtgärder som då genomförs i 

ett tidigt stadium är inte motstridiga med åtgärder på längre sikt utan kan betraktas som 

trimningslösningar som upprätthåller önskad funktion fram tills det är aktuellt att genomföra större 

åtgärd. 

I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.  

• Kort sikt, inom fem år. 

• Medellång sikt, inom planperioden, till 2023–2029. 

• Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029. 

 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd inom tidsperioden men om möjligt bör den slutföras inom utpekad tid. 

För varje åtgärdsförslag anges aktörer som är ansvariga för åtgärdens genomförande. I många fall är 

flera aktörer delaktiga.   
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1. Främja alternativ till bil längs E20  

Ansvarig 

Trafikverket, Region Västmanland, Region 

Sörmland, Eskilstuna komman, Kungsör 

kommun och Arboga kommun  

Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning I processen har en rad åtgärdsförslag som påverkar behovet av transporter längs utredningssträckan 

kommit upp. Dessa har slagits samman under denna åtgärdspost och merparten är av steg 1 och 2 

enligt fyrstegsprincipen. Förutom de åtgärder som beskrivs nedan kan det finnas ytterligare åtgärder 

av likande typ som påverkar transportefterfrågan. Precisering av de som föreslagits och eventuellt 

tillkommande får utredas utanför ramen av denna åtgärdsvalsstudie. Exempel på åtgärder är främja 

resfritt arbete och studerande, främja samåkning t.ex. pilotprojekt hos större arbetsgivare, förbättra 

kollektivtrafiken (tåg och buss) vid behov till arbetsplatser, arbeta med prissättning för parkering vid 

arbetsplatser, utred och bygg förbindelser för GC t.ex. Torpa-Kungsör och Skräftuna-Kungsörs 

station, cykelkampanj, säkerställ god vägvisning och vinterväghållning och påverka när broöppningar 

vid Hjälmare kanal sker för att minska negativ påverkan på E20. Förutom dessa har även skatter och 

avgifter diskuterats som t.ex. avgift för att använda E20 eller skattedifferentiering mellan tåg och bil. 

Sådana åtgärder har ingen medverkande aktör rådighet över men behovet kan kommuniceras till 

andra instanser.   

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

2. Effektivisera godstrafiken  

Ansvarig 

Trafikverket, Region Västmanland, Region 

Sörmland, Eskilstuna komman, Kungsör 

kommun och Arboga kommun  

Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Innebär åtgärder som effektiviserar godstransporter men dessa får utredas utanför ramen av denna 

åtgärdsvalsstudie. Kan handla om att påverka var, när och hur transporterna genomförs samt deras 

frekvens. Kan omfatta ett stort spektrum av åtgärder där många olika aktörer som inte medverkar i 

denna åtgärdsvalsstudie har en roll. Skatter, avgifter och subventioner har aktörerna i denna 

åtgärdsvalsstudie inte rådighet över men det kan vara aktuellt att kommunicera behovet till andra 

instanser. Exempel på andra åtgärder som kan vara relevanta är samordning av godstransporter 

mellan transportköpare, överflyttning av gods mellan transportslag, öka fyllnadsgraden i 

transporterna, flexibilitet avseende när i tid godstransporter kan genomföras, optimering av vägval, 

användning av informationsteknologi, lokalisering av transportintensiva verksamheter som minimerar 

transporternas påverkan, fysiska åtgärder i infrastrukturen, förbättrad vägvisning och effektivisering 

av terminalers användning, antal och placering etc.  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

3. Pendelparkeringar och infartsparkeringar  

Ansvarig 

Trafikverket, Region Västmanland, Region 

Sörmland, Eskilstuna kommun, Kungsör 

kommun och Arboga kommun  

Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Innefattar olika parkeringsåtgärder som framförallt ger smidiga byten mellan bil och kollektivtrafik 

men även främjar samåkning i privatbilar. Syftet är att underlätta resande med kollektivtrafik och 

minska biltrafiken. Det är viktigt att parkeringar är lättillgängliga, trygga och säkra och att 

anslutningsmöjligheter mellan bil och kollektivtrafik är goda. Troligen har åtgärden störst genomslag 

på landsbygden. Åtgärder får utredas utanför ramen av åtgärdsvalsstudien. Det kan vara relevant att 

både kommuner och Trafikverket anlägger parkeringar. Möjliga platser är t.ex. i anslutning till 

trafikplats Gröndal eller i Hällby (som är kollektivtrafikstarka områden).  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 
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4. Förbättra för räddningstjänsten  

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Utredning som tar fram åtgärdsförslag på kort sikt som förbättrar framkomligheten för 

räddningstjänsten. Vilka får utredas i nästa skede men troligen handlar det om mindre 

utformningsåtgärder för fickorna och förbättrad utmärkning av dessa. I andra åtgärdspaket som 

trimningspaket och motorvägsåtgärder (se nedan) kan det vara aktuellt att bygga fler vändplatser 

och på längre sikt kan det i samband med större om- och nybyggnadsåtgärder ingå ett utvecklat 

system av infrastruktur för räddningstjänsten. Det är viktigt att hänsyn tas till frågan oavsett 

tidsperspektiv men åtgärd 4 hanterar enbart på kort sikt.  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

5. Trafikantinformation vid vägsidan  

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Det föreslås en utredning på kort sikt som analyserar behovet av trafikinformation och genomför 

eventuella åtgärder. Tjänster i mobiltelefoner och navigeringssystem hanterar sådan information och 

Trafikverket både bidrar med och köper information. Ett exempel på åtgärd som Trafikverket är 

ytterst ansvarig för är variabla meddelandeskyltar (VMS). VMS (av en viss typ) används normalt vid 

högt trafikerade vägar som t.ex. storstadsmotorvägar för att informera och ibland styra trafiken. De 

kan användas vid planerade händelser som vägarbeten och vid oplanerade händelser som t.ex. 

olyckor. Ofta aktiveras de av trafikledare vid trafikledningscentral. I en beskrivning av en metodik för 

att bestämma samhällsekonomiska nyttan med VMS-åtgärder exemplifierades den 

samhällsekonomiska nyttan med en VMS-åtgärd inför vägval mellan E18 och E20 väster om 

trafikplats Gräsnäs 14. I exemplet beräknades en positiv nettonuvärdeskvot på 3,6 vilket indikerar på 

en god lönsamhet. 

Den öppningsbara bron över Hjälmare kanal vid Gravudden kan motivera användning av utökad 

trafikantinformation. Information om öppningar av bron som ges i tillräcklig god tid kan leda till att 

alternativa vägval görs som ger en effektivare resa. Genom att beakta köavvecklingstid kan 

informationen i stor utsträckning hållas uppdaterad och därmed assistera trafikanter att göra rätt 

vägval och därmed minska störningar längs E20. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

6. Viltpassage  

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Det har i processen och i tidigare arbete pekats ut behov förbättrade möjligheter för vilt att korsa 

vägen. Frågan utreds inte djupare än så i denna studie utan åtgärdsförslaget är att en fördjupad 

utrednings genomförs där behov och förutsättningar preciseras och att en viltpassage byggs. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

7. Tydliggör omledningsvägnätet  

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden handlar om hur omledningen av trafik mellan E18 och E20 kan hanteras bättre. Det finns 

en omledningsväg via Arboga men det förekommer att trafik som omleds kör centralt genom Köping 

 
14 Metodik för kalkyl av samhällsnyttan vid trafikomledning på landsbygd – exemplet knutpunkt Arboga 
(E18/E20), Vägverket, 2009) 
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via väg 250 och vidare mot Kungsör. Om man vid Köping vägvisar omledning via Ängebyleden 

(placerad väster om Köping) bör omledd trafik som kör genom centrala Köping flyttas ut. Vidare finns 

det vissa begränsade faktorer för omledning i Kungsör. Väg 250 passerar via korsning med 

Svealandsbanan och öppningsbara bro över Arbogaån. Vidare kan det finnas problem längs  

Kungsgatan (kommunal gata), som är utpekad för omledning, att kapacitetsmässigt hantera trafiken 

från E20. Trafikverket vill säkerställa framkomligheten för omledd trafik samtidigt som Kungsörs 

kommun vill anpassa gatan till att bli ännu mera stadsmässig. Åtgärdsvalsstudien hanterar inga 

åtgärder för framkomlighet och omledning i Kungsör men frågan bör hanteras i framtida planering.  

Bedömd effekt  

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

8. Åtgärda omledningsvägar 939 och 940 

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Detta paket hanterar det utpekade omledningsvägnätet kring Tumbo. Väg 940.0 ansluter väg 939 i 

en trevägskorsning och sträcker sig till 940.1 där den ansluter i ytterligare en trevägkorsning. Delar 

av sträckan är smal och passerar rakt igenom ett villaområde. Sträckan lämpar sig inte för omledning 

av E20-trafiken. För att hantera de brister och behov som finns för vägarna 939 och 940 som 

används för omledning föreslås att följande åtgärder genomförs  

• Säkerställ att ingen omledd trafik använder 940.0. 

• Förbättra korsning 939/940.1 med siktröjning, reglering, vägmarkering, vägmärken och 

eventuellt separat körfält för vänstersvängande. 

• Se över sträckan längs 940.1 mellan 939 och 940.0. Sträckan har hastighetsgräns 50 km/h och 

är smal. Den förslås breddas. 

• Se över korsning 940.0/940.1. 

• Se över hela 940 avseende sidoområden speciellt sidoräcken vid järnvägen.  

• Utred bärighetsåtgärder för väg 939. 

Bedömd effekt Delåtgärderna som föreslås förbättrar både omledningsfunktionen och ingående vägars allmänna 

funktion vilket inte denna åtgärdsvalsstudie fokuserar på men är absolut ingen nackdel. Kapacitet 

och trafiksäkerhet förbättras. Dock bedöms effekterna små och målpåverkan är i liten skala.  

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

9. Åtgärda korsning Broleden längs E20 i Arboga 

Ansvarig Trafikverket Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden hanterar korsningen E20/Broleden-Styrmansgatan-Norra Ågatan. Analyser visar att 

anslutningar från de kommunala gatorna blir överbelastade under vardagarnas maxtimme men att 

det under resten av tiden inte direkt uppstår några problem. Detta överensstämmer med den 

erfarenhet av trafiksituationen som finns hos deltagande aktörer. Åtgärder som förbättrar kapaciteten 

rekommenderas att utredas vidare. Följande åtgärder har till viss del analyserats men det kan vara 

aktuellt att titta på flera. 

• Fri högersväng med accelerationskörfält från sekundärvägar. Ger mindre belastning i 

anslutningarna men tillfarter blir fortfarande överbelastade. 

• Ombyggnad för etappvis korsande/svängande. Detta innebär mittrefug på E20 så att 

åtminstone en personbil kan magasineras tvärs denna. Ger mindre belastning i anslutningarna, 

dock är fortfarande en anslutning överbelastad i maxtimme. Ett frågetecken är också hur väl 

trafikanter förstår denna lösning. 

• Accelerationskörfält för vänstersvängande. I teorin borde svängkonflikt mellan körande rakt fram 

från höger på E20 och vänstersvängande från tillfarten försvinna. Istället blir det en 

vävningsrörelse som genomförs efter korsningen. Om åtgärden införs för den mest belastade 

sekundvägstillfarten bedöms lösningen kunna minska belastningen väsentligt. Frågetecknet är 

trafikanternas förståelse för lösningen d.v.s. vågar man svänga ut när överordnad trafik från 

aktuell riktning finns.  

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 
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10. Åtgärder med cirkulationsplats i Arboga 

Ansvarig Trafikverket och Arboga kommun Kostnad - Tid: Kort 

Beskrivning Cirkulationsplatsen i Arboga där E20, 572 och 507 (Flygvägen) möts utreds utanför denna 

åtgärdsvalsstudie. Arboga kommun har ett skissförslag på en ny trafiklösning där anslutningen från 

väg 572 (tredje benet sett från E20 österifrån) stängs och cirkulationsplatsen får tre ben istället för 

fyra. Ombyggnation av cirkulationsplatsen skulle kunna minska fördröjningen på E20. Eventuellt är 

en trevägskorsning bättre än en cirkulationsplats avseende framkomligheten på E20. Väg 572 skulle 

få ny karaktär och blir mer som en lokalgata, vilket kan minska barriäreffekter.  

Denna åtgärdsvalsstudie rekommenderar att detta arbete fortsätter drivas då åtgärden stöttar syfte 

och mål med studien. 

Bedömd effekt - 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

11. Korsningsåtgärder 

Ansvarig Trafikverket  Kostnad 302 Mkr Tid: 

Kort 

och 

medel 

Beskrivning Korsningsåtgärder är ett omfattande paket med åtgärder som syftar till att hantera kapacitetsbehovet 

och trafiksäkerheten på kortare och medellång sikt. Det består av flera delåtgärder som kan   

genomföras enskilt eller i mindre grupper på kort och medellång sikt. Dock har åtgärderna i detta 

skede hållits samman i ett stort paket för att underlätta hanteringen i studien.  

En ingående princip är att minska på antalet korsningar/anslutningar och förbättra de korsningar som 

kvarstår. Detta innebär att fler parallellvägar till E20 får byggas ut så att alla kan nå E20 när 

korsningar/anslutningar stängs.  

Trimningspaketet kan även fungera som förberedelse inför framtida motorvägsutbyggnad då flera 

delåtgärder går i linje med en sådan. Delåtgärderna som beskrivs nedan har utretts men ska 

betraktas som endast förslag. Det kan vara aktuellt att ändra, ompröva dessa och komplettera med 

flera åtgärdsförslag.  

I paketet ingår även att utreda framtida funktion och lösning för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

Troligen kan dessa gruppers behov lösas till stor del via parallellvägnätet. Detta är en viktig fråga 

som måste beaktas i hög grad och har inte hanterats djupare i förslaget. 

Nedanstående korsningar förbättras med syfte att göra E20 tillgängligare för sidovägstrafiken och 

förenkla på och avkörande till och från E20 samtidigt som påverkan för genomgående trafik 

minimeras. Observera att beskrivningarna är förslag för att visa på potentiella åtgärder.   

• Tumbokorset (E20-väg 559) 

• Bygg avfartsramp från E20 till 559 i riktning mot Kungsör som ansluter befintlig korsning 

med väg under järnväg 

• Bygg påfartsramp från 559 till E20 som ansluter körfält i riktning mot Kungsör (stopplikt tas 

bort för denna ström) 

• Bygg accelerationskörfält för vänstersvängande från 559 till E20 i riktning mot Eskilstuna.  

• Kungsör Östra (E20-560 (Kungsgatan)) 

• Bygg accelerationskörfält för vänstersvängande på E20 från Kungsgatan i riktning mot 

Eskilstuna 

• Bygg påfartsramp från Kungsgatan till E20 som ansluter körfält i riktning mot Arboga 

(väjningsplikt tas bort för dessa).  

• Kungsör Södra (E20-väg 56) 

• Förtydliga accelerationskörfält för vänstersvängande från 56 till E20 i riktning mot Arboga 

• Bygg påfartsramp från väg 56 till E20 som ansluter körfält i riktning mot Eskilstuna 

(väjningsplikt tas bort för dessa).  

• Kungsör Västra (E20-250 (Kungsgatan)) 

• Förläng och separera avfartsramp från E20 i riktning mot Eskilstuna 

• Bygg påfartsramp för högersvängande från Kungsgatan som ansluter körfält på E20 i 

riktning mot Arboga (ta bort stopplikt) 
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• Bygg accelerationskörfält för vänstersvängande från Kungsgatan på E20 i riktning mot 

Eskilstuna (tidigare avfart blir genomgående). 

• Reutersberg som är en helt ny korsningspunkt för att kunna hantera föreslaget parallellvägnät 

och framtida motorväg där E20 dras i ny sträckning förbi Arboga och befintlig E20 blir lokalväg. 

• Bygg fyrvägskorsning med på och avfartsramper i varje riktning samt accelerationskörfält 

för vänstersvängande i varje riktning  

• Trafikplats Gräsnäs (E20-E18)  

• På kort sikt kan utmärkning framförallt kopplat till avfarten från Arboga genomföras. Syftet 

är att förtydliga utformning och reglering.  

• På medellång sikt anlägg ny avfart och ramp som ansluter bron söder från Arboga som 

medger bättre framkomlighet och mindre geometrisk fördröjning. 

Följande parallellvägnät anläggs som kompletterar befintliga vägar med syfte att säkerställa att alla 

kan nå E20, i vissa fall fungera för omledning och även kunna hantera eventuella behov av kollektiv-, 

gång och cykeltrafik. Vägstandard föreslås vara 2-fältsväg med vägren 0,75 m (för att hantera gång 

och cykel i blandtrafik) vilket ger total bredd 7,5 m och hastighetsgräns 80 km/h. 

• Norr om E20 mellan Tumbo-Himmelsberga i ny sträckning 3300 m och i befintlig sträckning 700 

m (väg breddad från 4 m). 

• Söder om E20 mellan Tumbo-Kungsör i ny sträckning 4900 m. 

• Norr om E20 mellan Granhammar-Reutersberg i ny sträckning 3100 m. 

• Söder om E20 mellan Granhammar-Reuterberg i ny sträckning 3 700 m. 

Stängning av övriga korsningar och anslutningar som inte redovisas ovan. Trafiken erbjuds istället att 

nyttja parallellvägnätet och ansluta E20 via någon av de kvarstående korsningarna. I åtgärden ingår 

även anpassning och anläggning av nya korsningspunkter/fastighetsanslutningar till 

parallellvägnätet. Totalt 15 platser hanteras. 

Bedömd effekt Åtgärderna förbättrar främst framkomligheten för lokal trafik som vill ansluta eller köra av E20. För 

trafiken på E20 innebär åtgärderna till stor del att interaktioner med anslutande fordon ökar vilken 

kan påverka bekvämlighet och till viss del framkomlighet. Samtidigt innebär åtgärderna förbättrade 

möjligheter att köra av E20 med mindre påverkan för övrig trafik. Då vissa korsningar och 

anslutningar stängs innebär detta ökad restid för en andel av lokala trafiken. Att trafiksäkerheten 

förbättras är positivt och innebär även att frekvensen av störningar bör minska vilket leder till mindre 

restidsosäkerhet. Intrång och störningar ökar troligen av åtgärden då ny mark tas i anspråk. 

Åtgärden bedöms ha positiv påverkan för kommunernas utveckling, i synnerhet Kungsörs. 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

12. Motorväg trafikplats Gröndal-Kungsör södra 

Ansvarig Trafikverket  Kostnad 850 Mkr Tid: Lång 

Beskrivning Att bygga motorväg med fyra körfält mellan trafikplats Gröndal till Kungsör Södra där väg 56 ansluter 

har utretts. Sträckan är cirka 17 km och utgörs idag av 2+1-väg varav cirka 13 km är 2+1 och resten 

1+1. Flertalet korsningar och anslutningar i plan finns. Åtgärden har som syfte att hantera det 

framtida behovet på längre sikt för kapaciteten och trafiksäkerheten. Det är en delåtgärd för att hela 

sträckan mellan Arboga-Eskilstuna blir motorväg. Åtgärdspaketet kan byggas vidare på åtgärd 11 

”Trimningspaket” men har analyserats fristående d.v.s. alla åtgärder har genomförts från start. Dock 

ingår flera åtgärder från trimningspaket, som delar av parallellvägnätet och stängning av 

korsningar/anslutningar på sträckan. 

I paketet ingår även att utreda framtida funktion och lösning för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

Troligen kan dessa gruppers behov lösas till stor del via parallellvägnätet. Detta är en viktig fråga att 

beakta som dock inte hanterats djupare i förslaget. 

Följande åtgärder görs på sträckan avseende vägstandard 

• 2+1-väg byggs om till motorväg med fyra körfält och bredd 21 m samt viltstängsel. 

Hastighetsgräns är 110 km/h men det kan i framtiden vara aktuellt att utreda annan hastighet. 

Befintliga vägportar som korsar E20 antas vara kvar.   

Alla korsningar på sträckan som kvarstår byggs om till fullständiga trafikplatser. Alla trafikplatser har 

bedömts vara likvärdiga med totalt två påfarter och två avfarter och en bro som kan korsa 21 m 

motorväg. Följande trafikplatser ingår 

• Trafikplats Tumbo (E20-väg 559) 

• Trafikplats Kungsör Östra (E20-560 (Kungsgatan) 

• Trafikplats Kungsör Södra (E20-väg 56) 
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Följande parallellvägnät anläggs som kompletterar befintliga vägar med syfte att säkerställa att alla 

kan nå E20, i vissa fall fungera för omledning och även kunna hantera eventuella behov av kollektiv-, 

gång och cykeltrafik. Vägstandard föreslås vara 2-fältsväg med vägren 0,75 m (för att hantera GC i 

blandtrafik) vilket ger total bredd 7,5 m och hastighetsgräns 80 km/h. 

• Norr om E20 mellan Tumbo-Himmelsberga i ny sträckning 3300 m och i befintlig sträckning 700 

m (väg breddad från 4 m). 

• Söder om E20 mellan Tumbo-Kungsör i ny sträckning 4900 m. 

Stängning görs av övriga korsningar och anslutningar som inte redovisas ovan. Trafiken erbjuds 

istället att nyttja parallellvägnätet och ansluta E20 via någon av de kvarstående korsningarna. I 

åtgärden ingår även anpassning och anläggning av nya korsningspunkter/fastighetsanslutningar till 

parallellvägnätet. Totalt sju platser hanteras. 

Bedömd effekt Åtgärden fick i den samlande effektbedömningen ett NNK som visar på lönsamhet. Åtgärden ger en 

snabbare och mera tillförlitlig väg som minskar restidsosäkerheten. Störst effekt fås på trafiksäkerhet 

främst genom säkrare korsningspunkter i form av trafikplatser. Då vissa korsningar och anslutningar 

stängs innebär detta ökad restid för en andel av lokala trafiken. Åtgärden bedöms ha positiv 

påverkan för kommunernas utveckling. Negativt är ökade utsläpp, intrång och störningar.  

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 

 

13. Motorväg Kungsör södra-trafikplats Gräsnäs 

Ansvarig Trafikverket  Kostnad 1745 Mkr Tid: Lång 

Beskrivning Att bygga motorväg mellan Kungsör Södra där väg 56 till trafikplats Gräsnäs där E20 möter E18 har 

utretts. Åtgärden kompletterar åtgärd 12 och om bägge genomförs blir hela utredningssträckan 

motorväg. Dock är åtgärd 13 mera komplicerad än åtgärd 12 då stora delar av motorvägen föreslås 

anläggas i en helt ny korridor enligt tidigare vägutredning15 alternativ Reutersberg. Totala längden av 

åtgärden är cirka 15 km varav 7 km är en helt ny dragning mellan Reutersberg och trafikplats 

Gräsnäs. Av befintlig väg är cirka 7 km 2+1 och resten 1+1. Åtgärdspaketet kan byggas vidare på 

åtgärd 11 ”Trimningspaket” men har analyserats fristående d.v.s. alla åtgärder har genomförts från 

start. Flera åtgärder från trimningspaket ingår som delar av parallellvägnätet och stängning av 

korsningar/anslutningar som finns på sträckan.  

I paketet ingår även att utreda framtida funktion och lösning för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

Troligen kan dessa gruppers behov lösas till stor del via parallellvägnätet. Detta är en viktig fråga 

som måste beaktas i hög grad och har inte hanterats djupare i förslaget. 

• Från Kungsör Södra där väg 56 ansluter till Reutersberg, cirka 8 km, byggs befintlig 2+1-väg 

om till motorväg med fyra körfält och bredd 21 m samt viltstängsel. Hastighetsgräns är 110 km/h 

men det kan i framtiden vara aktuellt att utreda annan hastighet. Befintliga vägportar som korsar 

E20 antas vara kvar.  

• En 7 km ny motorvägssträcka byggs mellan trafikplats Reutersberg och trafikplats Gräsnäs. I 

sträckan korsas Arbogaån via en 1100 m lång högbro (enligt tidigare vägutredning) och 

Mälarbanan/Svelandsbanan korsar vägen via en järnvägsbro med dubbelspår. Hur motorvägen 

ska korsa befintliga vägar har inte utretts. I fortsatta utredningar kan det vara aktuellt att pröva 

andra lösningar för att hantera vatten och järnväg. 

Alla korsningar på sträckan som kvarstår byggs om till fullständiga trafikplatser. Alla trafikplatser har 

bedömts vara likvärdiga med totalt två påfarter och två avfarter och en bro som kan korsa 21 m 

motorväg. Följande trafikplatser ingår 

• Trafikplats Kungsör Södra (E20-väg 56) som även ingår i åtgärd 14. I praktiken kommer den 

ingå i endast en entreprenad men i detta skede då det är svårt att avgöra vilken har det tagits 

höjd i bägge 

• Kungsör Västra (E20-250 (Kungsgatan) 

• Trafikplats Reutersberg (helt ny korsningspunkt där gamla E20 som nu blir lokalväg kommer att 

ansluta) 

 
15 Vägutredning E20 Gräsnäs-Kungsör (Vägverket, 2004) 
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• Trafikplats Gräsnäs (E20-E18) som anpassas till den nya dragningen av E20.  

Följande parallellvägnät anläggs som kompletterar befintliga vägar med syfte att säkerställa att alla 

kan nå E20, i vissa fall fungera för omledning och även kunna hantera eventuella behov av kollektiv-, 

gång och cykeltrafik. Vägstandard föreslås vara 2-fältsväg med vägren 0,75 m (för att hantera GC i 

blandtrafik) vilket ger total bredd 7,5 m och hastighetsgräns 80 km/h. 

• Norr om E20 mellan Granhammar-Reutersberg i ny sträckning 3100 m. 

• Söder om E20 mellan Granhammar-Reuterberg i ny sträckning 3 700 m. 

Stängning görs av övriga korsningar och anslutningar som inte redovisas ovan. Trafiken erbjuds 

istället att nyttja parallellvägnätet och ansluta E20 via någon av de kvarstående korsningarna. I 

åtgärden ingår även anpassning och anläggning av nya korsningspunkter/fastighetsanslutningar till 

parallellvägnätet. Totalt 8 platser hanteras. 

Bedömd effekt Effekterna blir snarlika som åtgärd 12 med de största förbättringarna för restid och trafiksäkerhet 

även om NNK blir betydligt mindre pga. den högre investeringskostnaden. Dock är det ett antal 

faktorer som är speciella just för denna del. Restiderna gynnas extra då den öppningsbara bron inte 

behöver passeras i kombination med att fördröjningar av korsningar och hastighetssänkningar i 

Arboga försvinner samt att svårigheterna med trafikplats Gräsnäs åtgärdas. Positivt är även att 

åtgärden främjar utvecklingen i Arboga. Även om hastighetsgränsen höjs innebär det minskade 

utsläpp genom kortare sträcka. Intrången och störningarna blir stora då ny mark används för en lång 

sträcka i kombination med att flera broar byggs. 

Måluppfyllelse Nationell Regional Kommunal Framkomlighet Trafiksäkerhet Miljö Hälsa Social 
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9. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

Detta kapitel beskriver och rekommenderar hur arbetet ska drivas vidare efter att åtgärdsvalsstudien 

är klar. De åtgärdsförslag som presenteras i kapitel 8 har av arbetsgruppen bedömts som intressanta 

att gå vidare med på ett eller annat sätt. Övriga bortvalda åtgärder redovisas i Bilaga 1. 

 Rekommenderade åtgärder 

På vilken sätt en åtgärd bör behandlas vidare varierar mellan olika åtgärder. Många åtgärder kan 

genomföras på kort sikt medan ett fåtal får genomföras senare. Flera åtgärder kräver att någon form av 

ytterligare utredning initieras redan på kort sikt. Många åtgärder kan genomföras helt fristående men 

några har beroenden till andra. Dock gäller för merparten att det uppstår synergieffekter om vissa 

åtgärder kombineras vilket anges i förekommande fall. 

Nedan presenteras den inriktning för de olika åtgärderna som arbetsgruppen har enats kring. 

Åtgärderna har delats in i följande kategorier utifrån hur angelägna de är samt vem som har det 

huvudsakliga ansvaret. 

9.1.1. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av alla 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 

(tkr) 

Kommentar 

1 Främja alternativ till bil längs 

E20 

Alla  Ej 

bedömd 

Paketet innehåller flera delåtgärder 

och alla aktörer bedöms ha en 

viktig roll för att realisera dessa. 

2 Effektivisera godstrafiken Alla Ej 

bedömd 

Paketet innehåller flera delåtgärder 

och alla aktörer bedöms ha en 

viktig roll för att realisera dessa. 

3 Pendelparkeringar och 

infartsparkeringar 

Alla Ej 

bedömd 

En utredning föreslås startas 

omgående efter åtgärdsvalsstudie. 

 

9.1.2. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av 

Trafikverket och Arboga kommun 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 

(tkr) 

Kommentar 

10 Åtgärder med cirkulationsplats 

i Arboga 

Trafikverket 

och Arboga 

kommun 

Ej 

bedömd 

En del utredningsarbete har redan 

gjorts och aktörerna kommer att 

driva frågan vidare. 

Åtgärdsvalsstudien 

rekommenderar att arbetet drivs 

vidare. 
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9.1.3. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av 

Trafikverket 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 

(tkr) 

Kommentar 

4 Förbättra för 

räddningstjänsten 

Trafikverket  Ej 

bedömd 

Åtgärden får genomföras i dialog 

med Räddningstjänsten och bör 

påbörjas omgående. På längre sikt 

hanteras frågan inom ramen för de 

stora ombyggnadsåtgärderna. 

5 Trafikantinformation vid 

vägsidan 

Trafikverket Ej 

bedömd 

Kan påbörjas omgående och bör 

om möjligt inkludera ett större 

område än enbart 

utredningssträckan. 

6 Viltpassage Trafikverket Ej 

bedömd 

Kan påbörjas omgående men bör 

synkroniseras med stora 

ombyggnadsåtgärder. 

7 Förbättra omledning via 

Köping och Kungsör   

Trafikverket Ej 

bedömd 

Innefattar flera olika saker varav 

förändrad vägvisning i Köping kan 

åtgärdas direkt. Övriga 

omledningsfrågor får hanteras 

vidare i planeringsprocessen.  

8 Åtgärda omledningsvägar 939 

och 940 

Trafikverket Ej 

bedömd 

Ett paket med mindre 

trimningsåtgärder som kan 

påbörjas omgående.  

9 Åtgärda korsning Broleden 

längs E20 i Arboga 

Trafikverket Ej 

bedömd 

Kan påbörjas omgående där 

eventuellt fler förslag än de som 

tidigare redovisats kan analyseras.  

11 Korsningsåtgärder Trafikverket 302 000 

(för alla 

åtgärder) 

Paketet består av flera delåtgärder 

som kan påbörjas på kort sikt 

samtidigt som flera andra kan 

genomföras på medellång sikt (se 

nästa avsnitt). Det rekommenderas 

att enklare åtgärder i trafikplats 

Gräsnäs och utredning om framtida 

lösning för GC och kollektivtrafik 

genomförs omgående. För övriga 

åtgärder bör dessa utredas vidare 

och en handlingsplan för införande 

tas fram.  
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9.1.4. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång och lång 

sikt av Trafikverket 

 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 

(tkr) 

Kommentar 

11 Korsningsåtgärder Trafikverket 302 000 

(för alla 

åtgärder) 

Paketet består av flera delåtgärder 

som kan påbörjas på kort sikt 

samtidigt som flera andra kan 

genomföras på medellång sikt (se 

punkt 11 ovan). 

12 Motorväg trafikplats Gröndal-

Kungsör södra 

Trafikverket  850 000 Denna åtgärd är enligt den 

samlade effektbedömningen 

lönsam. Tidigare analys visar att 

kapacitetsbrister på delsträckan 

kan förekomma runt år 2040. 

Åtgärdsvalsstudien 

rekommenderar fortsatt arbete med 

åtgärden där bl.a. GC, 

kollektivtrafik, intrång och 

hastighetsgräns analyseras. Andra 

åtgärder på kort sikt kan på olika 

sätt påverka behovet av åtgärden. 

Åtgärd 11 med trimningsåtgärder 

och andra åtgärder som påverkar 

användningen av biltrafik är 

exempel på sådana åtgärder.  

13 Motorväg Kungsör södra-

trafikplats Gräsnäs 

Trafikverket 1 745 000  Denna åtgärd är enligt den 

samlade effektbedömningen 

lönsam men mindre lönsam än 

åtgärd 12. Tidigare analys visar att 

kapacitetsbrister på delsträckan 

kan förekomma några år innan år 

2050. Åtgärdsvalsstudien 

rekommenderar fortsatt utredning   

med åtgärden där bl.a. GC, 

kollektivtrafik, intrång, 

hastighetsgräns och speciellt 

brolösning analyseras vidare. 

Andra åtgärder på kort sikt kan på 

olika sätt påverka behovet av 

åtgärden. Åtgärd 10 där 

cirkulationsplatsen i Arboga 

hanteras och åtgärd 11 där bl.a. 

trafikplats Gräsnäs är exempel på 

sådana åtgärder.  
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 Förslag till beslut om fortsatt hantering 

Trafikverket har tillsammans med Region Västmanland, Regions Sörmland, Eskilstuna kommun, 

Kungsör kommun och Arboga kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för E20 mellan Arboga och 

Eskilstuna inklusive omledningsvägnät. Denna åtgärdsvalsstudie har identifierat brister och behov 

inom utredningsområdet. Samarbetet mellan aktörerna i åtgärdsvalsstudien har resulterat i ett antal 

åtgärdsförslag som presenteras i avsnitt 8.5. Åtgärdsförslagen har tagits fram enligt 

fyrstegstegsprincipen. 

De olika aktörerna har olika ansvar avseende genomförande och finansiering av de rekommenderade 

åtgärdsförslagen. För Trafikverket kan flera åtgärder hanteras inom ramen för den egna 

verksamhetsplanen. Andra åtgärder kan behöva hanteras i planer för transportsystemet t.ex. på 

regional nivå av Trafikverket och av region Västmanland och region Sörmland. Då kommer åtgärderna 

att vägas mot andra åtgärder för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras samt när i tiden de 

ska genomföras.  

Kommuner får, i de fall där det är relevant, planera in åtgärder i sina investeringsplaner eller i den 

löpande verksamheten. Även där kan åtgärder behöva vägas mot andra åtgärder för att identifiera 

vilka åtgärder som ska prioriteras och när de kan genomföras i tid.  

I processen med att hantera de olika åtgärderna bör en tät dialog föras mellan aktörerna för att 

säkerställa ett effektivt genomförande. Samlad kommunikation mot allmänheten är en också en 

framgångsfaktor.  
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Trafikverkets ställningstagande efter Åtgärdsvalsstudie 
E20 Arboga-Eskilstuna 

 

Bakgrund 
Framkomligheten och trafiksäkerheten på E20 mellan Arboga och Eskilstuna har brister. Vägen är i 

huvudsak en 2+1-väg med hastighetsgräns 100 km/h och längs sträckan finns flera korsningar i plan. 

E20 passerar Hjälmare kanal via en öppningsbar bro som påverkar framkomligheten längs sträckan. 

I dagsläget bedöms vägens kapacitet generellt vara tillräcklig men på längre sikt finns det risk för 

kapacitetsbrist. En genare dragning av vägsträckan mellan trafikplats Gräsnäs och Reutersberg 

(mellan Arboga och Kungsör) har utretts tidigare. 

Åtgärder som denna åtgärdsvalsstudie omfattar ska övergripande främja trafiksäkerheten och 

framkomligheten på E20 mellan Arboga-Eskilstuna. E20 ingår i TEN-T vägnätet, vilket medför att 

även relevanta omledningsvägar är av intresse för denna studie och ska hanteras. Studien ska leverera 

åtgärdsförslag och åtgärdspaket som avhjälper brister och uppfyller behov som identifierats under 

studiens gång. Utredningen ska omfatta alla stegen i fyrstegsprincipen och arbetet ska genomföras i 

samarbete med berörda aktörer. 

 

Arbetsprocessen  

Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Ramboll 

Sverige AB som utförande konsult. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med deltagare från: 

 Trafikverket  

 Region Västmanland 

 Arboga kommun 

 Kungsör kommun 

 Eskilstuna kommun 
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En workshop har genomförts där ytterligare intressenter har medverkat. Dessa personer har haft god 

kännedom om problembild och kommande utveckling och fått möjlighet att lyfta viktiga frågor som de 

identifierat kring brister, behov och åtgärder. 

 

 

Åtgärdsvalsstudiens förslag till åtgärder 
Merparten av de åtgärdsförslag som studerats inom ramen för åtgärdsvalsstudien genererades vid 

workshop nr 2 som hölls i juni 2019 i Eskilstuna. Vid workshopen hade deltagarna till uppgift att 

föreslå åtgärder som hanterar de brister som identifierats vid workshop nr 1 eller som kommit till 

projektets kännedom på andra sätt. Efter workshop nr 2 har åtgärderna bearbetats och flera åtgärder 

har sorterats bort. Rekommenderade åtgärder kategoriseras enligt följande struktur 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av alla 

 Främja alternativ till bil längs E20 

 Effektivisera godstrafiken 

 Pendelparkeringar och infartsparkeringar 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket och Arboga kommun 

 Åtgärd med cirkulationsplats i Arboga 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket 

 Förbättra för räddningstjänsten 

 Trafikantinformation vid vägsidan 

 Viltpassage 

 Tydliggör omledningsvägnätet  

 Åtgärda omledningsvägar 939 och 940 

 Åtgärda korsning Broleden längs E20 i Arboga 

 Trimningspaket (delåtgärder) 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång och lång sikt av Trafikverket 

 Trimningspaket (delåtgärder) 

 Motorväg trafikplats Gröndal-Kungsör södra (i detta ingår vidare analyser för att fastställa 

framtida behov) 

 Motorväg Kungsör södra-trafikplats Gräsnäs (i detta ingår vidare analyser för att fastställa 

framtida behov) 

 

De olika aktörerna har olika ansvar avseende genomförande och finansiering av de rekommenderade 

åtgärdsförslagen. För Trafikverket kan flera åtgärder hanteras inom ramen för den egna 

verksamhetsplanen. Andra åtgärder kan behöva hanteras i planer för transportsystemet t.ex. på 

regional nivå av Trafikverket och av region Västmanland och region Sörmland. Då kommer åtgärderna 

att vägas mot andra åtgärder för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras samt när i tiden de 

ska genomföras.  
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Kommentarer till åtgärdsförslagen. 
 

 Främja alternativ till bil längs E20 

Åtgärdsförslaget beaktas och drivs inom ramen för det ordinarie planeringsarbetet. 

 

 Effektivisera godstrafiken 

Åtgärdsförslaget beaktas och drivs inom ramen för det ordinarie planeringsarbetet. 

 

 Pendlarparkeringar och infartsparkeringar 

I första hand ett kommunalt ansvar men Trafikverket bör vara delaktig och stöttande i 

kommunernas arbete inom ramen för det ordinarie planeringsarbetet. 

 

 Åtgärd med cirkulationsplats i Arboga 

Trafikverket bör vara delaktiga i kommunens exploateringsarbete och anpassningar av 

cirkulationsplatsen kan genomföras vid behov. 

 

 Förbättra för räddningstjänsten 

Förslaget bevakas och tas upp inom ramen för kommande projekt och inom ordinarie 

verksamhet. 

 

 Trafikantinformation vid vägsidan 

Förslaget bevakas och spelas in i kommande nationella eller regionövergripande projekt vad 

gäller digitalisering av vägar och trafikantinformation. 

 

 Viltpassage 

Föreslås inte drivas vidare som eget projekt utan frågan tas omhand i kommande 

utbyggnadsprojekt. 

 

 Tydliggör omledningsvägnätet 

Arbete med att tydliggöra omledningsvägnätet pågår inom Regionen. 

 

 Åtgärda omledningsvägar 939 och 940 

Åtgärdsförslaget spelas in som ett behov i kommande arbete med upprättande och 

genomförandet av Länstransportplanen. 

Eventuella bärighetsåtgärder utreds inom ramen för bärighetsanslaget. 

 

 Åtgärda korsning Broleden längs E20 i Arboga 

Till Åtgärdsplanering för vidare utredning och prioritering. För närvarande är 

framkomligheten acceptabel men om trafiken ökar kommer det succesivt bli svårare att korsa 

E20 och åtgärder för att höja kapaciteten i korsningen behöver vidtas. 
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 Trimningspaket (delåtgärder) 

Till Åtgärdsplanering:  

Framtagande av handlingar för att ågärda korsningarna på sträckan. I första hand 

Tumbokorset och Kungsör Östra, Södra och Västra. Beakta särskilt Kungsör Östra 

(E20/väg560) vad gäller trafiksäkerhet. Den förväntade DSS-kvoten är mycket hög och det bör 

särskilt provas möjligheten att redan i ett tidigt sked bygga ut korsningen till en trafikplats. 

Även korsningen Kungsör Södra (E20/väg 56) har ett högt förväntat olycksutfall. 

Utredning av framtida lösning för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

Utreda möjligheterna för att bygga en parallellväg till E20 där sådan saknas. Detta för att öka 

robustheten, kunna stänga mindre anslutningar till E20 och kunna hänvisa gång/cykel, 

kollektivtrafik samt långsamtgående fordon till denna. Parallellvägen behövs vid en framtida 

motorvägsutbyggnad och kan ses som ett steg för att nå en framtida motorvägsstandard. 

 

Till Trafikmiljö: 

Översyn och eventuellt förslag till ändrad utmärkning i trafikplats Gräsnäs för att öka 

tydligheten för trafikanterna 

 

 Motorväg Kungsör södra-trafikplats Gröndal 

Vilande 

Den långsiktiga målstandaden för E20 bör vara motorväg och det är viktigt att de åtgärder 

som genomförs under tiden  utformas så att det är förberedd för en framtida 

motorvägsstandard 

 

 Motorväg trafikplats Gräsnäs – Kungsör södra 

Vilande 

Den långsiktiga målstandaden för E20 bör vara motorväg och det är viktigt att de åtgärder 

som genomförs under tiden utformas så att det är förberedd för en framtida 

motorvägsstandard 
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Ställningstagande för åtgärder där Trafikverket är ansvarig 
 

nr  Åtgärd 
 

Vem ansvarar och 
på vilket sätt 

När i tid Kostnad Finansie
ring 

Kommentar 

1 Åtgärda korsning 
Broleden i Arboga 

Åtgärdsplanering Medel - Nationell 
plan 

Utreda och prioritera 

2 Trimningspaket Åtgärdsplanering Medel/Lång 300 Mkr Nationell 
plan 

Utreda och prioritera 

3 Trimningspaket (del av) 
Översyn trafikplats 
Gräsnäs 

Trafikmiljö Kort   Utred lämplig åtgärd 

 

 

 

 

Ort och datum 

Eskilstuna 2020-06-23 

 

…………………………………… 

Lina Bertilsson 

Enhetschef Samhällsplanering Region Öst 

 

 

Underskrift av mottagare av rekommenderat åtgärdsförslag, delar av eller hela åtgärdspaket.  

Ort och datum Namn Roll Signatur NR  

Eskilstuna 
2020-06-23 

Ivan Andic Enhetschef 

Åtgärdsplanering 

 1,2 

Eskilstuna 

2020-06-23 

Klas Larsson Enhetschef 

Trafikmiljö 

 3 
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Sammanfattning 
Följande informationer lämnas:  
Från Strategisk Regional Beredning (SRB) 5/2 – Mikael Peterson, 
ordförande 
Gällande situationen för företagen i Kungsör med anledning av pandemin – 
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
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Adressat 
  

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att 
anta Bostadsförsörjningsplanen med mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. 

Sammanfattning 
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ett 
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ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga 
åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs. 

 

Beslutsunderlag 
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Bostadsförsörjningsplan 2021 för Kungsörs kommun 
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Kommundirektör 
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Ärendebeskrivning 
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ett 
bostadsförsörjningsprogram ska ge en samlad bild av bostadsläget i 
kommunen, både vad gäller nutid och framtid. Syftet med programmet är att 
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga 
åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs. 

 

Enligt lagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Vidare kan kommunen ta ställning till vilken typ av bostäder 
som behövs för att locka till sig nya kommuninvånare och behålla 
nuvarande invånare. Planeringen ska möta behov och efterfrågan på 
bostäder för att få en bostadsmarknad i balans. Tillgång till bostäder är en 
förutsättning för kommunens tillväxt, nya etableringar och arbetstillfällen. 
En fungerande bostadsmarknad är viktig för invånarna och samhällets 
utveckling. På en fungerande bostadsmarknad kan hushållen hitta en bostad 
som motsvarar deras behov i olika skeenden i livet.  

 

Processen 

Bostadsförsörjningsplanen har skickats på remiss till socialförvaltningen, 
KFAB, centrala ledningsgruppen, Länsstyrelsen, Köpings, Arbogas och 
Eskilstuna kommuner. Relevanta synpunkter har inarbetats i planen och en 
del mindre justeringar har genomförts efter remissrundan. Upplägg, mål och 
riktlinjer har även diskuterats på kommunstyrelsens beredning.  
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1 Sammanfattning 
Kungsörs kommun har uppvisat en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, vilket 
resulterat i ett underskott av bostäder då för få bostäder byggts i förhållande till 
befolkningsutvecklingen. Efterfrågan på småhustomter och hyreslägenheter är hög, och 
intresset för bostadsrätter i attraktiva lägen ökar. I dagsläget bor många äldre kvar i småhus 
vilket resulterar i att yngre familjer inte kan flytta in i det befintliga småhusbeståndet. 
Flyttkedjorna behöver fungera bättre och fler bostäder behöver byggas för att det ska finnas 
bostäder för alla i olika skeenden i livet och få balans på bostadsmarknaden.  

För att långsiktigt arbeta mot en balans på bostadsmarknaden har kommunen tagit fram mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjning. Målen är: 

 Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat bostadsutbud 

 Det ska finnas bostäder för alla i olika skeden i livet 

 Natur- och kulturmiljöer ska användas på ett positivt sätt för att skapa attraktiva 
boendemiljöer 

 Resurseffektivt bostadsbyggande 

 

För att det ska vara möjligt att uppnå målen är det viktigt att kommunen har en god 
samverkan inom organisationen, samt en god och tydlig dialog med invånare, företag och 
organisationer. 
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2 Introduktion 
2.1 Om bostadsförsörjningsplanen   
Den nya bostadsförsörjningsplanen ska underlätta ett ökat bostadsbyggande och innehåller 
uppdaterade och nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planen kommer gälla år 2021–2025. 
Kommunfullmäktige antog år 2016 den nuvarande bostadsförsörjningsplanen. 

Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att den ska verka som faktaunderlag och stöd för 
arbetet med att utveckla Kungsörs bostadsbestånd och boendemiljöer. 
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och 
inför antagande ska den ses över och vid behov uppdateras. Genom att ta fram en 
bostadsförsörjningsplan som innehåller riktlinjer uppfyller kommunen Lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 och 2013:866). Kommunen 
ansvarar även över att tillgodose särskilda bostadsbehov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).  

2.2 Om Kungsör 
Kungsörs kommun har en landareal på 203 kvadratkilometer och ligger intill Mälaren. 
Kommunen hade 8 729 invånare i juni 2020 och angränsar till Köping, Arboga och 
Eskilstuna. I kommunen finns det två tätorter, Kungsör och Valskog och befolkningen är 
främst koncentrerad till Kungsörs tätort som innehar cirka 70 procent av invånarna. Det finns 
även ett antal småorter och större sammanhängande kyrkbyar med omland.  

Kommunen minskade sin befolkning under perioden 1990 till 2012. Det har inneburit att en 
del av bostadsbeståndet rivits, men framförallt att det inte planerats för nya områden för 
bostäder eller industrimark. Sedan år 2012 har befolkningen ökat kraftigt och det är numera 
en stor efterfrågan på bostäder och planlagd mark.  

Kungsör har ett utmärkt läge i Mälarregionen, med närhet till viktiga arbetsmarknader i 
Stockholmsregionen, Eskilstuna, Västerås, Örebro samt kommunerna i Västra Mälardalen, 
Arboga och Köping. Kungsörs geografiska placering innebär att det finns goda möjligheter 
för arbetspendling vilket ger näringslivet goda förutsättningar att bli försörjda med arbetskraft 
från annan ort. Enligt Boverket är det endast 1 procent av hushållen i kommunen som har 
långt pendlingsavstånd jämfört med länet som har en andel på 1,4 procent och riket 2,3 
procent. Med dessa gynnsamma förutsättningar för arbetspendling och närhet till flera 
expansiva kommuner, regioner och företag finns förutsättningar att locka nya invånare att 
flytta till kommunen. 

”Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen 
är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt 

att ta tillvara andra städers kvaliteter” 

- Källa: Kungsörs kommuns vision 2025
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2.3 Kungsörs vision och mål  
Kommunen har en vision om öppenhet, kreativitet och närhet som bland annat innebär att 
engagemang och framåtanda ska skapas i ett kreativt klimat och det ska finnas möjlighet att 
vara delaktig och påverka vår framtida utveckling. Kungsör ska vara en plats för den som vill 
leva hållbart och tryggt. Visionen är: 

”Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva 
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får 

människor och företag att mötas och växa” 

- Källa: Kungsörs kommuns vision 2025 

I översiktsplanen lyfts bland annat målsättningar för boende. Målen är: 

 Att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder.  

 Kungsör ska ha en fungerande bostadsmarknad med ett attraktivt utbud och 
fungerande flyttkedjor.  

 En målsättning är att behålla ett av dagens mest positiva inslag: variationen i 
bostadsutbudet.  

 Kungsörs kvalitéer med avseende på natur- och kulturmiljöer ska utnyttjas på ett 
positivt sätt för att skapa attraktiva boendemiljöer 

 Attraktiva och tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre har hög prioritet och 
planberedskap ska därför finnas för bostäder som passar denna åldersgrupp. 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har mål som berör tillväxt och bostadsförsörjning 
i kommunen. Målen är:  

 Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett mål 
att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år 2025. 

 Kommunstyrelsen har ett mål om att det ska byggas 
150 bostäder mellan år 2020 och år 2025. 
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3 Underlag och analys 
I denna del av bostadsförsörjningsplanen presenteras statistik om kommunens läge och 
utveckling gällande befolkning, hushåll och bostäder. Statistiken presenterar bland annat en 
befolkningsprognos, hushållsstorlek och hustyp. Vidare presenteras planerat 
bostadsbyggande, särskilda gruppers bostadsbehov och läget på bostadsmarknaden med 
flyttkedjor och efterfrågan på bostäder.  
 
3.1 Befolkning
Kungsörs kommun hade 8 675 invånare 2019. I 
Kungsörs tätort bor cirka 71 procent av 
kommunens invånare och i Valskog tätort cirka 
8 procent. Av befolkningen i kommunen är 49 
procent kvinnor och 51 procent män. 
Befolkningen fördelar sig enligt följande (cirka): 

 Kungsör tätort 6 160 personer 

 Valskog tätort 675 personer 

 Torpa 160 personer  

 Kungs Barkarö 50 personer 

 Övrig landsbygd 1 630 personer 

 

71%
8%

2%

0%

19%

Kungsör Valskog Torpa

Kungs Barkarö Övrig landsbygd

Befolkningsfördelning i Kungsörs 
kommun

 
Diagram 2: Befolkningens fördelning i Kungsörs 
kommun, 71% bor i Kungsörs tätort. Källa: SCB.  

 

 

  

49%
51%

kvinnor

män

Befolkning i Kungsörs kommun

Diagram 1: Andelen kvinnor och män i Kungsörs 
kommun, 49% kvinnor och 51% män. Källa: SCB (2020).
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Diagram 4: Antal in-och utflyttningar, döda och födda 2010–
2020. Källa SCB (2020).
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Diagram 5: Enkätsvar från nyinflyttade i Kungsör, varför de 
flyttade till Kungsör. Bostad, vänner, närhet till vatten och 
trygghet är vanligaste svaren. Källa: Kungsör kommun (2020).

 

År 1990 hade Kungsörs kommun 8 472 
invånare, befolkningen minskade till 8 030 
invånare år 2012. Sedan dess har 
befolkningen ökat med 699 invånare till 
8 729 invånare i juni 2020. Enligt den 
byggbaserade befolkningsprognosen 
kommer kommunens befolkning fortsätta 
öka till 9 243 invånare år 2025. Om den 
planerade byggnationen färdigställs och 
inflyttning sker finns möjlighet att målet 
om 9 000 invånare 2025 uppnås. 

 
 
Antalet inflyttade per år har ökat mellan 
2010 och 2016, men avtagit under de 
senaste två åren. Inflyttningsnettot var 
positivt 2019 då det flyttade 574 personer 
från och 580 personer till kommunen, 
vilket ger ett flyttningsnetto på +6 
personer. År 2019 var antalet födda i 
kommunen 91 och antalet döda 94, vilket 
ger ett negativt födelsenetto på -3 personer. 
Detta innebär att kommunen fortsatt växer, 
men är beroende av inflyttningen för att 
öka tillväxten.  
 
 
 
Nyinflyttade till kommunen får möjlighet 
att svara på en enkät där de bland annat 
svarar på varför de valt att flytta till 
Kungsör. Diagrammet bredvid visar de 
vanligaste svaren inkomna de senaste åren. 
Enligt de nyinflyttade är det främst bättre 
bostäder, vänner och släktingar, närheten 
till vatten och trygghet som lockar 
människor att flytta till Kungsör. Dessa 
faktorer kan kommunen leva upp till med 
sin närhet till Mälaren, natur och friluftsliv 
och bra, trygga boendemiljöer. 

Diagram 3: Befolkningsmängd 1990-juni 2020 och 
befolkningsprognos 2020–2025. Befolkningen förväntas öka. 
Källa: Statisticon (2020).
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Befolkningens åldersfördelning påverkar efterfrågan av bostäder. I Kungsör bodde det 2019 
och 2025, enligt befolkningsprognos, flest i åldrarna 45–64 år och 25–44 år. Den 
ålderskategori som förväntas öka mest i antal är 0–15 år och den ålderskategori som förväntas 
öka mest procentuellt är 80–100 år (36%). Ålderskategorin 65–79 år är den enda som antas 
minska.  Detta innebär främst en högre andel äldre, men även yngre, vilket kan ses i 
diagrammet nedan. De flesta åldersgrupperna kommer öka år 2019–2025.  

 

 
 

Befolkningsmängd  
2019 

Befolkningsmängd  
2025 (befolkningsprognos) 

Befolkningsförändring  
2019–2025 

Ålder Totalt  
antal 

Kvinnor 
antal 

Män 
antal 

Totalt  
antal 

Kvinnor 
antal 

Män 
antal 

Total  
skillnad 

Total  
procent 

0–15 1671 794 877 1871 880 991 200  12 
16–24 797 350 447 869 368 500 72  9 
25–44 1872 944 928 2014 1033 980 142  8 
45–64 2242 1062 1180 2292 1078 1214 50  2 
65–79 1602 799 803 1530 773 757 -72  -4 
80–100 491 269 222 667 357 309 176  36 
 
Tabell 1: Befolkning 2019 och 2025 fördelat efter ålder. De flesta ålderskategorier kommer öka i antal personer. Andelen 
äldre förväntas öka mest.  Källa Statisticon (2020). 
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Diagram 6: Befolkning efter åldrarna 0–100 år 2019 som staplar och år 2025 (befolkningsprognos) som linje. De flesta 
ålderskategorierna förväntas öka. Antalet äldre förväntas öka mest. Källa Statisticon (2020). 
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3.2 Bostäder och hushåll 
I Kungsörs kommun finns det 3 954 hushåll vilket ger ett genomsnitt på cirka 2,2 personer per 
hushåll. Hushåll med en eller två personer är vanligast och de flesta, 64 procent, bor i småhus. 

36%

35%

11%

10%
6%2%

1 person 2 personer 3 personer
4 personer 5 personer 6+ personer

Hushållsstorlek i Kungsör 2019

Diagram 7: Andel hushåll efter hushållstyp, så många bor i varje 
hushåll. De flesta hushållen är 1 och 2 personer. Källa SCB 
(2020). 

64%

31%

2%3%

småhus flerbostadshus
övriga hus specialbostäder

Hustyp i Kungsör 2019

Diagram 8: Andel hushåll efter hushållstyp. Småhus är vanligast 
Källa SCB: (2020).

 

I kommunen är äganderätter och hyresrätter de upplåtelseformer som är vanligast och andelen 
bostadsrätter är betydligt lägre. Äganderätterna utgör 58,8 procent, hyresrätter 37,7 procent 
och bostadsrätter 3,6 procent. Jämför med Västmanland och riket har kommunen en hög andel 
äganderätter och låg andel bostadsrätter.  
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Diagram 9: Andel bostäder efter upplåtelseform. Jämförelse Kungsör, Västmanlands län och Sverige. Källa: SCB (2020).
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Diagram 10: Antal nybyggda flerbostadshus och småhus år 1995–2019. För första gången sedan 1995 byggts nya 
flerbostadshus år 2017 och 2018. Antalet nybyggda småhus har varierat mellan 0 och 8 varje år, men sedan 2017 har antalet 
ökat varje år. Källa: SCB (2020).

Av diagrammet ovan framgår det att 
nybyggnationen av småhus varierat mellan 
0 och 9 hus per år mellan år 1995 och 2016 
medan inga flerbostadshus har byggts 
under samma tidsperiod. År 2017 byggdes 
11 småhus och 16 flerbostadshus och 2018 
byggdes 26 småhus och 20 flerbostadshus.  
År 2019 byggdes inga nya flerbostadshus, 
men 36 nya småhus. Under de senaste tre 
åren har antalet färdigställda bostäder ökat 
kraftigt. 

I Kungsör varierar flerbostadshusens och 
småhusens bostadsarea enligt diagrammet 
nedan. De flesta flerbostadshusen har en 
bostadsarea på 41–80 m2 där 61–70 m2 är 
vanligast.  De flesta småhusen har en 
bostadsarea på 71–140 m2 där 101–110 m2 
är vanligast. Enligt fastighetsmäklare i 
kommunen efterfrågas fler småhus med 
bostadsarea på 100–200 m2.  
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Diagram 11. Antal bostäder efter bostadsarea. De flesta flerbostadshusen är 61–70 kvm och de flesta småhusen är 101–110 
kvm. Källa: SCB (2020). 
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Diagram 12: Antal lägenheter efter antal rum. Det är vanligast med 2 rum och kök. Källa: SCB (2020). 

År 2019 fanns 1 437 lägenheter i kommunen och 819 av dem ägs och förvaltas av KFAB, 
vilket motsvarar cirka 60 procent. Av alla lägenheter är det vanligast med två rum och kök 
följt av tre rum och kök och ett rum och kök. Vilken hustyp, bostadsarea och antal rum som 
efterfrågas beror delvis på hushållstyp, om hushållen är ensamstående eller sammanboende 
och om de har barn eller inte. I Kungsör bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll och de 
flesta bor i sammanboende hushåll med barn 0–24 år, 3 370 personer, följt av sammanboende 
hushåll utan barn, 2 388 personer. Andelen trångbodda i kommunen är 7,3 procent jämfört 
med länet som har en andel på 9 procent enligt Boverket. Av de hushåll med barn är det flest 
hushåll som har två barn (466 hushåll) följt av hushåll med ett barn (423 hushåll). I 
sammanboende hushåll med barn är det vanligast med två barn per hushåll och i 
ensamstående hushåll med barn är det vanligast med ett barn per hushåll. 
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Diagram 13: Antal personer efter hushållstyp. Det är flest samboende med barn i Kungsör. Källa: SCB (2020). 
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Diagram 14: Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn. Det är vanligast med samboende som har två barn. Källa: SCB (2020). 
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3.3 Bostäder och planerat bostadsbyggande 
I tabellen listas områden där kommunen möjliggör byggande av nya bostäder. Förutsättningen 
för att dessa bostäder ska byggas är att detaljplaner antas, vinner laga kraft och att tomterna 
säljs och bebyggs. Om dessa bostäder byggs, flyttkedjorna fungerar och KFAB bygger enligt 
ägardirektiv, bedömer kommunen att det kommer vara mer balans på bostadsmarknaden 2025 

Planområde Planeras för (cirka) Kommentar Status  
Runnabäcken 1 23 bostäder Cirka 5 småhustomter och 

cirka 18 bostadsrätter 
Avstyckning pågår,  
bygglovsprocess pågår. 

Runnabäcken 2 100 bostäder Radhus, småhus Detaljplanarbete pågår 
 

Klämsbo 4–14 bostäder Småhustomter För nuvarande planeras det 
för 4 tomter. 

Kaplanen 33 bostäder 33 hyreslägenheter varav 9 
marklägenheter 

Detaljplan antagen,  
planerar för byggnation 

Borgvik 20 bostäder Bostadsrätter Planarbete pågår 
 

Valskog,  
skarpängsvägen 

4 bostäder Småhustomter Förarbete pågår 

Tallåsgården  10–15 bostäder Trygghetsboende Detaljplanarbete pågår 
Västergårdarna 15–20 bostäder Trygghetsboende Planerar för ombyggnation 

Sälgen/Alen 20–30 bostäder Bostadsrätter/trygghetsboende Försäljning 

Totalt 230 bostäder 
  

3.4 Bostäder för särskilda grupper 
I socialtjänstlagen ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i 
samhällsplaneringen och för att vara med och påverka utformningen av nya och äldre 
bostadsområden i kommunen utifrån sina sociala erfarenheter. Det är viktigt att kommunen 
kan tillgodose boende för alla i olika skeenden och livssituationer. De olika kommunala 
instanserna behöver gemensamt ansvara för att lösa boendefrågan för olika målgrupper, det 
krävs samverkan, samordning, ledning och styrning. Bostadsbolaget har resurserna avseende 
bostäder, socialtjänsten ansvarar för biståndsbedömda insatser medan kommunen har ett 
övergripande ansvar för bostadsförsörjningen till alla som bor i kommunen. 

Andelen äldre, över 80 år, förväntas öka med 36 procent från 2019 till 2025 och med 60 
procent från 2019 till 2029 enligt befolkningsprognos. Detta kommer ställa högre krav för 
bostäder anpassade för äldre. Antalet platser avser år 2020.  

3.4.1 Äldre personer 
Ett trygghetsboende definieras i Kungsör som boende för äldre som är friska men söker en 
högre trygghet och gemenskap än en vanlig bostad. Här finns gemensamma utrymmen för 
aktiviteter. Det finns 65 platser på trygghetsboende och det planeras för 40 nya till år 2022.  

Särskilt boende definieras i Kungsör som boende för den med omsorgsbehov där hemtjänst 
eller andra instanser i hemmet inte är tillräckliga. Det finns 60 platser för särskilt boende och 
det planeras för 12 nya.  

Tabell 2: Områden där kommunen möjliggör för byggande av nya bostäder. Källa: Kungsörs kommun (2020) 
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Korttidsboende är ett tillfälligt boende där äldre kan bo som avlastning för närstående, efter 
sjukhusvistelse eller i väntan på plats på särskilt boende. Det finns 4 rum med 6 sängplatser. 

3.4.2 Personer med funktionsvariationer 
För personer med behov av boende enligt LSS finns 53 platser, varav 47 platser är för särskilt 
boende. Utöver det finns 6 platser för särskilt boende enligt SoL. Behovet av bostäder enligt 
LSS har och antas fortsätta minska. 

3.4.3 Ekonomiskt utsatta 
I Kungsörs kommun finns individer som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att ordna 
en egen bostad. Flera av dessa är debutanter på bostadsmarknaden och saknar eget kapital att 
satsa i ett eget boende. Ett gemensamt problem för många är också svårigheten att etablera sig 
varaktigt på arbetsmarknaden. Dessa individer är ingen enhetlig grupp utan här finns 
exempelvis nyanlända, arbetssökande, ungdomar och hemlösa, med och utan socialt stöd. 
KFAB är en central aktör när det kommer till att tillgodose dessa personer med boende. 

3.5 Läget på bostadsmarknaden 
3.5.1 Flyttkedjor 
Ökat byggande kan leda till bättre användning av bostadsbeståndet då det ger upphov till 
flyttkedjor. En flytt till en nybyggd lägenhet leder till att en lägenhet i det befintliga 
bostadsbeståndet blir ledig vilket innebär att någon annan kan flytta dit. Om en nybyggd 
lägenhet ger upphov till en lång flyttkedja innebär det att bostadsbeståndet kan komma att 
användas bättre när ett stort antal boende väljer att lämna sin gamla bostad och flytta in i en 
som bättre passar deras behov. På det sättet kan en flyttkedja även gagna svaga 
bostadskonsumenter då slutet av flyttkedjan i bästa fall innebär att billiga bostäder frigörs. 
Detta innebär att produktionen av relativt dyra lägenheter kan vara till fördel även för svaga 
bostadskonsumenter.1 Enligt Boverket är andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi 5,7 
procent i kommunen jämfört med länet som har en andel på 4,7 procent.  

 

Figur 1: Exempel på en flyttkedja som startar med en nybyggd bostad. Källa: D. Lindström (2005). 

 I figuren ovan visas ett exempel på hur flyttkedjorna fungerar. När det sker en nybyggnation 
av en bostad flyttar hushåll A in i denna, vilket lämnar en bostad ledig där hushåll B flyttar in. 
Hushåll B lämnar efter sig en bostad för hushåll C och D som flyttar ihop. C och D lämnar 
efter sig bostäder för hushåll E, som lämnar sitt föräldrahem, och för hushåll F som flyttar 

 
1 D. Lindström. (2005). Flyttkedjor i Umeå kommun. Umeå universitet. 
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från en hyresbostad. På detta sätt ger nybyggnation möjlighet för hushåll att göra en 
boendekarriär som varierar beroende på var i livet man befinner sig. 

 3.5.2 Äldre på bostadsmarknaden 
 I dagsläget bor många äldre kvar i sina bostäder 
istället för att flytta till ett boende anpassat för äldres 
behov. 1 115 peroner över 70 år bor i småhus vilket 
motsvarar cirka 66  procent av av alla över 70 år i 
kommunen. De flesta bor kvar i sina småhus, främst 
äganderätter. För att starta flyttkedjan behöver fler 
äldre lämna sina småhus för en mer anpassad bostad. 
Från år 2020 till år 2029 antas andelen äldre äldre, 
över 80 år,  öka med 51 procent. Jämfört med 
Västmanlands län som antas öka med 43 procent. Det 
innebär att kommunen behöver ha en god beredskap 
för att tillgodose äldres bostadsbehov.  

 
3.5.3 Efterfrågan 
Efterfrågan på bostäder i Kungsör är stor och i augusti 2020 stod 1 069 personer i KFAB:s kö. 
Av dessa är 928 externt sökande och 141 bor redan hos KFAB. KFAB förvaltar cirka 60 
procent av alla lägenheter i kommunen och har ett ägardirektiv att bygga 80 nya lägenheter till 
och med 2025. Av dessa har 19 färdigställts och för nuvarande projekterar KFAB för 33 nya 
hyreslägenheter.  

Fastighetsmäklare och fastighetsägare i Kungsör har svarat på frågor gällande efterfrågan på 
småhus, radhus/kedjehus och bostadsrättslägenheter. Sammanfattat, enligt fastighetsmäklarna, 
efterfrågas främst bostäder centralt i Kungsör inom de tre ovan nämnda kategorierna. Småhus 
efterfrågas även i villaområden och främst av unga par och barnfamiljer. Framförallt söker 
familjer villor på 100–200 m2, med 1–2 våningar och gärna garage. Äldre söker enplanshus på 
80–100 m2. Radhus/kedjehus med 1-plan och 2–4 rum och bostadsrättslägenheter efterfrågas 
främst av äldre.  

I övrigt är att det är stor efterfrågan på både nya och befintliga bostäder men utbudet av 
befintliga bostäder är litet i förhållande till antal sökande. Mäklarna nämner att Kungsör är i 
behov av en bättre fungerande flyttkedja. En av mäklarna påpekar att det på nästan varje 
villavisning kommer intressenter från Eskilstuna.  

Några av Kungsörs fastighetsägare har också besvarat frågor om efterfrågan på bostäder och 
de ser en relativt stor efterfrågan på hyreslägenheter, om än något lägre än det varit tidigare. 
Det efterfrågas lägenheter 1–5 rum i centrala Kungsör, främst flerrumslägenheter. Det är inte 
lika stor efterfrågan på lägenheter med ett rum eller små lägenheter med två rum. Även 
radhuslägenheter efterfrågas.  

  

Tabell 3: Antal äldre efter boendeform. De flesta 
äldre bor i småhus. Källa SCB (2020). 

Kungsör 70–79 
år 

80+ 
år 

småhus, äganderätt 803 229 
småhus, bostadsrätt 28 11 
småhus, hyresrätt 32 12 
flerbostadshus,  
bostadsrätt 

7 8 

flerbostadshus,  
hyresrätt 

158 177 
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3.6 Avslutande sammanfattning 
Kungsörs kommun har de senaste åren uppvisat 
en positiv befolkningsutveckling, vilket ställer 
högre krav på kommunen att möta 
bostadsbehovet. Kommunen hade 8 729 invånare 
i juni 2020, och bostadsbeståndet bestod av 1 437 
lägenheter och 2 595 småhus år 2019. Det är en 
hög efterfrågan på småhustomter, hyreslägenheter 
samt ett ökat intresse för bostadsrätter i attraktiva 
lägen. I augusti 2020 hade KFAB 1069 personer i 
bostadskö. Många äldre är kvar i småhusägandet 
och det leder till att yngre familjer inte kan flytta 
in i det befintliga småhusbeståndet. Flyttkedjorna 
behöver fungera bättre och fler bostäder behöver 
byggas för att det ska finnas bostäder för alla i 
olika skeenden i livet. 

4 Mål och riktlinjer 
4.1 Bostadsförsörjning 
Kommunen har de senaste åren haft ett underskott 
av bostäder. Orsaken till bostadsbristen är att för 
få bostäder byggts i förhållande till 
befolkningsutvecklingen. Det medför att 
möjligheten att göra bostadskarriär begränsas, 
vilket i sin tur leder till en begränsad rörlighet på 
bostadsmarknaden. Bostäder behöver byggas i 
olika storlekar och varierande upplåtelseformer 
för att möta efterfrågan och starta flyttkedjor. 
Bostäderna ska möta invånarnas bostadsbehov 
och locka nya invånare till kommunen. En 
fungerande bostadsmarknad är central för ett 
expanderande näringsliv.   

En god boendemiljö handlar inte bara om själva 
bostaden utan också i stor utsträckning om miljön 
runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer 
för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell 
bakgrund eller funktionsnedsättning. Barns behov 
av fysisk aktivitet ska också beaktas i 
samhällsbyggandet. Klimatförändringarna ställer 
dessutom allt större krav på att ett hållbart 
samhällsbyggande skapas.  
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4.2 Bakomliggande mål och riktlinjer 
Kungsörs bostadsförsörjningsplans mål och riktlinjer utgår från Mål 11 i Agenda 2030 och 
nationella, regionala och kommunala mål för bostadsbyggande.  

 Mål 11 i Agenda 2030 är Hållbara städer och samhällen och handlar om hållbart 
byggande och planering av bland annat bostäder.  

 Det nationella målet för bostadsmarknads-politiken är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven och målen för byggande handlar om resurseffektivitet och hållbara byggnader 
med god inomhusmiljö.  

 Det nationella miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö vilket innefattar bland annat 
hållbar bebyggelsestruktur och varierat utbud av bostäder. 

 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 samhälle 
med mångfald som grund. 

 Det nationella målet för folkhälsopolitiken där målområde 5 är Boende och närmiljö, vilket 
är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa. 

 Det regionala målet kopplade till bostadsförsörjning presenteras i den Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) och handlar om att skapa balans på bostadsmarknaden. Detta 
ska ske genom att bygga nya hållbara bostäder och bostadsbeståndet ska vara ekonomiskt 
och socialt tillgängligt.  

 Kommunen har två övergripande mål kopplade till bostadsförsörjning: 

o Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett mål 
om att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år 2025. 

o Kommunstyrelsen har ett mål om att det ska byggas 
150 bostäder mellan år 2020 och år 2025. 

Vidare har översiktsplanen attraktivt boende som ett fokusområde och grönstrukturplanen 
lyfter fram ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter. 

Dessa mål samt kommunens; översiktsplan, grönstrukturplan och läge på bostadsmarknaden 
ligger till grund för bostadsförsörjningsplanens mål och riktlinjer som kan ses i tabellen på 
nästa sida.  
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4.3 Kungsörs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning 
 

Mål Riktlinjer 

 
Skapa förutsättningar för fler 
bostäder och ett varierat 
bostadsutbud 

 
 Det ska finnas detaljplanerad mark som möter  

efterfrågan 
 Kommunen verkar för att det ska finnas ett 

varierat bostadsutbud med blandade 
upplåtelseformer 

o Öka andelen bostadsrätter 
o Öka antalet aktörer på (marknaden för 

hyreslägenheter)  
o Öka antalet småhustomter i attraktiva lägen 

 
 
Det ska finnas bostäder för 
alla i olika skeden i livet 

 
 Bostäderna ska tillgodose såväl äldre som yngre 

målgruppers behov 
 Boendemiljöerna ska upplevas trygga och det ska 

finnas plats för barns lek och rekreation  
 Socialförvaltningen ska tillfrågas i tidigt skede av 

bostadsplanering för att säkerställa om det finns 
behov av nya boenden med särskilt stöd. 

 Kungsörs Fastighets AB bygger i enlighet med 
ägardirektivet 80 bostäder till år 2025 

 
 
Natur- och kulturmiljöer ska 
användas på ett positivt sätt 
för att skapa attraktiva 
boendemiljöer 

 
 Verka för bostäder både i och utanför tätorterna 
 Utveckla bostadsområden på landsbygden 
 Möjliggörande av bostäder i ett naturnära läge 
 Bevara, kompensera eller utveckla 

spridningsmöjligheter för växter och djur vid i 
ianspråktaganden av mark 

 
 
Resurseffektivt 
bostadsbyggande 

 
 Prioritera detaljplaner som möjliggör  

byggande och expansion i flera etapper 
 Bygga där det finns befintlig infrastruktur 
 Bygga kollektivtrafiknära 
 Underhåll och utveckling av befintligt 

bostadsbestånd   
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Farthinder till Fredsgatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt KKTAB att genomföra fartmätning 
på Fredsgatan för att kartlägga eventuella problem och fatta beslut om 
eventuella åtgärder utifrån mätningens resultat. 

Sammanfattning 
Birgit Cato-Berwick föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 
farthinder på Fredsgatan, då det upplevs att det körs för fort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 
KF 2020-11-30 § 180 Medborgarförslag -  Farthinder till Fredsgatan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot - KS 
Driftchef 

Skickas till 
Birgit Cato-Berwick 
KKTAB driftavdelningen 
KKTAB diariet 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/411 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum 
2021-01-24 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2020/411 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
KKTAB bör genomföra trafik och hastighetsmätningar på Fredsgatan under 
våren, för att kartlägga eventuella problem. KKTAB bör sedan inom 
ordinarie drift, vidta åtgärder av hastighetssänkande natur, om behov 
föreligger. Fredsgatan är bred och rak och inbjuder till buskörning, men det 
finns en hel del tung trafik att ta hänsyn till, vilket bör vägas in i beslutet.
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vill att kommunen sätter upp någon form av farthinder på
Fredsgatan i Kungsör. Det är mycket höga hastigheter, speciellt
på helgnätter men även dagtid i veckorna. En som kör väldigt
snabbt är Anders Levin som testkör sina bilar på Fredsgatan,
Porchar.

Namn
Birgit Cato-Berwick

Postadress
Fredsgatan 17
736 32 Kungsör

Telefonnummer
0703551650

E-postadress
birgitcato@koping.net

Samtycke
2020-11-01 14.53
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Medborgarförslag - 
Dekorationsbelysning/julbelysning längs 
Drottninggatan, Kungsör 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget, då närheten till befintlig 
julbelysning efter Drottninggatan får anses tillräcklig, och att budgetläget 
inte medger några utökningar av verksamheten. 

Sammanfattning 
Medborgarförslag från 28 medborgare, boende efter Drottninggatan, som 
vill ha en utökning av nuvarande julbelysning kring korset Drottninggatan, 
Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att öka trivseln och tryggheten i 
området under den mörka årstiden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning/julbelysning längs 
Drottninggatan, Kungsör 
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning-julbelysning längs 
Drottninggatan 
KF 2020-11-30 § 182 Medborgarförslag - 
Dekorationsbelysning/julbelysning längs Drottninggatan i Kungsör 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot - KS 
Driftchef 

Skickas till 
Berit Karlsson 
KKTAB driften 
KKTAB diariet 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-24 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/422 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/422 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Förslagsställarna vill ha en utökning av julbelysningen, i området kring 
korsningen Drottninggatan, Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att 
öka trivseln i området, under den mörka årstiden. Känslan av trygghet lyfts 
också fram som ett skäl till en utökning. Julbelysningen på Drottninggatan 
slutar i nämnda kors och närheten till denna får anses som tillräcklig. 
Rådande budgetläge medger inga utökningar av verksamheten, och fokus är 
på att upprätthålla nuvarande nivå, på julbelysningen. När det gäller 
trygghetsaspekten, så kan det konstateras att det är en relativt väl upplyst 
korsning, men att det kan göras förbättringar. En del av armaturerna är 
gamla och bör på sikt bytas ut mot modernare LED varianter. Ett förslag på 
att byta ut gamla armaturer över hela Kungsör finns, detta då det på sikt 
kommer att bli nödvändigt, då tillgången på dessa ljuskällor kommer att 
upphöra. Korsningen Drottninggatan, Frejgatan och Tessingatan, bör då 
prioriteras, så att det blir en bättre ljusmiljö i området. En förstärkning av 
gatubelysningen kommer också att ge effekt under än större del av året, än 
vad en utökning julbelysningen kan ge. Julbelysningen sitter ju uppe under 
en begränsad tid.
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionens ska 
anses besvarad 
 

Sammanfattning 
Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut 
gällande denna motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen 
anledning att föreslå något annat beslut än det som socialnämnden 
föreslagit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
Remiss av motion � Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
KF 2020-10-12 § 154 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion -  Diskutera ordet brukare i 
särskilda boenden och tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Socialnämnden 
Motionären 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/361 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden 
Diarienummer KS 2020/361 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till nästkommande 
sammanträde 

Sammanfattning 
Gunilla Wolinder (L) har föreslagit i en motion att se över benämningen 
brukare. Ärendet skickades till socialnämnden för yttrande. Med hänvisning 
till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut gällande denna 
motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen anledning att föreslå 
något annat beslut än det som socialnämnden föreslagit. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionens ska 
anses besvarad 
  

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordföranden föreslår att ärendet bortläggs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
Remiss av motion  Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
KF 2020-10-12 § 154 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden 
SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion -  Diskutera ordet brukare i 
särskilda boenden och tjänsteskrivelse

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-01-25 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  5 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

 
§ 100 
Svar på remiss av motion – Diskutera ordet 
brukare i särskilda boenden (SN 2020/175) 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för 
yttrande. Motionen har lämnats av Liberalerna via Gunilla Wolin-
der med uppmaning om att ”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på personer boende i särskilda 
boenden i vår kommun”.  Motionären menar att ordet brukare är 
opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör 
användas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/ 
eller tillsyn. Motionären pekar på alternativ till detta ord såsom 
kund, boende, hyresgäst eller uppdragsgivare. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det 
framgår bl.a. att  
- Socialstyrelsen definierar ordet brukare enligt följande i sin 

termbank ”brukare är en person som får, eller som är föremål 
för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser 
från socialtjänsten”. Socialstyrelsen menar att kärnan i begrep-
pet ligger i den allmänna definitionen ”person som tar något i 
bruk”. De avråder från orden klient och kund. 

- Begreppet brukare är, per definition, varken opersonligt, krän-
kande eller nedsättande även om vissa kan uppfatta det så. Be-
greppet brukare är ett paraplybegrepp, under vilket andra be-
grepp kan användas beroende av vilken insats som tillhanda-
hålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv. 

- Begrepps som inte kan användas är hyresgäst (relation till 
hyresvärd), uppdragstagare (som är en person som har ett upp-
drag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en bru-
kare) och kund (som innebär möjligheten att välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individu-
ellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlig-
het att göra) 

 
Socialförvaltningen föreslår att den terminologi som används idag 
även ska gälla fortsättningsvis, dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltning-
en och utöver det används begreppet boende för personer som har 
insatsen särskilt boende. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2020-12-15  6 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Motion från Gunilla Wolinder (L) 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03 

 
Beslut Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som 

sitt eget. 
 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till socialnämndens yttrande. 
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

”Kungsörs kommun bör diskutera ordet 
Brukare som idag är ett använt ord på 
personer boende i särskilda boenden i vår 
kommun” 
I Liberalerna är vi måna om ”Alla människors lika värde”. Vi vill också att alla människor skall 
känna sig fria och unika. Inte tillhöra en grå massa. Av denna anledning önskar vi att Kungsörs 
kommuns partier diskuterar ordet Brukare som idag används för de personer som nyttjar vissa av 
kommunens tjänster. En aktiv diskussion pågår i samhället. Bland annat driver Sveriges 
Pensionärers Riksförbund (SPF) denna fråga och vi stödjer detta arbete. Säkert finns det många 
anhängare till denna fråga även inom Pensionärernas Riksförbund (PRO). 

 

Ordet Brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med 
syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativ till detta ord finns. 

 I Liberalerna är vi öppna för: 

Kunder 

Boende 

Hyresgäster 

Uppdragsgivare 

 

Ovanstående alternativ är nämnda utan rangordning. 

Liberalerna i Kungsör yrkar därför:  

Att en diskussion gällande nämnda begrepp sker inom Kungsörs Parlamentariska Grupp. 

Kungsör 200930 

Gunilla Wolinder 

Gruppledare Liberalerna Kungsör 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-10-12  19 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Akten 

 
§ 154 
Motion – Diskutera ordet brukare i särskilda 
boenden (KS 2020/361) 

Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att diskussion gällande 
begrepp brukare för personer som bor i kommunens särskilda 
boenden ska genomföras i Kungsörs parlamentariska grupp.  
 
Motionären anser att ordet Brukare är opersonligt, kränkande och 
även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med syfte på 
människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativa 
ord är; kunder, boende, hyresgäster och uppdragsgivare. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Motion från Gunilla Wolinder 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Sida 102 (337)



 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2020-12-03 SN 2020/175 
Ert datum Er beteckning 

 
 KS 2020/361 

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern 
Socialchef  

 

  

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Svar på remiss av motion – Diskutera ordet brukare 
i särskilda boenden 
 
Liberalerna har via Gunilla Wolinder har lämnat en motion ”Kungsörs kommun 
bör diskutera ordet Brukare som idag är ett använt ord på personer boende isär-
skilda boenden i vår kommun”. Av motionen framgår synpunkten om att ordet 
brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör an-
vändas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alter-
nativ till detta ord finns såsom kunder, boende, hyresgäster eller uppdragsgivare. 
 
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på denna och vi får 
härmed meddela följande. 
 
Wikipedia definierar brukare som en ”person som använder (brukar) något; 
(speciellt inom socialtjänsten) person som är föremål för tjänster, vård eller 
omsorg, klient”.  
 
I Socialstyrelsens termbank definieras ordet brukaren enligt följande ”brukare är 
en person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Vidare menar Socialstyrelsen att 
 
”Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i 
bruk’. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan 
att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, 
främst sociala insatser, ’i bruk’. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma 
anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om 
brukarinflytande och brukarmedverkan. … Termen brukare kan ses som en 
motsvarighet till termen patient men inom socialtjänstens domäner.  … Man bör 
således använda brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av 
insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer 
omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en 
mycket gammal människa. … Socialstyrelsen avråder i och med detta från klient 
som samlande begrepp. Däremot kan klient användas för en person som vid ofta 
regelbundet återkommande möten och delvis med egen medverkan får hjälp av 
till exempel en socialarbetare vid ett socialkontor, en kurator eller psykolog vid 
en beroendemottagning. Socialstyrelsen avråder också från ordet kund som 
samlande begrepp. Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden. 
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  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2020-12-03 SN 2020/175 
 Ert datum Er beteckning 

 

  KS 2020/361 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Därför är kund, som används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig 
relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande 
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika 
varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade 
insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra.” 
 
Begreppet brukare är per definition således varken opersonligt, kränkande eller 
nedsättande även om vissa kan uppfatta det så.  
 
Socialstyrelsen har fastslagit brukare som den term som bör användas som 
samlande begrepp för alla personer som får insatser från socialförvaltningen. Det 
är ett paraplybegrepp, under vilket andra begrepp kan användas beroende av 
vilken insats som tillhandahålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv.  
 
Begrepp som däremot inte kan användas är  
Hyresgäst – vilket är en relation till en hyresvärd 
Uppdragstagare – vilket är en person som har ett uppdrag från socialförvalt-
ningen att leverera en tjänst till en brukare 
Kund – som innebär möjligheten att välja mellan olika varor och tjänster, något 
som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från social-
tjänsten inte har möjlighet att göra 
 
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att den terminologi som 
används idag även ska gälla fortsättningsvis dvs. ordet brukare används som det 
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltningen och utöver 
det används begreppet boende för personer som har insatsen särskilt boende.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget. 
 
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till social-
nämndens yttrande. 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Förändring av Regler för utbetalning av 
partistöd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya 
reglerna för utbetalning av partistöd. 

Sammanfattning 
Med anledning av ändringar i paragrafnummer behövs reglerna antas på nytt 
med korrigerat paragrafnummer. Ändringen är enbart redaktionell. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
D.02 Regler för utbetalning av partistöd -  Utkast för beslut våren 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-05 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/63 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.2 
 
 

1 (1)

Regler för utbetalning av partistöd 
Antagna av kommunfullmäktige 2007-01-29, § 67 
Reviderade av kommunfullmäktige 2008-08-27, § 181 
Reviderade av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 85 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 27  
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § YY 
 
 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. Utöver detta gäller: 
 
§ 1 Partistöd 
Partistöd utgår i dels grundstöd, dels mandatbundet stöd. Storleken på partistödet är 

 grundstöd 30 000 kronor per parti och år  
 mandatstöd 8 000 kronor per mandat och år 
 
§ 2 Förutsättningar för partistöd 
Följande ska vara uppfyllt för att partistöd ska utbetalas i Kungsörs kommun: 
1. Partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige. Partiet måste ha sina 

ordinarie platser i kommunfullmäktige besatta och/eller ha ersättare som kan gå in och 
tjänstgöra. Att så är fallet kontrolleras årligen per den 31 december. Har de det ska 
partistöd utgå. Avgår ledamot senare under året och inga ersättare finns att tillgå blir 
inte partiet återbetalningsskyldigt. 
 
Om endast delar av mandaten är besatta vid kontrollen begränsas det mandatbundna 
stödet till det antal platser som är besatta. 

2. Utbetalning görs endast till lokal partiförening. Parti som önskar partistöd under den 
kommande mandatperioden ska senast fredagen före valdagen vara registrerat som lokal 
förening hos kommunstyrelsen i Kungsörs kommun. 

3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § andra stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 
§ 3 Utbetalningsperiod 
Partistöd utbetalas en gång om året. 

________________________________________ 
 

Reglerna gäller från och med mandatperioden 2019-2022.
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Vår handläggare 
Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Remiss - Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet rörande visionen som sitt eget. 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget om förändrad 
medfinansiering. 

Sammanfattning 
Under hösten 2019 beslutade Mälarens Vattenvårdsförbunds styrelse att ta 
fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet med anledning av 
att projektet Mälaren-en sjö för miljoner löper ut den 31 december 2021. 
Visionen ska gälla för åren 2022-2027 och det övergripande målet är rent 
vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinningsdrag. 
Visionens huvudinriktning är att förstärka arbetet med att samordna 
vattenvårdsåtgärder i Mälaren.  
Dessutom finns ett förslag på ändrad medfinansieringsmodell, vilken skulle 
innebära en höjning med 4500 kr per år för Kungsörs kommun, från 30500 
kr till 35000 kr. 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till förslaget på ny vision och vill 
tydligt påpeka vikten av ett samarbete kring den invasiva arten sjögull som 
är ett stort problem i kommunen, 
Kungsörs kommun ställer sig även positiv till den justering av 
medfinansieringsnivåerna som förbundet föreslår. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Remiss - Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Theres Andersson 
Miljöstrateg 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-01 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/479 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 82 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-01 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2020/479 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Therés Andersson 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-01 
Ert datum 
 

Sida 
3 (4) 

Diarienummer 
KS 2020/479 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Remissen behandlar två delar: 

1. Vision för Mälarens Vattenvårdsförbund 2022-2027 
2. Organisation och finansiering av Mälarens Vattenvårdsförbunds 

verksamhet från 2022. 

Visionen 
Under hösten 2019 beslutade Mälarens Vattenvårdsförbunds styrelse att ta 
fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet med anledning av 
att projektet Mälaren-en sjö för miljoner (MER) löper ut den 31 december 
2021. 
En visionsgrupp utsågs inom styrelsen. Under arbetet har medlemmarna haft 
möjlighet att komma med synpunkter och yttra sig flera gånger. Dessa 
synpunkter ligger till grund för förslaget till vision. 
Visionen ska gälla för åren 2022-2027 och det övergripande målet är rent 
vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinningsdrag. 
Huvudinriktningen är att förstärka arbetet med att samordna 
vattenvårdsåtgärder samt utvidga det till att omfatta alla medlemmar i 
förbundet och inte endast de som är med i projektet MER. Visionen tar upp 
följande arbetsområden som prioriterade: 

 Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande 
mellan medlemmarna. 

 Stötta medlemmarna att nå målet god status u alla vattenförekomster 
till 2027. 

 Förbereda för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren. 
 Fortsätta att bedriva samt utveckla miljöövervakningen i Mälaren.  
 Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot 

relevanta sektorsmyndigheter. 
 Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra alla. 

Finansiering 
För att konkretisera visionsförslaget så har MVVF styrelse även arbetat 
fram ett förslag till organisation och finansiering av verksamheten. För flera 
av åtgärderna/projekten har eller planerar man att söka bidragsmedel. Det är 
något som kommer att göras löpande under perioden 2022-2027. 
För att verksamheten ska kunna bedrivas krävs precis som tidigare 
medfinansiering av medlemmarna. 
I förslaget har vissa justeringar av medlemsavgifterna gjorts. För Kungsörs 
kommun innebär förslaget en höjning med 4500 kr/år, till 35 000 kr/år från 
nuvarande 30 500 kr/år. 
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Kungsörs kommuns synpunkter 
Kungsörs kommun anser att visionens huvudinriktning, att satsa på att 
förstärka åtgärdsarbetet, är helt riktigt. Vi har i dagsläget mycket kunskap 
om vad som behöver göras och vilka gemensamma utmaningar vi står inför 
när det gäller Mälaren. Nu är det viktigt att vidta konkreta åtgärder för att nå 
målet om rent vatten och en frisk sjö  
Det framåtsyftande arbetet är av stor vikt för det framtida arbetet med att 
hantera kommande miljöutmaningar. Detta gör att man kan vidta åtgärder i 
ett tidigt skede innan problemen blivit allt för stora och ohanterliga för den 
enskilda kommunen.  
Som en av de minsta kommunerna kring Mälaren så anser Kungsör att 
samarbete kring gemensamma problem och utmaningar är en förutsättning 
för att kunna bedriva ett hållbart och effektivt arbete. Kungsörs kommun vill 
särskilt framhålla vikten av ett gemensamt arbete mot invasiva arter, främst 
då sjögull, som är ett stort problem i kommunen. 
Kungsörs kommun ställer sig positiv till den förändring av organisation och 
finansiering som föreslås under förutsättning att alla de nätverk och åtgärder 
som tas upp blir verklighet. Kungsörs kommun vill även trycka på vikten av 
att söka bidragsstöd där så är möjligt.

Sida 110 (337)



  2020-12-21 

1 (4) 

 

Remiss ö ver fö rslag till visiön fö r   
Ma larens vattenva rdsfö rbunds 
verksamhet 2022-2027  

Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta fram en vision1 
för kommande verksamhet inom förbundet, med anledning av att projektet Mälaren - en sjö för 
miljoner (MER) löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt 
vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattendrag detta år. 
 
En arbetsgrupp, visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan. Visionsgruppen har 
bestått av: 
 
Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF) 
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF) 
Lars Greger (Södertälje kommun) 
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm) 
Helene Ejhed (Norrvatten) 
Kjell Johansson (LRF) 
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER) 
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren) 
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef ) 
 
Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag under våren 2020. I september hölls sedan ett 
informationsmöte dit samtliga medlemmar var inbjudna. Under oktober och november har sex 
arbetsgruppsmöten hållits med medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in 
synpunkter. Det har varit viktigt att göra det här arbetet tillsammans, då Mälarens 
vattenvårdsförbund är sina medlemmar och kansliet ska göra det alla har behov av. Vid mötena har 
medlemmarna varit indelade i grupper efter typ av organisation: 
• Statliga myndigheter 
• Kömmuner grupp 1 (västra öch mellersta Mälaren) 
• Kömmuner grupp 2 (kömmuner i Stöckhölms län) 
• Ideella föreningar 
• Vattenverk öch företag 
• MER-kommuner 
 
Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som kommit fram vid höstens alla möten om visionen, 
och därefter reviderat förslaget. Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för förbundets 
verksamhet under perioden 2022-2027. Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför 
årsstämman 2021. Vi skickar även förslaget till övriga kommuner inom avrinningsområdet/som tar 
dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli 
medlemmar. 
Tillsammans med förslaget till vision, skickar vi även ut ett förslag till organisation och finansiering 
av kansliet från och med 2022. Observera att förslaget till vision och förslaget till finansiering 

 

1 Vision enligt Svenska Akademiens ordbok: föreställning om hur ideal ska förverkligas eller föreställning om framtida mål 
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kommer att gå som två separata ärenden och separata beslut vid årsstämman, även om de nu skickas 
ut samtidigt på remiss.  
 

Tidslinje visionsarbetet 

 
 

Visionens huvudinriktning 
I visionsgruppen visade det sig tidigt att den gemensamma inställningen bland de utsedda 
ledamöterna var att vi bör satsa på att förstärka åtgärdsarbetet framöver. Inom vattenförvaltningen 
har man under ganska lång tid lagt ner mycket kraft på att kartlägga problemen och komma fram till 
vilka åtgärder som behöver göras. Nu har vi kommit till den punkt där vi vet ganska väl vad som 
måste göras och vi behöver lägga extra kraft på att genomföra det.  
I vattenförvaltningsutredningen från 2019 betonas också särskilt vikten av att fokusera på arbetet 
med åtgärder framöver för att uppnå målen. I den uttalas också att det finns en möjlighet att 
vattenvårdsförbund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på 
lokal nivå. 
Det är det som visionen bygger på, att förstärka arbetet med att samordna vattenvårdsåtgärder samt 
att utvidga det till att omfatta alla medlemmar i förbundet och inte enbart de som är med i projektet 
MER. Målet är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag 

Nytta och mervärde med gemensamt arbete 
När vi samarbetar kan vi åstadkomma mer och bättre arbete, som dessutom är mer 
kostnadseffektivt. Det har vi sett under de åren vi har arbetat med att stötta kommunerna med 
vattenvårdsåtgärder i Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet MER. Vi har också varit relativt 
framgångsrika i att samordna gemensamma ansökningar för att söka bidrag såväl nationellt som från 
EU.  
Det är det som visionen bygger på, att förstärka det samordnade arbete är kostnadseffektivt och att 
det får större genomslag. 
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Respons från medlemmarna under arbetet 
Responsen från medlemmarna under samtliga arbetsgruppsmöten har genomgående varit positiv 
och önskemålet från de som har deltagit i mötena har varit att vi bör gå mot det håll som visionen 
visar. Efter arbetsgruppsmötena har det därför inte blivit några större förändringar i förslaget till 
vision, egentligen bara några få förtydliganden där det tidigare har var vissa oklarheter.  
 

Vägval inför 2022 
Projektet Mälaren – en sjö för miljoner har varit ett bra sätt att pröva ett nytt sätt att arbeta inom 
Mälarens vattenvårdsförbund, att samordna arbete kring åtgärder. Nu kommer det projektet att 
avslutas december 2021, och därmed står förbundet inför ett vägval.  

1. Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER 
2. Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 
3. Återgå till tidigare verksamhet innan MER  

 
 

Vägval 1 - Fortsätta med nuvarande form av verksamhet, förlänga projektet MER  

• Miljöövervakning i Mälaren 
• MER – stöttar de kommuner som deltar med samordning av åtgärder, projektutveckling 

och söker finansiering 
• Åtgärdssamordning 
• Informerar om resultat från miljöövervakning och MER 
• Nätverkar inom styrelse och arbetsgrupper 
• Driver frågan om bekämpning av sjögull 

 
 

Vägval 2  - Utveckla verksamheten i linje med föreslagen vision 2022 -2027 

• Miljöövervakning i Mälaren inklusive tillrinnande vattendrag och metoder för uppföljning 
av åtgärder 

• Kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av medlemmarnas kunskaper 
• Stöttar samtliga medlemmar med samordning av åtgärder, projektutveckling och söker 

finansiering. Helhetsgrepp om vattenfrågan och åtgärder 
• Arbetar förebyggande med kommande utmaningar 
• Gör vår röst hörd gentemot sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra medlemmars behov 

kring vattenvård i sötvatten 
• Kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet 

 
 
Vägval 3 – Återgå till tidigare verksamhet innan MER 

• Verksamheten omfattar i princip enbart miljöövervakning i Mälaren 
• Tar fram vissa utredningar 
• Informerar om resultat från miljöövervakningen 
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Information kring förslaget till vision 
Under januari kommer det mer information kring innehållet i visionen i form av filmer och annat 
underlag som kommer att finnas på vår hemsida www.malaren.org  
Vi återkommer om det. Fram till dess kan ni ta del av den presentation som gjordes på visionsmötet 
den 18 september i Stockholm: 
http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-20200918-inkl-menti.pdf 
Vi från kansliet/styrelsen kommer gärna ut och besöker er (via skype) och berättar om Mälarens 
vattenvårdsförbund och visionen vid nämndmöten/KS/KF vid önskemål. Vi kommer även att ta fram 
presentationsmaterial under januari för den som själv vill presentera visionen i sin 
kommun/medlemsorganisation.  

Remissvar 
Vi önskar få in era synpunkter på dessa två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027  
2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022 

 
Vi vill ha in era synpunkter senast den 31 mars 2020. Skicka svaren antingen på e-post till 
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se eller linda.erikols@lansstyrelsen.se eller med vanlig post till 
Mälarens vattenvårdsförbund, C/O Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås. 
 

 

 

 

Staffan Jansson  Ingrid Hägermark 
Ordförande   Förbundschef  
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Sändlista 

Medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund samt MER 
 

Medlemskommuner 

Botkyrka 

Ekerö 

Enköping 

Eskilstuna 

Hallstahammar 

Huddinge 

Håbo 

Järfälla 

Knivsta 

Kungsör 

Köping 

Nykvarn 

Salem 

Sigtuna 

Stockholm 

Strängnäs 

Solna 

Sundbyberg 

Södertälje 

Upplands-Bro 

Upplands Väsby 

Uppsala 

Västerås 

 

Medfinansiärer MER 

Fagersta 

Heby 

Norberg 

Sala 

Smedjebacken  

Sollentuna 

Täby 

Östhammar 

 

Länsstyrelser  

Stockholms län 

Södermanlands län  

Uppsala län 

Västmanlands län.  

Regioner  

Region Stockholm 

Region Uppsala 

Region Västmanland.  

Företag och vattenverk  

Pfizer Health AB 

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB 

Svensk Oljeåtervinning AB 

Yara AB 

Mälarenergi 

Norrvatten 

Stockholm Vatten AB 

Vattenvårdsorganisationer  

Arbogaåns vattenförbund 

Fyrisåns vattenförbund  

Hedströmmens vattenförbund 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 

Kolbäcksåns vattenförbund 

 

Svealands kustvattenvårdsförbund.  

Myndigheter  

Havs- och vattenmyndigheten 

Sjöfartsverket 

Intresseorganisationer 

VAS-rådet 

Mälarens fiskareförbund 

Sportfiskarna region Mälaren 
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LRF Mälardalen 

LRF Södermanland 

Naturskyddsföreningen i 

Södermanland 

Naturskyddsföreningen i Västmanland 

Naturskyddsföreningen i Uppsala. 

Ej medlemmar 
Kommuner inom 

avrinningsområdet 
Arboga 

Hallsberg 

Katrineholm 

Kumla 

Laxå 

Lekeberg 

Lindesberg 

Ljusnarsberg 

Ludvika 

Nora 

Norrtälje 

Skinnskatteberg 

Surahammar 

Tierp 

Vallentuna 

Örebro 

Kommuner som ligger utanför 

avrinningsområdet,  

men som tar dricksvatten från 

Mälaren 

Danderyd 

Haninge  

Lidingö 

Nacka 

Nynäshamn 

Tyresö  

Vaxholm 

Värmdö  

Österåker 

Myndigheter 

Naturvårdsverket 

 

Sida 116 (337)



S T Y R E L S E N S  F Ö R S L A G

Bakgrundsbeskrivning och förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027

Vattenvård i Mälaren och dess 
tillrinningsområde 2022-2027 
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Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande mellan medlemmarna:
- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten,  
 arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel 
 miljögifter, övergödning, invasiva arter, fisk och fiske, jordbruk, sjöfart, 
 klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.

Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder  
 där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt  
 vattenarbete.
Samordningen sker främst i nätverk/projektgrupper, exempelvis nätverk för kommuner,  
där medlemmarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. 
I vår roll som koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare in-
formation och kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och 
resultat av åtgärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde 
mer kostnadseffektivt och 
med förbättrat resultat. 

Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren tillsammans genom:
-  framåtsyftande undersökningar 
-  samordning och planering av förebyggande åtgärder

Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom: 
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt 
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet 
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande 
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinnings-
område mår. 

Vara en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta sektorsmyndigheter:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl. 

Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång 
Mälaren är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.

Vår vision för 2022-2027 är att

2
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MÅLET FÖR VÅRT ARBETE ÄR 

RENT VAT TEN OCH FRISKA 

EKOSYSTEM I MÄLAREN 

OCH DESS TILLRINNANDE 

VAT TENDRAG
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Bakgrund
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårds-
förbunds (MVVF:s) styrelse om att ta fram en vision för 
kommande verksamhet inom förbundet, med anledning 
av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) 
löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 valdes med 
anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha upp-
nått god status i våra vattendrag detta år. En arbetsgrupp, 
visionsgrupp, utsågs inom styrelsen för att bereda frågan, 
Visionsgruppen har bestått av:

Staffan Jansson (Västerås stad, ordförande MVVF)
Erik Östman (Region Stockholm, vice ordförande MVVF)
Lars Greger (Södertälje kommun)
Göran Åström (Länsstyrelsen i Stockholm)
Helene Ejhed (Norrvatten)
Kjell Johansson (LRF)
Elin Ångman (MVVF, projektledare MER)
Viktor Kärvinge (MVVF, åtgärdssamordnare Sagån/Mälaren)
Ingrid Hägermark (MVVF, förbundschef ) 

De frågor vi har ställt oss under arbetets gång är dessa:
Vad vill vi åstadkomma med Mälaren? 
Vilken roll ska/bör vi ta?
- Vad får vi från Mälaren idag?
- Vilka miljöproblem har Mälaren idag? Hur ser det ut  
 framåt i tiden?
- Hur vill vi att Mälaren ska vara i framtiden? 
 Vad vill vi få av Mälaren?
- Hur ska vi åstadkomma detta? Vad behövs göras?
- Vad gör andra aktörer redan, och vilka är de?
-  Var finns det luckor? Vad är det lämpligt att vi i 
 Mälarens vattenvårdsförbund gör?
-  Hur vill vi göra det?
-  Vad vill vi fortsätta med av det vi gör idag? Vad vill vi  
 utveckla och lägga till?
- När i tiden ska vi göra vad?
- Hur klarar vi finansieringen?

Vi har tagit hjälp från alla er medlemmar att besvara 
dessa frågor, då det här är något vi gör tillsammans. 
Mälarens vattenvårdsförbund är sina medlemmar och 
kansliet ska göra det alla har behov av.
 Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag 
under våren 2020. Mälarens vattenvårdsförbunds ordina-
rie arbetsgrupp och tjänstemannagruppen inom projektet 

”Mälaren – en sjö för miljoner” läste igenom och gav 
synpunkter på visionsgruppens förslag. Därefter skickades 
förslaget ut till medlemmarna.
 I september hölls sedan ett informationsmöte dit samt-
liga medlemmar var inbjudna och ca 60 personer deltog. 
Under oktober och november har sex arbetsgruppsmöten 
hållits med medlemsorganisationerna, indelade i grupper 
efter typ av organisation:
• Statliga myndigheter
• Kommuner grupp 1 (västra och mellersta Mälaren)
• Kommuner grupp 2 (kommuner i Stockholms län)
• Ideella föreningar
• Vattenverk och företag
• MER-kommuner
Under arbetsgruppsmötena deltog totalt drygt 
50 personer.

Visionsgruppen har behandlat de synpunkter som 
kommit fram vid höstens alla möten om visionen, och 
därefter reviderat förslaget. Detta har sedan behandlats 
vid styrelsemötet den 4 december.
 Nedan följer styrelsens slutliga förslag till vision för 
förbundets verksamhet under perioden 2022-2027. 
Den första delen består av en bakgrundsbeskrivning 
och den andra delen är en utförligare beskrivning av 
vad visionen innebär.
 Förslaget går nu ut på remiss till er medlemmar inför 
årsstämman 2021.

Förslag till vision för förbundets verksamhet 
under perioden 2022-2027. 

>>>
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Mälaren och dess värde

Från början var Mälaren en av Östersjöns havsvikar och det finns lämningar från brons-
åldern från de människor som levde här då. De omfattande hällristningarna i Häljesta 
utanför Köping, som då låg vid en vik av Mälaren, visar på ett rikt och bördigt jord-
brukslandskap. Vid åmynningarna växte starka samhällen upp. På grund av landhöj-
ningen snördes Mälaren av från Östersjön på 1200-talet och omvandlades gradvis till en 
sötvattensinsjö. Samtidigt förflyttades regionens centrum till utloppet av Mälaren, där 
Stockholm uppstod. 
 Mälaren är idag Sveriges mest nyttjade sjö och till ytan landets tredje största sjö. Det 
är en slättlandssjö med en omfattande skärgård på över 8000 öar, holmar och skär. Den 
ligger i landets mest befolkningstäta område och har varit påverkad av människan sedan 
långt tillbaka i tiden, bland annat genom tidigt jordbruk och järnbruk som pågick redan 
för tusen år sedan. I Mälarens tillrinningsområde bor idag omkring 3 miljoner invånare.

Ekosystemtjänster från Mälaren
Mälaren är en värdefull naturresurs och förser oss med åtskilliga viktiga ekosystemtjäns-
ter1, som vi människor runtom Mälaren har varit beroende av i många hundra år. Det är 
en naturresurs som vi vill värna om så att dess värden bibehålls till glädje och nytta även 
för kommande generationer. 
 Den idag mest uppenbara nyttan för oss är nog att Mälaren dagligen förser runt 
2,3 miljoner människor med dricksvatten. Men Mälaren förser oss även många andra 
nyttor. Dessa är några av de viktigaste:
 • Kranvatten till 2,3 miljoner människor
 • Färskvatten till industriprocesser
 • Badvatten (friluftsbad)
 • Rekreation i form av estetiska upplevelser, båtliv och friluftsliv i övrigt
 • Fiske, både yrkesfiske och sportfiske
 • Transportled
 • Strandnära områden som åkermark
 • Rening och utspädning av föroreningar och smittämnen
 • Biologisk mångfald och stora naturvärden

1 Med ekosystemtjänster menas tjänster 
och produkter som ett ekosystem levere-
rar, som människan får av naturen utan 
kostnad. Ekosystemtjänster upprätthåller 
funktioner i naturen och ger tjänster som är 
direkt eller indirekt viktiga för människan 
och samhället. Många ekosystemtjänster 
är grunden för att vi ska kunna leva på 
jorden. Ekosystem producerar tjänster som 
t.ex. syre, mat, dricksvatten, bränsle och 
genetiska resurser. Ekosystemtjänsterna 
innefattar också regleringsmekanismer 
som renar luft och vatten, utjämnar 
klimatet, begränsar risker för översvämning 
och erosion m. fl. 
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Biologisk mångfald i våra vatten är av stor vikt för ett livskraftigt ekosystem i stort. Att 
säkerställa den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag är därför av högsta prioritet. 
Våtmarker finns vid stränderna av Mälaren och på andra platser i tillrinningsområdet. 
De har stor ekologisk betydelse tack vare att de är mycket varierade miljöer som erbjuder 
livsförutsättningar för en mängd olika växter och djur, samt hjälper även hjälper till att 
rena vattnet.  Sedan 1800-talet har många våtmarker dikats ut och de som finns kvar är 
därför viktiga att värna. Att upprätthålla god vattenkvalitet är viktigt för att säkerställa 
tillgång till matfisk. Det skapar resiliens för eventuella framtida förändringar där lokal 
matförsörjning blir viktigare. Fiskesjöar är även viktiga områden för rekreation. Mälaren 
bidrar även med flera kulturella ekosystemtjänster så som turism, tysta områden, intel-
lektuell och andlig inspiration, undervisning och kunskap. Den erbjuder upplevelser i 
form av bad men även tystnad och stillhet med utsikt över vattnet.
  
Påverkan på Mälaren och dess tillrinnande vattendrag
Mälaren och dess tillrinnande vattendrag påverkas och förändras av många olika orsaker. 
 Dels finns en direkt påverkan som hör samman med att vi nyttjar Mälaren och övriga 
sjöar och vattendrag i avrinningsområdet som dricksvattentäkt, recipient till avloppsre-
ningsverk, som farled med mera. 
 Mälaren och de tillrinnande vattendragen påverkas också av annan verksamhet som 
sker i avrinningsområdet. Påverkan från jordbruk, skogsbruk, vägtrafik och vattenkraft 
når så småningom Mälaren genom tillrinnande vatten. Denna verksamhet är inte direkt 
kopplad till nyttjandet av vattnet, men påverkar Mälaren och övriga vattendrag ändå. 
 Mälarens avrinningsområde påverkas även av globala skeenden, som atmosfäriskt 
nedfall och klimatförändringar. 
Sist men inte minst påverkas Mälaren av geologiska händelser som landhöjningen. 
 Dessa olika typer av påverkan kan i många fall leda till miljöproblem, särskilt när på-
verkan blir storskalig och systematisk. Miljöproblemen kan medföra att ekosystemtjäns-
ternas kvalitet försämras, eller att ekosystemtjänsterna till och med upphör. Nyttjandet 
av en ekosystemtjänst, kan leda till ett miljöproblem, som gör att en helt annan eko-
systemtjänst påverkas negativt eller försvinner. Det är ett komplext system med många 
inbördes påverkanssamband.
 För att Mälaren och dess tillrinnande vattendrag fortsättningsvis ska kunna ge oss 
dessa tjänster behöver vi se till att förbättra, skydda och vårda dess vattenkvalitet. 

Är Mälaren något vi nyttjar, utnyttjar eller samspelar med?
Begreppet ekossystemtjänster understryker att vi människor har nytta av Mälaren. Detta 
kallas antropocentrism och uttrycker att naturen står i människans tjänst och har ett 
instrumentellt värde för oss. Dock finns det många som hävdar att naturen har ett egen-
värde och egna rättigheter. Man kan på så sätt argumentera för att Mälaren och de arter 
som vistas där har rätt att må bra och ha ett fungerande ekosystem bara för sin egen 
skull (enligt den miljöetik1 som utvecklades av den inflytelserika naturfilosofen Aldo 
Leopold ). Vi kan se Mälaren som en del av ett samspel med naturen, snarare än något 
att i huvudsak nyttja eller utnyttja. Den stora amerikanska sjön Lake Erie har efter en 
folkomröstning fått lagliga rättigheter motsvarande en juridisk person.
”Lake Erie Bill of Rights”2 gör det möjligt för stadens invånare att företräda Lake Erie i 
domstol och stämma den som smutsar ner sjön. Rörelsen bakom den nya lagen menar 
att USA:s miljölagstiftning är otillräcklig för att skydda ekosystem som Lake Erie. 

Vilken eller vilka av Mälarens 
ekosystemtjänster är viktigast 
för er medlemsorganisation 
och varför? Fattas det någon i 
beskrivningen tycker du?

1 https://www.aldoleopold.org/about/the-land-ethic/
2 https://supermiljobloggen.se/nyheter/en-av-varldens-storsta-sjoar-blir-egen-juridisk-person/

Är vi Mälarens väktare? 
I samverkan, ska allas röster och 
intressen höras, även Mälarens? 
Hur tänker du?

FO
TO

: P
ER

 N
IL

SS
ON

Sida 122 (337)



7

4 Rapport 2014-14, Svenskt Vatten Utveckling, Samhällsekonomisk värdering av rent vatten – 
fallstudier av Vombsjön och Mälaren. Anna Löfmarck,och Mats Svensson, Bisnode Information AB. 
Ladda ner på: http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-14.pdf

>>>

Ekonomisk beräkning av Mälarens värde
Under senare år har det gjorts några försök att göra en ekonomisk värdering av samhälls- 
nyttan av vattnet i sjön Mälaren. Den senaste är utförd 2014 av Svenskt Vatten4 och där 
beräknas samhällsnyttan från Mälarens vatten till cirka 127 miljarder kr årligen. 
I den beräkningen är ändå inte alla värden inräknade. Det är helt enkelt mycket svårt att 
göra en ekonomisk värdering av Mälaren, men det står fullt klart att det är oerhört stora 
värden det rör sig om.

Gemensamma utmaningar för Mälaren och dess tillrinnande vattendrag i framtiden
Vi ser att detta kommer att påverka Mälarens avrinningsområde i närmaste framtiden 
och vi behöver planera för det:
- Stark befolkningsökning och påföljande behov av regional planering kring avlopp,  
 dagvatten och dricksvatten, att skydda grundvatten från förorening m.m.
- Ökad livsmedelsproduktion som till exempel innebär en risk av ökad belastning av  
 näringsämnen till vattnet.
- Klimatförändringar och de problem de kan medföra i form av översvämning, torka,  
 ökad spridning av föroreningar, saltvatteninträngning och smittspridning.

Vilken eller vilka av miljö-
problemen är viktigast för er 
medlemsorganisation och 
varför? Vilken är er egen största 
påverkan? Vilken påverkan har 
ni behov av hjälp att arbeta 
med? Fattas det någon i beskriv-
ningen tycker du?

Miljöproblem
De miljöproblem som hotar Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet, och 
som orsakas av mänsklig aktivitet, är framförallt:
 • Övergödning
 • Miljögifter
 • Fysiska hinder och fysisk förändring 
 • Invasiva arter
 • Brunifiering och ökad grumling
 • Smittspridning
 • Utarmning av biologisk mångfald
 • Exploatering av stränderna kring Mälaren och även vattnet
 • Klimateffekter
Dessa miljöproblem och de risker de medför kommer att utredas noggrannare i den 
riskanalys/påverkansanalys som just nu genomförs.

Finns det andra viktiga 
miljöutmaningar som du ser det? 
Vilka är de i så fall?
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Lagstiftning och utredningar som berör vatten

Vattendirektivet 
I december 2000 trädde EU:s vattendirektiv5 i kraft. Två viktiga principer slås fast i 
direktivet: länderna ska arbeta på ett sätt i sin vattenförvaltning som utgår från av-
rinningsområden (naturens egna vattengränser) och inte från av människan införda 
administrativa gränser, för att åtgärda brister i vattenmiljö och vattenkvalitet. En an-
nan gemensam princip är det systematiska planeringsarbete som ska ske under 6-åriga 
förvaltningscykler, efterföljt av åtgärdsarbete. År 2004 infördes vattendirektivet i svensk 
lagstiftning genom bland annat vattenförvaltningsförordningen.   
 Vattendirektivet har påverkat vattenvårdsarbetet i Sverige en hel del. Det har bland 
annat lett till att Mälarens vattenvårdsförbund startade projektet ”Mälaren – en sjö för 
miljoner” för att hjälpa till att stötta kommunerna i Mälarens avrinningsområde med att 
genomföra de åtgärder som krävs för att nå målen i Vattenförvaltningens åtgärds-
program. 

Dricksvattenutredningen 2016
Dricksvattenutredningens6 övergripande uppgift har varit att gå igenom dricksvattenom-
rådet, från råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet har varit att identifiera 
nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och 
lång sikt. Uppdraget betonar särskilt klimatförändringarnas betydelse och de krav på 
anpassningar och förändrade förhållningssätt som kan behövas för dricksvattenfrågorna. 

Miljöövervakningsutredningen 2019
Miljöövervakningstredningen7 har haft i uppdrag att göra en översyn av den svenska 
miljöövervakningen och föreslå dels en lämplig avgränsning i förhållande till närlig-
gande verksamheter, dels förändringar för att bättre möta framtida behov. Syftet med 
miljöövervakning är att följa tillståndet i miljön, upptäcka nya miljörisker och vara ett 
underlag för att bedöma arbetet för att nå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. För 
miljöövervakningen i vatten är det nu särskilt intressant att koppla det till underlaget 
för statusklassning i vatten samt uppföljning av åtgärder. 

Vattenförvaltningsutredningen 2019
Vattenförvaltningsutredningen8 har bland annat haft i uppdrag att:
- föreslå hur organisationen bör vara utformad för att underlätta en effektiv, 
 samordnad, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten som  
 uppfyller ramdirektivets krav,
- föreslå hur finansieringen av de åtgärder som följer av åtgärdsprogrammen bäst kan  
 säkerställas, och
- lämna nödvändiga författningsförslag.

I vattenförvaltningsutredningen betonar man särskilt vikten av att fokusera på arbetet 
med åtgärder framöver för att uppnå målen. Det finns en möjlighet att vattenvårdsför-
bund och vattenråd kan komma att få en större roll i framtida arbete med åtgärder på 
lokal nivå.  

>>>

5 https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/eus-vattendirektiv.html 
6 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/04/sou-201632/ 
7 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/04/sou-201922/ 
8 https://www.regeringen.se/remisser/2020/02/remiss-sou-201966-betankade-av-vattenforvaltningsutredningen/ 

Finns det andra lagstiftningar 
och utredningar som är viktiga 
i vattenvårdsarbetet som du 
känner till?
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Hållbar utveckling - AGENDA 2030 - och Mälaren
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 
de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. För 
att uppnå målen krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhälle och medborg-
are samarbetar. Mälarens vattenvårdsförbund med sina olika medlemmar och omfattan-
de kontaktnät har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i regionen. Ett 
flertal av de globala målen berör förbundets verksamhet men de tydligaste är Rent vatten 
och sanitet för alla (6), Hållbara städer (11) och Ekosystem och biologisk mångfald 
(15).

Mälarens vattenvårdsförbund
Historik och grunduppdrag 
Ursprunget till Mälarens vattenvårdsförbund 9, Mälarkommittén, bildades 1959. Det var 
ett samarbete mellan de fyra länsstyrelserna runt Mälaren samt länsstyrelsen i Örebro 
län. Uppgiften var bland annat att samordna och förbättra övervakningen av Mälarens 
vattenkvalitet. Dessutom skulle man arbeta med samhällsplanering för att identifiera 
vattenresursen och de anspråk vi har på den i första hand för transporter, som recipient 
och dricksvattentäkt samt för rekreation. 1965 påbörjades den omfattande Mälarunder-
sökningen, det övervakningsprogram som fortfarande pågår.
 I mitten av 1990-talet väcktes frågan om att bilda ett vattenvårdsförbund kring Mälaren 
för att få en bredare samverkan och representation i vattenvårdsarbetet kring Mälaren. 
1998 övergick Mälarkommittén till att bli Mälarens vattenvårdsförbund  i dess nuvarande 
form och sedan dess ingår samtliga strandnära Mälarkommuner i förbundet (23 st), de 
större vattenverken, viktiga branschorganisationer samt flera ideella föreningar. I stadgarna 
som antogs 1998 var huvudsyftena att:
- bedriva miljöövervakning i Mälaren
- få fram underlag för samhällsplanering
- bidra med information till allmänheten om miljötillståndet i Mälaren. 

Nuvarande verksamhet och roll 
En central roll för Mälarens vattenvårdsförbund är att vara en plattform för samverkan 
och kunskapsutbyte. Det är av stor betydelse då det är flera län och många kommuner 
inblandade. 
 I och med att vattenförvaltningen införlivades i svensk lagstiftning 2004 och att man 
började arbeta mer systematiskt och avrinningsområdesvis med åtgärder för att nå god 
vattenstatus, blev önskemålen allt starkare om att vattenvårdsförbundet med sin samlan-
de roll skulle bidra till att stötta och samordna åtgärdsarbetet. Projektet Mälaren – en sjö 
för miljoner drogs igång som en testpilot 2013. Därefter fattades beslutet på stämman 
2017 om att justera stadgarna för att även ta in arbete med åtgärder som en fast del av 
verksamheten inom förbundet, förutom de delar som fanns med sedan tidigare; mil-
jöövervakning, information och underlag för samhällsplanering. De aktuella stadgarna 
från 2017 finns här: www.malaren.org/vattenvardsforbundet/stadgar/ 9 www.malaren.org 

>>>
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Mälaren – en sjö för miljoner (MER)
Mälarens vattenvårdsförbund har sedan 2013 drivit Projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER)10. Projektet har haft till syfte att stötta kommunerna runt Mälaren i 
deras komplexa arbete med vattenfrågor sedan införandet av vattendirektivet. 
23 kommuner i Mälarens avrinningsområde är medlemmar i MER. 

Verksamhet 2013-2020
I starten ordnades många seminarier som var välbesökta. 2013-2014 hölls 10 seminarier 
som besöktes av sammanlagt 480 personer. Under 2015-2016 var det stort fokus på 
ansökan om LIFE IP Rich Waters. Efter två och ett halvt års intensivt arbete, lyckades 
vi få det stora EU-projektet LIFE IP Rich Waters i hamn och i januari satte projektet 
igång. Vattenmyndigheten/länsstyrelsen i Västmanland hade då tagit över samordningen 
och styrningen av LIFE IP-projektet och dess parter och delprojekt. Mälarens vatten-
vårdsförbund gick nu in i en ny fas som en av parterna och deltagare i två projekt. Ett 
av projekten tillhör MER och handlar om utveckling av nya projektansökningar för att 
få medel och möjligheter att växla upp pengar och kompetens till ytterligare åtgärder för 
bättre vatten i vårt distrikt. 2017 blev ett år med omstart i verksamheten inom MER 
med fokus på de medlemmar som inte ingår i LIFE IP. På grund av personalomsätt-
ning blev det ett tapp under 2018, men i januari 2019 hölls ett stort seminarium med 
ca 250 deltagare från över 40 kommuner. Under året hölls sedan flera seminarier och 
workshops om dagvatten, enligt önskemål. Under 2020 är det återigen fokus på projek-
tutveckling, att hitta former och finansiering för åtgärder. 

Resultat
Under 2013-2020 har hittills hållits 32 seminarier inom MER med totalt 1488 deltaga-
re. En vanlig avgift för ett liknande seminarium som hålls av annan part, kostar ca 6000 
kr/person. Det motsvarar då knappt 9 miljoner kronor i deltagaravgifter. 
 Projektet LIFE IP Rich Waters innebär i ekonomiskt bidrag att Mälarens vattenvårds-
förbund och projektet MER får ytterligare drygt 550 000 kr per år till verksamheten 
från EU mellan 2017 – 2024 för att genomföra de delprojekt vi deltar i. Totalt kom-
mer även de nio kommuner inom MER, som deltar i LIFE IP Rich Waters, att få 26,5 
miljoner kronor under åren 2017-2024 i EU-bidrag till åtgärder för bättre vatten. Hela 
projektet LIFE IP Rich Waters omfattar åtgärder för 300 miljoner kronor till vårt vat-
tendistrikt, varav ca hälften är bidrag från EU.
 Många av tjänstemännen som arbetar som vattenstrateger eller liknande inom kom-
munerna, är ofta ganska ensamma i sin roll och sätter stort värde på utbytet av kunskap, 
erfarenhet och kamratskap inom nätverken i MER. 
 Projektet löper ut i december 2021och Mälarens vattenvårdsförbund har gjort en ut-
värdering (se bilaga 1) för att få kunskap om hur MER har fungerat, vad i verksamheten 
som har varit ett stöd för kommunerna samt hur en ny version av MER skulle kunna se 
ut. Målgrupp för utvärderingen är i första hand i projektet engagerade tjänstemän och 
politiker från medlemskommunerna, men även medlemmarna i Mälarens vattenvårds-
förbund som inte är anslutna till MER har fått frågor via en enkät.

Sammanfattning av enkätresultat
WRS som fick uppdraget att göra utvärderingen drar slutsatserna att medlemmarna 
överlag har ett behov av stöd gällande vattenfrågor, dels i form av expertstöd men dels 
även i form av kunskapsutbyte kommuner emellan. Man önskar forum för att jämföra 
och utbyta erfarenheter då man ofta ställs inför likartade problem och då kan dra nytta 
av varandras tidigare erfarenheter. 
 Insatser arrangerade av MER för ökad kunskap och samverkan gällande kommuner-
nas vattenvårdsarbete har uppskattats och får ett bra betyg. Deltagarna har framför allt 
deltagit i seminarier, konferenser och fältbesök.
 När det kommer till MER:s påverkan i kommunerna anser drygt en tredjedel av de 
svarande att projektet har haft effekt på tagna beslut gällande vattenfrågor. En lika stor 
andel tycker även att projektet bidragit till förändringar i det praktiska arbetet. Intresset 
för fortsatt medlemskap i MER är mycket stort.

10 http://www.malaren.org/malaren-en-sjo-for-miljoner/ 
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Projektets värde 
Har deltagande i MER varit värt pengarna? 71 % av de svarande anser att deltagandet i 
MER varit värt de avgifter som kommunens medlemskap inneburit.

Skulle du vilja att din kommun fortsätter att satsa pengar i framtiden? 
Vi tolkar denna fråga som en fortsättning av den förra och då säger hela 93 % att de är 
intresserade av att deras kommun har en fortsatt medverkan i MER. Det framgår dock 
av någon kommentar att frågan inte är helt tydligt formulerad.

Ej svar 18 %

Nej 11 %

Ja 71 %

Ja 93 %

Ej svar 7 %

Övriga projekt inom Mälarens vattenvårdsförbund

Bekämpning av sjögull
MVVF har samordnat planering och finansiering av bekämpning av sjögull i Mälaren11 

samt är koordinerande i genomförandet, där Eskilstuna kommun är utförare av 
bekämpningen. Projektet beräknas pågå fram till minst 2024.  Samordningen sker i ett 
nätverk, där kommunekologer från de fyra berörda kommunerna och de två länsstyrel-
serna deltar tillsammans med projektledning och utförare. Det har varit ett framgångs-
rikt arbetssätt, där alla deltar med sin specifika kompetens. Medlemmarna ger draghjälp 
åt varandra att driva projektet, planera framåt och söka finansiering.

Åtgärdssamordnare i Sagån, LEVA pilotområde
MVVF har en åtgärdssamordnare mot övergödning i samarbete med Sagåns vattenråd. 
Detta är ett av Havs- och vattenmyndighetens 20 pilotområden för åtgärdssamordning 
i Sverige12. Sagån är ett av de Mälarmynnande vattendragen med högst halter av nä-
ringsämnen. Åtgärderna som kommer till stånd genom LEVA-projektet ska motverka 
övergödning, men utformas samtidigt med tanke på helheten (miljögifter, konnektivitet, 
biologisk mångfald, klimatanpassning och rekreation). Det har varit en framgångsfaktor 
att göra detta i samarbete med Sagåns vattenråd. Det vore en naturlig fortsättning att ut-
veckla och förstärka samarbete med övriga vattenråd i de Mälarmynnande vattendragen. 

11 http://www.malaren.org/projekt/sjogull/ 
12 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/leva---lokalt-engagemang-for-vatten/levas-atgardsomraden.html 
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Resultat LIFE IP Rich waters – After-LIFE-plan?
Projektet LIFE IP Rich Waters, www.richwaters.se13, uppstod inom Mälaren – en sjö 
för miljoner och i samarbete med Vattenmyndigheten och 32 andra partners, söktes och 
beviljades projektet med start 2017. Projektets budget är 300 miljoner kronor, varav 
hälften utgörs av bidrag från EU. Det drivs nu från Vattenmyndigheten i Norra Öster-
sjöns distrikt/Länsstyrelsen i Västmanlands län och det omfattar fem teman:
- Minska övergödningen från jordbruk, avlopp och dagvatten
- Minska övergödningen från sjöbottnar
- Minska mängden miljögifter i våra vatten
-  Skapa fria vandringsvägar för fisk
-  Förbättra vattenplaneringen
Inom dessa fem teman utförs totalt 21 delprojekt och det kommer fram mycket intres-
santa resultat och demonstrationsåtgärder. Efter projektets slut är det viktigt att förvalta 
dessa kunskaper och att de sprids för att bidra till ”ringarna på vattnet” i form av fler 
och bättre åtgärder. Att hitta ett sätt att få kunskaperna att leva vidare på, är en sk ”Af-
ter LIFE-plan”. Här ser vi att MVVF skulle kunna spela en viktig roll i att ta hand om 
resultaten och förvalta dem, sprida och vidareförmedla informationen.   

SWOT-analys
För att bilda oss en uppfattning om förbundets styrkor och svagheter, gjorde vi i visions-
gruppen en SWOT-analys av förbundet under hösten 2019. En sammanfattning av 
den följer nedan. 

S=Styrkor (internt)
Mälarens vattenvårdsförbund är en trovärdig organisation som många är positivt 
inställda till. Vi arbetar med ett ansvarsområde som många tycker är viktigt.

Förbundet har många medlemmar med stor bredd bland medlemmarna och många 
starka medlemsorganisationer. Hos medlemmarna har vi stor samlad kompetens och vi 
finns på alla nivåer.

Vi har lyckats bra med finansiell uppväxling i flera projekt och har möjlighet att söka 
många olika typer av anslag, då vi har många olika typer av medlemmar, som till 
exempel både kommuner, länsstyrelser och samverkan med forskare på SLU. 

Vi har en driven styrelse och ett driftigt kansli med stor vilja att komma framåt. 
Vi har ett gott samarbete med många viktiga aktörer.
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W =Svagheter (internt)
Verksamheten spänner över många områden med förhållandevis lite personal. Önskemå-
len på verksamheten är många men då kansliet inte har så många anställda är det svårt 
att förmå att driva alla frågor fullt ut. Med liten personalstyrka saknas kompetens på 
kansliet i flera viktiga frågor. 

Det är svårt att höja medlemsavgifterna och förbundet saknar stabil finansiering som 
motsvarar önskemålen från medlemmarna.

Administrationen tar ibland förhållandevis mycket tid, och då får den utåtriktade verk-
samheten får stå tillbaka. Det kan ta en del tid att hinna med internkommunikationen 
med 52 medlemmar. 

Det är en sårbar organisation då kansliet är litet, vilket gör det personberoende. Förbun-
det har ingen ”egen” personal, då det är Länsstyrelsen i Västmanland som anställer och 
håller med personal.

Det finns intressekonflikter mellan olika medlemmar och även stora skillnader i med-
lemmarnas kapacitet. En del av de som drar stor nytta av Mälarens vatten finns inte i 
avrinningsområdet, och är därför inte medlemmar. Till exempel gäller det många kom-
muner som får sitt dricksvatten från Mälaren. 

Medlemmar kan även brista i kommunikation gentemot förbundet och inte dela med 
sig av data till exempel. 
Styrelsens ledamöter är osynliga som ambassadörer. Förbundet saknar målstyrning. 

O= Möjligheter (externt)
Vattenbristen lyfter vattenfrågan och det är stort fokus på dricksvattenresurser. Vatten är 
vårt viktigaste livsmedel och det är inte bara en miljöfråga utan även en beredskapsfråga. 
Även rekreation kring vatten är viktigt för många. Det tycks råda politisk konsensus om 
att vatten är viktigt, och det finns därmed en hel del statliga pengar för vattenåtgärder.  

Just nu pågår flera statliga utredningar som gäller vatten. 

Klimatåtgärder och vattenåtgärder går ofta hand i hand. Klimatfrågan ligger högt på 
agendan och det kan gynna vattenarbetet. Det finns en möjlighet för oss att bli en 
nationell förebild. 

Vi har nära till Life IP Rich Waters och Vattenmyndigheten.

Det finns andra vattenvårdsförbund och ideella organisationer med bra arbete och idéer 
att lära av. Det finns även stora sjöar utomlands som arbetar bra som vi kan lära av.  

Det finns många olika finansieringsmöjligheter som både forskningspengar, EU-pengar 
m.fl. Det finns intresse från andra kommuner att ansluta till förbundet och därmed 
möjlighet att växa. 

Media visar stort intresse när vi gör åtgärder och undersökningar. 

T=Hot (externt)
Det är lågkonjunktur och kommunerna har dålig ekonomi. Det blir svårare att konkur-
rera om resurserna. Risken finns att den statliga finansieringen minskar. 

Stor okunskap om betydelsen av friska ekosystem och även okunskap och lite forskning 
om kopplingen mellan hälsa och rent vatten.

Brist på arbetskraft med kompetens inom vattenfrågor. 

Enligt vattenförvaltningens förslag ska myndigheternas uppdrag förändras. Om det 
går igenom kan det innebära en risk för fördröjning av arbetet.

Fokus hamnar ibland på sådana problem som inte är de största.
Stämmer den här analysen tycker 
du? Något du vill lägga till eller 
ta bort?
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Förslag vision för Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027
Vara en mötesplats för samverkan och ömsesidigt utbyte och lärande 
mellan medlemmarna

- Detta är en kärnverksamhet inom förbundet, som bedrivs genom styrelsemöten, 
 arbetsgruppsmöten, årsstämma, Mälarseminarier, webbinarier m.m.
- Under kommande år utvecklas ämnesspecifika nätverk för till exempel miljögifter,  
 övergödning, invasiva arter, ekosystembaserad fiskförvaltning, jordbruk, sjöfart, 
klimatanpassning, dricksvatten och regional planering.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund utgör idag en mötesplats för ömsesidigt utbyte och lärande 
mellan medlemmarna i flera sammanhang: styrelsemöten, arbetsgruppsmöten, grupper 
inom MER, årsstämman, Mälarseminariet m.fl. andra seminarier/webbinarier och 
träffar som arrangeras. 

Förslag verksamhet 2022-2027
Samverkan, utbyte och lärande mellan medlemmarna är en kärnverksamhet inom för-
bundet. Vi fortsätter med samma mötesplatser som tidigare, som till exempel nätverken 
för kommunernas vattensamordnare och vattenpolitiker, men vill också bygga vidare på 
detta och utveckla ytterligare, genom att starta upp flera ämnesspecifika nätverk.
 Medlemmarna har stor kompetens i sina organisationer. MVVF:s roll blir att driva 
nätverk för olika områden där medlemmarnas kompetens tas tillvara, samordnas. Erfa-
renhetsutbyte sker inom nätverken, vilket ökar medlemmarnas kompetens och ger en 
samlad, bättre styrka, 1+1=3! Det är en stor vinst att samordna kompetens och finansie-
ring hos våra olika medlemmar i gemensamma projekt för åtgärder i olika nätverk där vi 
kan stötta varandra på olika sätt. Idag drivs till exempel ett nätverk för bekämpning av 
sjögull vilket fungerar mycket bra. Även inom andra områden finns behov av nätverk för 
utbyte och samordning av kunskap, praktisk erfarenhet, finansiering av åtgärder, mil-
jöövervakning m.m. Nätverken är behovsstyrda och kan upphöra då problemet är löst.  
Några exempel på områden där nätverk runt Mälaren skulle göra stor nytta är:

- miljögifter
- övergödning
- mikroplaster
- invasiva arter
-  fisk och fiske
- jordbruk
- sjöfart
- klimatanpassning
-  dricksvatten
-  regional planering

Att driva nätverk på detta sätt är givande både för de enskilda medlemmarna och för 
helheten, men tar också viss tid i anspråk. Med dagens bemanning på kansliet ryms inte 
detta i någon större utsträckning. För att kunna driva ett nätverk på ett bra sätt inom ett 
visst område, bör man också ha en viss grad av sakkunskap.
 

Vilka typer av nätverk skulle 
du ha nytta av i ditt arbete?
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Stötta medlemmarna att nå målet god status i alla vattenförekomster till 2027 genom att:
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder  
 där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
- Hålla utbildningar och seminarier
- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett framgångsrikt  
 vattenarbete.
Samordningen sker främst i behovsstyrda nätverk/projektgrupper där medlemmarnas 
kunskaper och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. I vår roll som 
koordinator kan vi fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och 
kontakter för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åt-
gärder. På så sätt bedrivs åtgärdsarbetet inom Mälarens avrinningsområde mer kostnads-
effektivt och med förbättrat resultat. 

Vad gör vi idag?
Vi samordnar planering, finansiering och genomförande av åtgärder inom projektet 
”Mälaren – en sjö för miljoner”. Ett viktigt nätverk är tjänstemannagruppen inom 
MER, som träffas regelbundet och utbyter erfarenheter och inspirerar till nya projekt 
och åtgärder. I denna grupp initierades ansökan till LIFE IP Rich Waters, som sedan 
genomfördes av MER. Läs mer om verksamheten inom MER på sid 10. 

Vi samordnar även bekämpning av sjögull i ett nätverk av de länsstyrelser/län och kom-
muner där sjögull växer, samordnar ansökan av olika medel samt sköter kommunikatio-
nen med Havs- och vattenmyndigheten. Hittills har det varit framgångsrikt. 

Vi har även en åtgärdssamordnare i Sagån avrinningsområde, som ett av Havs- och 
vattenmyndighetens pilotområden för åtgärdssamordning. En framgångsfaktor har varit 
just att samarbeta med Sagåns vattenråd. Samarbete och stöd till de tillrinnande vatten-
dragens vattenråd och vattenförbund är en viktig del i åtgärdsarbetet. 

Under flera år har Mälarens vattenvårdsförbund, framförallt genom projektet MER, 
ordnat seminarier och workshops kring aktuella ämnen som rör vattenvårdsåtgärder och 
miljöproblem i vatten. Dessa träffar har varit välbesökta och uppskattade. Under 2019 
blev också utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”14 klar, i samarbete 
mellan MER och Vattenmyndigheten.

Idag kommunicerar vi och utbyter erfarenheter framförallt med medlemsorganisationerna.

Vi har sakkunskap inom miljökommunikation och miljöövervakning och allmänt om 
vatten, men har egentligen ingen tid att stötta enskilda medlemmar. 

Förslag verksamhet 2022-2027
- Samordna planering, finansiering och genomförande av åtgärder. Möjliggöra åtgärder 
där samarbete inom hela avrinningsområdet är en förutsättning för framgång.
Samordningen är tänkt att ske i nätverk/projektgrupper där medlemmarnas kunskaper 
och erfarenheter tas tillvara och får komplettera varandra. Vi bevarar och bygger vidare 
på de väl fungerande nätverk, som redan finns inom förbundets verksamhet idag. 
Åtgärdsarbetet vidgas till att omfatta alla medlemmar, kommuner och andra intressenter 
i Mälarens avrinningsområde, där det behövs och är relevant. 
Finansiering av projekt och åtgärder bör göras i ett helhetsperspektiv. Kommunerna och 
andra aktörer ska inte behöva vara beroende av tillfälliga utlysningar av medel utan kun-
na ha en helhetsbild av investeringar och prioriteringar så att de kan nyttja den interna 
budgeten och tillfälliga regionala och statliga utlysningar på mest effektiva sätt. Här kan 
MVVF spela en viktig roll genom att ha kunskap om olika aktörers förutsättningar samt 
de utlysningar av finansiering som finns på olika nivåer och stötta medlemmarna i pla-
nering av åtgärder.

- Stötta med sakkunskap i planering och genomförande
En samlad sakområdeskompetens inom kansliet gör att vi kan bedriva ett miljöarbete 
med helhetsperspektiv. Det är annars lätt att man riskerar att missa en viktig aspekt när 
man genomför åtgärder och bara inriktar sig ensidigt för att åtgärda några få problem. 

>>>

14  http://www.malaren.org/
malaren-en-sjo-for-miljoner/utbild-
ning-for-kommunpolitiker-och-tjanste-
personer/
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>>>
Allt hänger ihop. Inom nedanstående områden finns behov av mer specifik kompetens 
inom förbundet, för att svara bäst mot miljöproblemen och den påverkan som ger upp-
hov till problemen: 
• Miljögifter (till exempel TBT/båtbottenfärger, mikroplaster och PFAS)
• Fisk & konnektivitet
• Övergödning (intern och extern)
• Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering)
• Invasiva arter & biologisk mångfald
• Dricksvatten
• Sjöfart, fritidsbåtar, transport
• Jordbruk & livsmedelsförsörjning
• Regional planering (befolkningsutvecklingen)

Kompetenserna skulle med fördel kunna lånas in på viss arbetstid från de olika med-
lemsorganisationerna till att arbeta för förbundet. 

Det finns också ett uttalat önskemål av expertstöd och guidning från många som arbetar 
med vattenvård framförallt på kommunerna. Vatten spänner över så många områden 
att det är svårt att vara insatt i alla områden med nya rön. Det är svårt att veta vem man 
kan lita till att lyssna på. 

- Stötta enskilda medlemmar med utredningar och projekteringar
Kansliet kan stötta enskilda medlemmar med olika frågor inom vattenvård. Det enklaste 
sättet att finansiera möjligheten att göra detta är att medlemsorganisationen får låna in 
personal mot självkostnadspris per timme. Ett slags konsulthjälp till självkostnadspris. 
Personalen på kansliet kan hjälpa till med att åka ut och titta på plats, ge förslag på 
åtgärder och uppföljning, kunna räkna på dem och ge kostnadsförslag osv. På så sätt kan 
man nyttja kompetensen på kansliet lokalt. De områden som är aktuella för detta är:
• Utredningar
• Projektering av åtgärder
• Miljöövervakning och uppföljning

- Utbilda och hålla seminarier
Det finns ett stort behov av utbildning inom nya områden, där ny kunskap kommer 
fram. Samtidigt finns det också behov av en grundutbildning om vatten till nyanställda. 
Det är ganska stor omsättning på personal och många kommuner inrättar nya tjänster 
för till exempel vattensamordnare. För dessa vore det bra att ha en grundutbildning, 
som ges 1-2 gånger om året. Detta skulle underlätta introduktionen i vattenförvalt-
ningen och är något som MVVF skulle kunna erbjuda. Det ger också de nyanställda, 
förutom kunskaper, bra kontakter med dem på andra kommuner. För de som arbetar 
som vattensamordnare på kommunerna, spelar nätverket inom MER stor roll i deras 
yrkesutövning. Att vi håller utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, är ett kost-
nadseffektivt sätt att göra detta, då det ofta är ganska dyrt att gå på de utbildningar och 
seminarier som hålls av andra. 

- Kommunicera mera och sprida resultat och erfarenheter vidare för ett 
framgångsrikt vattenarbete.
För att verksamheten och de resultat som uppnås ska göra nytta, behöver de kommuni-
ceras till alla intressenter och även allmänhet på det bra sätt. I vår roll som koordinator 
kan vi också fungera som kunskapsbank och förmedla vidare information och kontakter 
för att sprida vidare kunskap om demonstrationsåtgärder och resultat av åtgärder. Här 
vill vi till exempel ta vid efter att projektet LIFE IP Rich Waters har avslutats, med att 
hjälpa till att sprida de resultat och erfarenheter som har gjorts under åren.  

Vi behöver också ha strukturer för att prata med och ta in åsikter från allmänhet och 
övriga intressenter. Ett ökat fokus på nätverk och samverkan med fokus på kunskapsbyg-
gande kräver också kompetens kring hur dessa processer utformas för att bli så effektiva 
som möjligt. 

Vilka specialistkunskaper skulle 
du önska att det fanns på 
MVVF:s kansli?

Är detta något som er medlems - 
organisation skulle ha nytta av? 
Till vilken typ av uppdrag i så fall?

Vilket behov av utbildning finns 
inom din organisation? Vad ser du 
behov av att andra skulle behöva 
utbildas i?
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Vilka parter tycker du vi framförallt 
behöver kommunicera mer med? 
I vilka frågor tror du att allmänheten 
har ett stort intresse?

Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för Mälaren 
tillsammans genom:
-  framåtsyftande undersökningar 
- samordning och planering av förebyggande åtgärder

Vad gör vi idag?
Att blicka framåt för att förebygga kommande utmaningar, har inte varit en uttalad del i 
verksamheten. Vi har under 2020 börjat komma in på detta, dels genom att börja arbeta 
med projektutveckling inom klimatanpassning, som också går hand i hand med många 
vattenvårdsåtgärder, samt att vi har sökt pengar från FORMAS för ett större forsknings-
projekt om Mälarens framtida utmaningar. 

Förslag verksamhet 2022-2027
Att arbeta förebyggande är oftast ett bra sätt att hantera stora förändringar. Vi står nu 
inför flera större förändringar, som kommer att påverka Mälaren och dess tillrinnande 
vattendrag. Befolkningsökning, ökad livsmedelsproduktion och ett förändrat klimat. 
Det är svårt att säga hur detta kommer att påverka och hur vi bäst ska förebygga eventu-
ella kommande problem. 

Mälarens vattenvårdsförbund har ett gott samarbete med bland annat Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU), och genom dem har vi goda möjligheter att få hjälp med 
prognoser för framtida tillstånd och påverkan. Utifrån detta kan vi tillsammans arbeta 
gemensamt med att samordna och planera för förebyggande åtgärder. 

Fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla den genom: 
- Samordning av mätningar och resultat inom hela avrinningsområdet
- Nya metoder för miljöövervakning främst för uppföljning av åtgärdernas effekt
- Förbättra spridningen av resultaten till intressenter, beslutsfattare och allmänhet 
Detta ger oss en djupare förståelse för vad som händer på vattnets väg i tillrinnande 
vattendrag och i Mälaren och hur de akvatiska ekosystemen i Mälarens avrinnings-
område mår.

Vilka miljöutmaningar är viktigast 
för din organisation 
att hantera framöver?

>>>

Syftet är att genom en bättre kommunikation med olika parter ge dem en bättre förstå-
else för de åtgärder som behövs göras. Den andra sidan av myntet kommunikation är att 
förbundet måste lyssna, och genom att lyssna kommer vi att förstå vad allmänhet och 
andra intressenter har för intressen och behov. För att vara relevanta måste vi ha en aktiv 
kommunikation med de aktörer som påverkar Mälaren. Om verksamheten ökar, behö-
ver också de resurser som läggs på kommunikation och information inom förbundet att 
öka.

Sida 133 (337)



18

>>>

Förslag verksamhet 2022-2027
Den nationella miljöövervakningen har länge varit basen i Mälarens vattenvårdsför-
bunds verksamhet, och bör fortgå i samma form, med samordning tillsammans med 
Vänern och Vättern samt vidareutveckling av de områden där behov uppstår av ytterli-
gare undersökningar, i och med att nya miljöproblem uppstår. 

Med hjälp av provtagning och analyser kan man uppskatta statusen enligt vattendirekti-
vet hos de olika vattenförekomsterna i Mälaren (32 st) samt följa trender i förändringen 
av ekosystemet. Data från övervakningen används även till att följa måluppfyllelsen av 
de nationella miljömålen, samt att de också används till internationell rapportering.

Många kommuner runt Mälaren och vattenvårdsförbund i tillrinnande vattendrag,
uttrycker behov av hjälp med att utforma bra provtagningsprogram, samt hjälp/samord-
ning av upphandling, provtagning och tolkning av resultat. Detta stöd vill vi utveckla.

Det finns även behov av att hitta bra metoder för att följa upp åtgärdernas effektivitet. 
Ett exempel på sådan övervakning är sensorer, som registrerar mätvärden kontinuerligt 
och kan läsas av via internetuppkoppling. 

Data ger också upplysningar om vad som är problemen på olika platser, om utveckling-
en går mot bättre eller sämre vattenkvalitet, om den biologiska mångfalden ökar eller 
minskar och livet i vattnet frodas eller dör ut. Det är viktigt att resultaten sprids till de 
som har nytta av dem. Det är också en viktig pusselbit i att få rätt åtgärder att finansie-
ras och genomföras.

När det gäller överföringen av resultaten från miljöövervakningen till intressenter, be-
slutsfattare och allmänhet, finns det behov av utveckling. 

Bli en gemensam röst för förbundets medlemmar gentemot relevanta 
sektorsmyndigheter genom att:
- Framföra våra gemensamma behov och önskemål
- Omvänt fungera som en kommunikationskanal från dem till oss
Det gäller till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Naturvårdsver-
ket, Näringsdepartementet och Miljödepartementet m.fl, men även regionala myndig-
heter som Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna.

Vad har er organisation för behov 
av miljöövervakning och vilket stöd i 
miljöövervakningen skulle 
ni behöva?

Vad gör vi idag?
Mälarövervakningen ingår tillsammans med Vänerns och Vätterns miljöövervakning i 
den nationella miljöövervakningen, delprogrammet Stora Sjöarna, inom programom-
råde Sötvatten. Den nationella miljöövervakningen styrs och samordnas via Havs- och 
vattenmyndigheten. Se https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljoover-
vakning/miljoovervakningens-programomrade-sotvatten/delprogram-stora-sjoarna.html

De provtagningar som sker görs både i vatten, sediment och biota (fisk m.m.). De mo-
ment som ingår är: vattenkemi, växt- och djurplankton, bottenfauna, fisk, miljögifter, 
sjöfågel, vegetation och klimat. Sedan 2018 har vi en överenskommelse om forskning 
och utveckling av miljöövervakningen i Mälaren med SLU, som utför flera delar av mil-
jöövervakningen i Mälaren. Läs mer om detta på SLU:s sida ”Fokus på Mälaren”15.

Detta är grunden för miljöövervakningen i Mälaren, som till stora delar har pågått sedan 
1965. Tillsammans med Vänern och Vättern utvecklar vi ständigt miljöövervakningen, 
för att följa pågående miljöproblem och fånga upp nya. Till exempel har vi nyligen lagt 
till övervakning för att närmare följa klimatförändringen. En metod för att följa upp 
mikroplaster håller även på att utvecklas för de stora sjöarna i samarbete med Örebro 
universitet. Under 2020 kommer vi tillsammans att göra en översyn av övervakningen 
av miljögifter, som behöver utvecklas ytterligare. Ett annat exempel på utveckling är 
CyanoAlert, en ny varningstjänst för algblomningar, som vi nu är med och provar 2020-
2021.

Ett sätt att förbättra spridningen av miljöövervakningen, vad som pågår och resultaten, 
är de webbinarier som SLU håller tillsammans med oss flera gånger om året. Där är alla 
medlemmar välkomna att lyssna. 

15 https://www.slu.se/institutioner/
vatten-miljo/forskning/forskningsprojekt/
alla-forskningsprojekt/fokus-pa-malaren/
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Vilket är Mälarens största 
värde för dig? 

Tidsplan
Att få igång alla delar av verksamheten behöver inte ske på en gång, utan kan med fördel 
ske stegvis. Att till exempel ta vid och sprida resultaten efter LIFE IP Rich Waters, blir 
aktuellt först 2024. Men med tanke på att god status ska uppnås 2027, är det ändå vik-
tigt att åtgärdsarbetet kommer igång i större skala ganska snabbt. Här kan MVVF fylla 
en viktig roll i samordningen.

Vilka delar tycker du är viktigast att 
de kommer igång tidigt? Vad kan 
vänta till senare?

>>>

Vad gör vi idag?
En roll som Mälarens vattenvårdsförbund har tagit i viss utsträckning, är att fungera 
som talesperson för medlemmarna i gemensamma frågor gentemot Havs- och vatten-
myndigheten, Naturvårdsverket och Miljödepartementet, samt Vattenmyndigheten i 
Norra Östersjön.

Förslag verksamhet 2022-2027
Den rollen skulle vi med fördel kunna utveckla för att lyfta de frågor som rör vattenvård 
och skydd av sötvatten, som nu har kommit lite i skymundan i det fokus på havet som 
råder. Vi skulle också ytterligare kunna bidra med att ge inspel till dessa myndigheter 
om vilken typ av statlig finansiering för vattenvårdsåtgärder som vi ser att det finns be-
hov av. Vi fungerar också gärna omvänt som en kanal för de nationella myndigheterna 
till medlemmarna för att kommunicera de behov som finns av åtgärder nationellt. För 
nationella myndigheter är det av intresse att kunna kommunicera med en större grupp/
region i olika frågor, och där fyller vi en funktion.

Kommunicera Mälarens värde och nytta för att medvetandegöra oss alla:
Både allmänhet, intressenter och beslutsfattare behöver förstå vilken tillgång Mälaren 
är, så att vi värdesätter det ovärderliga Mälaren ger oss utan kostnad.

Vad gör vi idag?
Mälarens vattenvårdsförbund har inte arbetat med att lyfta Mälarens värde och vilken 
resurs det är fram tills nu.

Förslag verksamhet 2022-2027
Att göra detta är en viktig del för att förståelsen för åtgärderna för att förbättra och 
bevara Mälarens vattenkvalitet ska bli allmänt accepterade och en viktig pusselbit för 
att öka motivationen. Detta kan till exempel göras genom en bättre kartläggning av 
de ekosystemtjänster som vattnet ger oss och hur de bidrar till hälsa, ekonomi och 
biologisk mångfald i Mälardalen. Mälarens värde behöver kommuniceras i större 
utsträckning framförallt till beslutsfattare, men även till allmänheten. 
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Dessutom får vi ett bidrag från EU, genom LIFE IP Rich Waters, till miljöövervakning-
en (miljögifter) om 130 000 kr per år 2017-2024, samt ett bidrag till verksamheten med 
projektutveckling inom MER med 410 000 kr per år 2017-2021, samt 830 000 kr per 
år 2022-2023 och 420 000 kr 2024. 

Under åren 2019-2020, med trolig förlängning t.o.m. 2021, har vi även ett bidrag från 
Havs- och vattenmyndigheten på ca 850 000 kr/år för åtgärdssamordnaren i Sagån/
Mälaren. Vi får även ett årligt bidrag på 700 000 kr/år för den nationella miljöövervak-
ningen från HaV.

(År 2019-2020 har vi tillsammans med flera parter runt västra Mälaren, sökt och 
beviljats 1,5 miljoner per år för bekämpning av sjögull i Mälaren, men det bidraget 
går via Länsstyrelsen till kommunerna) 

Detta innebär att våra kända intäkter ser ut så här från 2020 till och med 2027:

År  2020 2022 2024 2026

  4,7 4,0 2,7 2,3

20

Finansieringsförslag och kostnadsberäkningar
Finansiering kan ske på flera sätt, genom:
• Ökad ordinarie medfinansiering från medlemmarna
• Tillkommande nya medlemmar
• Ökade statliga bidrag
• Medfinansiering i form av arbetstid från vissa medlemmar
• Söka projektpengar, tex LOVA, LIFE m.m.
• Andra former?

En kombination av dessa olika former är antagligen att föredra.
 
I dagsläget får vi in medlemsavgifter från 53 medlemsorganisationer som består av de 
4 länsstyrelserna och de 23 strandnära kommunerna runt Mälaren, 3 regioner, 4 större 
företag, de 3 största vattenproducenterna, 6 vattenorganisationer, 2 nationella myndig-
heter, samt 8 ideella organisationer. 2020 är medlemsavgifterna 1,5 miljon kronor och 
räknas upp med index K84 varje år (ca 2%).

Vi får i dagsläget också in medfinansiering från MER-kommunerna (varav 8 är strand-
nära kommuner, och således även medlemmar i MVVF, och 15 är kommuner från övri-
ga avrinningsområdet till Mälaren, dvs ej medlemmar i MVVF). Den medfinansiering-
en uppgår till ca 1,15 miljoner per år, fram till och med 2021. 

I detta ingår en oförändrad medlemsbas och det är inräknat en ungefärlig indexuppräk-
ning med 2% per år, samt att medfinansiering för MER endast beslutad fram tom 2021. 
Medfinansiering från EU till C4 är beräknad till 100% under fas 3, alltså 2022-2024.
 Med ett utökat kompetenscenter där vi har kompetenser för miljögifter, fisk och 
konnektivitet, övergödning, invasiva arter och biologisk mångfald, dricksvatten, sjöfart, 
jordbruk och livsmedelsförsörjning och regional planering på 20% tjänst vardera, en 
klimatanpassare, en åtgärdssamordnare, en projektutvecklare och en kommunikatör på 
vardera 50% samt miljöövervakning och administration i oförändrad omfattning jäm-
fört med idag, så skulle kostnaden landa på ca 5,1 miljoner kronor per år. 
Detta är bara ett exempel för att rama in storleksordningen.
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Breddad representation och medlemskap
Då vi enligt vattendirektivet ska utgå från avrinningsområdena i vattenarbetet, blir det 
än mer aktuellt att se hela Mälarens avrinningsområde som vårt verksamhetsområde. 
Det ligger också ett stort tryck på olika organisationer i förslaget till kommande åtgärds-
program enligt vattendirektivet, som gör att det är nog så viktigt att samverka kring 
olika åtgärder. Här bedömer styrelsen att Mälarens vattenvårdsförbund har en viktig 
samordnande roll att spela. 

Eventuellt namnbyte
För att medlemmar i högre upp i avrinningsområdet ska känna igen sig, kanske vi behö-
ver byta namn? Från Mälarens vattenvårdsförbund till exempelvis Mälardalens vatten-
vårdsförbund?

Vilka andra kan vara viktiga att
 ha med som medlemmar?

Vad tycker du? Har du annat förslag 
på namn? Eller ska vi behålla det 
gamla namnet?

Process för visionsarbetet under 
2020-2021
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra 
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget 
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar. Vi vill ha in synpunkter 
på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett slutgiltigt förslag fram 
för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman fattas sedan beslut om 
visionen för verksamheten 2022-2027, så att den kan börja gälla från och med årsskiftet 
2021/2022.

21

>>>

Tidslinje visionsarbetet

sep 2020 okt novokt dec maj apr 2021dec maj 

Tidslinje visionsarbetet
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EGNA ANTECKNINGAR
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MÅLET FÖR VÅRT ARBETE ÄR RENT VAT TEN OCH FRISKA EKOSYSTEM 

I MÄLAREN OCH DESS TILLRINNANDE VAT TENDRAG
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FÖRSLAG TILL ORGANISATION OCH FINANSIERING AV MÄLARENS 
VATTENVÅRDSFÖRBUND FRÅN 2022 OCH FRAMÅT 

Under 2019 och 2020 har styrelsen tillsammans med medlemmarna i Mälarens 
vattenvårdsförbund (MVVF) arbetat fram en vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027. För att konkretisera visionsförslaget har styrelsen även arbetat fram 
ett förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 
från 2022. Förslaget finns att läsa nedan. Visionen finns att läsa i separat dokument.  

 
BAKGR U ND  

 
Önskvärda specialistkompetenser och nätverk inom Mälarens vattenvårdsförbund 
Vid analysen av behovet av specialistkompetenser och nätverk, har vi utgått från de 
ekosystemtjänster som medlemmarna anser viktigast att skydda och de miljöproblem som 
anses utgöra de största hoten mot Mälaren och övriga vattendrag i tillrinningsområdet (se 
bild 9 och 14 i  http://media.malaren.org/2020/10/200918-MVVF-Visionsmöte-
20200918-inkl-menti.pdf . Behovet har även diskuterats under arbetsgruppsmötena om 
visionen under hösten. Styrelsen har därefter landat i det förslag som följer nedan. 
 
 

FÖR S LAG OR G AN ISA T ION  MV VF FR ÅN 2 0 2 2  
 

Nätverk/specialister inom följande områden, omfattning ca 20% av en heltidstjänst: 
Miljögifter 
Övergödning 
Dricksvatten 
Regional planering 
Invasiva arter & biologisk mångfald 
Kommunnätverk 
Jordbruk & livsmedelsförsörjning 
 
Åtgärdsarbete, omfattning ca 50-100% tjänst: 
Klimatanpassning 
Projektutveckling/söka finansiering  
Ekosystembaserad fiskförvaltning /konnektivitet  
Vattenvårdskonsult för enskilda uppdrag  
Åtgärdssamordning vattenråd  
 
Miljöövervakning 
Utförande av provtagning, analys och rapporter  
Handläggning av miljöövervakningsprogrammet  
 
Administration 
Kommunikation och media, samordning av medlemmarnas kommunikation 
Administration, ekonomi och verksamhetsledning 
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Ursprungligen fanns det förslag på att arbeta i nätverk kring sjöfarten, men det 
nedprioriterades och finns därför inte med i det nuvarande organisationsförslaget. 
 
 

BER ÄK NI NG AV KO ST NAD ER  OCH  B IDR AG  

I beräkningen av kostnaderna har vi utgått från en schablonkostnad på 900 000 kr för en 
heltidstjänst per år.  

 
Tabell 1. Förslag på organisation för MVVF och beräknad kostnad från 2022 

 
För flera av verksamheterna har vi redan sökt eller planerar att söka bidragsmedel, se 
tabell 2 nedan. Vi har medel beviljade för både klimatanpassning och projektutveckling 
fram tom 2022 respektive 2023 från EU med 50% medfinansiering. Vi får också ett årligt 
bidrag från Havs- och vattenmyndigheten på 730 000 kr för den nationella 
miljöövervakningen.  
Vi har sökt bidrag för åtgärdssamordningen av vattenråd från LOVA för åren 2022-2024. 
För detta kan vi få 80% finansiering och behöver då bara bidra med 20% medfinansiering 
själva. För samordnare av ekosystembaserad fiskförvaltning planerar vi att söka medel, då 
troligtvis med 100% bidrag.  

 
Tabell 2, Beräknade bidrag till MVVF från 2022 
 
 

Verksamhetstyp Kompetensområde

Förslag 

arbetstid Beräknad kostnad (kr)

Nätverk Miljögifter Hanteras av länsstyrelserna

Nätverk Övergödning (intern och extern) 20% 180 000

Nätverk Dricksvatten Hanteras av dricksvattenproducenterna

Nätverk Regional planering (befolkningsutvecklingen) 20% 180 000

Nätverk Invasiva arter & biologisk mångfald 20% 180 000

Nätverk Kommunnätverk 20% 180 000

Nätverk Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning 50% 450 000

Nätverk Jordbruk & livsmedelsförsörjning 20% 180 000

Åtgärdsgenomförande Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering) 50% 450 000

Åtgärdsgenomförande Projektutveckling/söka finansiering 50% 450 000

Åtgärdsgenomförande Åtgärdssamordning vattenråd 100% 900 000

Åtgärdsgenomförande Vattenvårdskonsult för uppdrag 50% 450 000

Miljöövervakning Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m) 1 400 000

Miljöövervakning Personalkostnad 20% 180000

Kommunikation Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation 50% 450000

Administration & ledning Administration, ekonomi & verksamhetsledning 60% 540000

Summa 530% 6 170 000

Kompetensområde

Förslag 

arbetstid

Beräknad 

kostnad kr Bidragsgivare Bidrag kr

Miljögifter

Övergödning (intern och extern)

Dricksvatten

Regional planering (befolkningsutvecklingen)

Invasiva arter & biologisk mångfald

Kommunnätverk

Fisk, konnektivitet, ekosystembaserad fiskförvaltning 50% 450 000 HaV, 100% 450 000

Jordbruk & livsmedelsförsörjning 20% 180 000 LOVA, 80% 144 000

Klimatanpassning (dagvatten, Mälarens reglering) 50% 450 000 EU, 100% tom 2022 450 000

Projektutveckling/söka finansiering 50% 450 000 EU, 100% till 2023 450 000

Åtgärdssamordning vattenråd 100% 900 000 LOVA, 80% 720 000

Vattenvårdskonsult för uppdrag 50% 450 000 Uppdragsfinansierat 450 000

Miljöövervakning, undersökningskostnader (provtagning, analyser m.m) 1 400 000 HaV, 50% 730000

Personalkostnad

Kommunikation & media, samordning av medlemmarnas kommunikation

Administration, ekonomi & verksamhetsledning

Summa bidrag: 3 394 000

Grön överstrykning: beviljade medel Summa beviljade bidrag: 1 630 000

Gul överstrykning: ansökta/troliga men ännu ej beviljade medel Summa ansökta/troliga bidrag: 1 764 000
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Med dessa bidrag kan kostnaderna för MVVF verksamhet beräknas se ut ungefär så här för 
2022-2024: 
 

 
Tabell 3, Beräknade kostnader för MVVF från 2022 till 2024. 
 

 
 
 
 

STYR EL SE NS FÖR SLAG T I LL MED FI NAN SI ER I NG FR ÅN MED LE MMAR NA FR Å N 2 0 2 2  
 

 
 

Medlemstyp Förslag medlemsavgift 

Strandnära kommun, helt inom ARO 1,25 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej helt inom ARO 1 kr/invånare 

Granne med strandnära kommun 25 000 kr 

Kommun längre bort i ARO 15 000 kr 

Dricksvattenkommun, ej inom ARO 25 000 kr 

  

Minimiavgift strandnära kommun 35 000 kr 

Maximiavgift strandnära kommun 500 000 kr 

  

Länsstyrelser 76 500 kr 

Regioner 51 000 kr 

Övriga myndigheter 11 250 kr 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr 

Idella organisationer 1 000 kr 
Tabell 4, Förslag till medfinansiering från medlemmarna i MVVF från 2022. 
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NU VAR AND E M EDF INA NS IER ING FR ÅN M EDL EM M AR NA I  F ÖR BU ND ET  
 

Medlemstyp Medlemsavgift MVVF Medfinansiering MER 

Strandnära kommun, helt inom ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej helt inom ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Granne med strandnära kommun 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Kommun längre bort i ARO 0,55 kr/invånare 1 kr/invånare inom ARO 

Dricksvattenkommun, ej inom ARO 0,55 kr/invånare     - 

   

Minimiavgift strandnära kommun 22 500 kr     - 

Maximiavgift strandnära kommun 112 000 kr 350 000 kr 

   

Länsstyrelser 76 500 kr     - 

Regioner 51 000 kr     - 

Övriga myndigheter 11 250 kr     - 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr     - 

Idella organisationer 1 000 kr     - 
Tabell 5, Nuvarande medfinansiering från medlemmarna i MVVF samt medfinansiering till MER. 

 

 
 
SK IL LNAD ME LLA N NU VA R ANDE F INA NS IER IN G OC H  NY FÖR E SL AGE N F INA NS IER ING FR ÅN 2 0 2 2  

 

Medlemstyp Nuvarande medfinansiering Förslag medlemsavgift 

Strandnära kommun, med i MER 1,55 kr/invånare 1,25 kr/invånare 

Strandnära kommun, ej med i MER 0,55 kr/invånare 1,25 kr/invånare 

Övriga kommuner, med i MER 1 kr/invånare 15 000 - 20 000 kr 

   

Minimiavgift strandnära kommun 22 500 kr 35 000 kr 

Maximiavgift strandnära kommun 462 000 kr 500 000 kr 

   

Länsstyrelser 76 500 kr 76 500 kr 

Regioner 51 000 kr 51 000 kr 

Övriga myndigheter 11 250 kr 11 250 kr 

Företag/branchorganisationer/vattenverk 11 250 kr 11 250 kr 

Ideella organisationer 1 000 kr 1 000 kr 
Tabell 6, Skillnad mellan nuvarande medfinansiering till MVVF samt föreslagen medfinansiering från 2022. 
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BU DGE T NY TT FÖR SLAG KAN SL I  2 0 2 2 -2 0 2 4  

Budgeten bygger på att:  
- De bidrag vi räknat med beviljas/kvarstår. 
- Samtliga som är med i MER och medlemmar i MVVF ingår som medlemmar från 2022. 

 

 2022 2023 2024 

Bidrag 3 394 000 2 944 000 2 494 000 

Medlemsavgifter, nytt förslag, medlemmar idag 2 904 945 2 904 945 2 904 945 

Summa intäkter nytt förslag 6 298 945 5 848 945 5 398 945 

    

Summa kostnader nytt förslag 6 170 000 6 170 000 6 170 000 

    

Skillnad 128 945 -321 055 -771 055 
Tabell 7, Budgetberäkning nytt förslag kansli och medfinansiering 2022-2024. 

 
Budgeten innebär att vi får arbeta med att söka ytterligare projektmedel och värva fler 
medlemmar för att täcka kostnaderna från 2024 och framåt. 
 

 

Indexuppräkning 
Medlemsavgifterna indexuppräknas fortsatt varje år med index K84. 
 
Hur genomförs förändringen?  
Styrelsen föreslår att de medlemmar som får en större höjning av den totala 
medfinansieringen genomför förändringen stegvis med en viss procentandel per år tills de 
kommit upp i full avgift. Övriga medlemmar betalar enligt nya avgiften direkt från och med 
2022.   
 
Förslaget till ny medfinansiering för både befintliga och tänkta nya medlemmar visas i 
tabell 8 på nästa sida.  
 
Process för beslut 
Detta förslag går nu ut till alla medlemmar på remiss. Vi skickar även förslaget till andra 
kommuner i avrinningsområdet/som tar dricksvatten från Mälaren eftersom förslaget 
innebär en möjlighet för dessa kommuner att bli medlemmar.  
 
Vi vill ha in synpunkter på förslaget senast den 31 mars 2021. Efter remissen arbetas ett 
slutgiltigt förslag fram för utskick innan årsstämman den 21 maj 2021. Vid årsstämman 
fattas sedan beslut om organisation och finansiering för verksamheten 2022-2027, så att 
den kan börja gälla från och med årsskiftet 2021/2022. 
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Tabell 8, Nuvarande medfinansiering och förslag till ny medfinansiering för MVVF från 2022. 

 

Organisation Organisation Typ av kommun Inom/utom ARO Avgift 

MVVF 

2020

Avgift 

MER 

2020

Betalar idag totalt Nytt förslag 

ARBOGA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

BOTKYRKA Kommun Strandnära Inom ARO 52 000 0 52 000 114 539

EKERÖ Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 34 615

ENKÖPING Kommun Strandnära Inom ARO 25 500 40 000 65 500 54 591

ESKILSTUNA Kommun Strandnära Inom ARO 59 000 98 000 157 000 130 770

FAGERSTA Kommun Längre bort Inom ARO 0 13 000 13 000 15 000

HALLSBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

HALLSTAHAMMAR Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 15 000 37 500 35 000

HEBY Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 6 000 6 000 25 000

HUDDINGE Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 61 000 0 61 000 109 523

HÅBO Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 20 000 42 500 35 000

JÄRFÄLLA Kommun Strandnära Inom ARO 43 000 0 43 000 95 069

KATRINEHOLM Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

KNIVSTA Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 35 000

KUMLA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

KUNGSÖR Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 8 000 30 500 35 000

KÖPING Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 25 000 47 500 35 000

LAXÅ Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LEKEBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LINDESBERG Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

LJUSNARSBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

LUDVIKA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

NORA Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

NORBERG Kommun Längre bort Inom ARO 0 6 000 6 000 15 000

NORRTÄLJE Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

NYKVARN Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 9 000 31 500 35 000

SALA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 20 000 20 000 25 000

SALEM Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 0 22 500 35 000

SIGTUNA Kommun Strandnära Inom ARO 26 500 0 26 500 58 728

SKINNSKATTEBERG Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

SMEDJEBACKEN Kommun Längre bort Inom ARO 0 11 000 11 000 15 000

SOLLENTUNA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 25 000 25 000 25 000

SOLNA Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 45 000 0 45 000 79 834

STOCKHOLM Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 112 000 350 000 462 000 500 000

STRÄNGNÄS Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 33 000 55 500 43 671

SUNDBYBERG Kommun Strandnära Inom ARO 28 500 18 000 46 500 49 105

SURAHAMMAR Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

SÖDERTÄLJE Kommun Strandnära Inom ARO men ej helt 53 000 34 000 87 000 95 834

TIERP Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

TÄBY Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 18 000 18 000 25 000

UPPLANDS-BRO Kommun Strandnära Inom ARO 22 500 24 000 46 500 34 309

UPPLANDS VÄSBY Kommun Strandnära Inom ARO 25 500 40 000 65 500 55 616

UPPSALA Kommun Strandnära Inom ARO 112 000 198 000 310 000 274 119

VALLENTUNA Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 0 0 25 000

VÄSTERÅS Kommun Strandnära Inom ARO 84 500 140 000 224 500 187 373

ÖREBRO Kommun Längre bort Inom ARO 0 0 0 15 000

ÖSTHAMMAR Kommun Granne strandnära Inom ARO 0 3 000 3 000 25 000

Region Uppsala Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Region Västmanland Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Region Stockholm Region Övrigt Inom ARO 51 000 0 51 000 51 000

Länsstyrelsen i Stockholms län   Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen i Södermanlands län   Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen i Uppsala län      Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Länsstyrelsen Västmanlands län     Länsstyrelse Övrigt Inom ARO 76 500 0 76 500 76 500

Havs- och vattenmyndighetenStatlig myndighet Övrigt Inom ARO 0 0 0 0

Sjöfartsverket Statlig myndighet Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Trafikverket Statlig myndighet Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Mälarenergi Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Norrvatten Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Stockholm Vatten AB Vattenverk Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Pfizer Health AB Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Svensk Oljeåtervinning ABFöretag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Yara AB      Företag Övrigt Inom ARO 11 250 0 11 250 11 250

Arbogaåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Fyrisåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Hedströmmens vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Hjälmarens vattenvårdsförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Kolbäcksåns vattenförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Svealands KustvattenvårdsförbundVattenorganisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

VAS-Rådet Ideell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i VästmanlandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i UpplandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Länsförbundet av Naturskyddsföreningen i SödermanlandIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Mälarens fiskareförbundIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Sportfiskarna region MälarenIdeell organisation Övrigt Inom ARO 1 000 0 1 000 1 000

Danderyd Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Vaxholm Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Österåker Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Nacka Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Lidingö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Tyresö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Haninge Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Nynäshamn Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000

Värmdö Kommun Dricksvattenkommun Utom ARO 0 0 0 25 000
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Mälarens vattenvårdsförbund har sedan 2013 drivit Projektet Mälaren – en sjö för 

miljoner, förkortat MER. Projektet har haft till syfte att stötta kommunerna runt Mälaren i 

deras komplexa arbete med vattenfrågor sedan införandet av vattendirektivet. 23 

kommuner i Mälarens avrinningsområde är medlemmar i MER.  

Projektet löper ut 2021 och Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) vill nu göra en 

utvärdering för att få kunskap om hur MER har fungerat, vad i verksamheten som har 

varit ett stöd för kommunerna samt hur en ny version av MER skulle kunna se ut. 

Målgrupp för utvärderingen är i första hand i projektet engagerade tjänstemän och 

politiker från medlemskommunerna. 

Mälarens vattenvårdsförbund vill även utvärdera vad medlemmarna i Mälarens 

vattenvårdsförbund som inte är anslutna till MER vet och anser om projektet. 

Enkät till medlemmar i MER 

Vi ser att medlemmarna överlag har ett behov av stöd gällande vattenfrågor, dels i form 

av expertstöd men dels även i form av kunskapsutbyte kommuner emellan. Man önskar 

forum för att jämföra och utbyta erfarenheter då man ofta ställs inför likartade problem 

och då kan dra nytta av varandras tidigare erfarenheter.  

Insatser arrangerade av MER för ökad kunskap och samverkan gällande kommunernas 

vattenvårdsarbete har uppskattats och får ett bra betyg. Deltagarna har framför allt 

deltagit i seminarier, konferenser och fältbesök. 

När det kommer till MER:s påverkan i kommunerna anser drygt en tredjedel av de 

svarande att projektet har haft effekt på tagna beslut gällande vattenfrågor. En lika stor 

andel tycker även att projektet bidragit till förändringar i det praktiska arbetet.  

Intresset för fortsatt medlemskap i MER är mycket stort.  

Enkät till medlemmar i MVVF – ej medlemmar i MER 

Undersökningen visade även för denna grupp att det finns ett stort behov av stöd inom 

information, samverkan, kunskapsöverföring. Rent konkret efterfrågades bland annat 

kunskap kring limnologi, status på Mälaren samt syfte och mål med vattenskydd. 

Det framkom också att denna grupp redan använder sig av andra etablerade nätverk för 

kompetensutbyte och de utnyttjar även extern expertis vid behov. 

Intresset för ett framtida medlemskap i MER beror på den inriktning en eventuell 

fortsättning av projektet får.  
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1 Bakgrund och syfte 

Mälarens vattenvårdsförbund har sedan 2013 drivit Projektet Mälaren – en sjö för 

miljoner, förkortat MER, som har haft till syfte att stötta kommunerna i deras komplexa 

arbete med vattenfrågor sedan införandet av vattendirektivet. 23 kommuner i Mälarens 

avrinningsområde är medlemmar i MER.  

Projektet löper ut 2021 och Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) vill nu utvärdera det 

för att få kunskap om hur MER har fungerat, vad i verksamheten som har varit ett 

stöd för kommunerna samt hur en eventuell ny version av MER skulle kunna se ut. 

Målgrupp för utvärderingen är i första hand i projektet engagerade tjänstemän och 

politiker från MER:s medlemskommuner. 

Mälarens vattenvårdsförbund vill även utvärdera vad medlemmarna i Mälarens 

vattenvårdsförbund som inte är anslutna till MER vet och anser om projektet.  

Miljökonsultföretaget WRS AB har fått uppdraget att leda utvärderingen. Mälarens 

vattenvårdsförbund har tillhandahållit en kontaktlista med dem som tillfrågades att delta.  

Alla svar är anonyma.  

Utvärderingen kommer eventuellt att kompletteras med muntliga intervjuer. 
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2 Material och metoder  

Utvärderingen delades in i två moment: 

1. Enkät 1. Enkätstudie till MER:s medlemskommuner. Utformning av enkät 1 

redovisas i Bilaga 1. 

2. Enkät 2. Enkätstudie till medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund, MVVF, som 

inte är medlemmar i MER. Utformning av enkät 2 redovisas i Bilaga 2. 

 

2.1 Enkät till medlemmar i MER 

En länk till enkäten, som låg online, skickades via mail till totalt 73 personer, se Tabell 1. 

Utskicket skedde i två omgångar. Det första utskicket gick till 47 personer den 26 mars 

med sista svarsdag 9 april. Det andra utskicket gick till 26 personer den 15 april med sista 

svarsdag 28 april. Antal utskick till tjänstemän och politiker som arbetar med vattenfrågor 

på respektive kommun redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Antal personer i varje medlemskommun som fick enkäten. 

 

 

  

Kommun 
Antal 

personer 

Enköping 7 

Eskilstuna 2 

Fagersta 3 

Hallstahammar 3 

Heby 2 

Håbo 7 

Kungsör 2 

Köping 4 

Norberg 2 

Nykvarn 2 

Sala 2 

Smedjebacken 6 

Sollentuna 2 

Stockholm 2 

Strängnäs 4 

Sundbyberg 2 

Södertälje 2 

Täby 4 

Upplands-Bro 3 

Upplands 

Väsby 
3 

Uppsala 4 

Västerås 3 

Östhammar 2 

Totalt 73 
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2.2 Enkät till medlemmar i MVVF – ej medlemmar i MER 

En länk till enkäten, som låg online, skickades via mail till totalt 56 personer den 26 mars 

med sista svarsdag 9 april. 

Tabell 2. Utskick till berörda som arbetar med vattenfrågor. 

Kommun/organisation/företag Antal personer 

Arboga 1 

Botkyrka 1 

Ekerö 2 

Eskilstuna 1 

Havs- och vattenmyndigheten 3 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 1 

Järfälla 2 

Knivsta 2 

Länsstyrelsen i Stockholms län 8 

Länsstyrelsen i Uppsala län 2 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 2 

Länsstyrelsern i Södermanlands län 2 

Mälarens Fiskareförbund 2 

Naturskyddsföreningen 5 

Norrvatten 3 

Pfizer 1 

Ragnsells 1 

Region Stockholm 2 

Region Uppsala 1 

Region Västmanland 1 

Salem 1 

Sigtuna 1 

Skinnskatteberg 1 

Solna 1 

Sportfiskarna region Mälardalen 1 

Stockholm Vatten och Avfall  3 

Storstockholm 1 

Surahammar 1 

Svensk Oljeåtervinning AB 1 

Trafikverket 1 

Yara AB 1 

Totalt 56 
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3 Resultat  

3.1 Enkät till medlemmar i MER 

Svarsfrekvensen blev 38 % då antalet enkätsvar var 28 stycken av totalt 73 utskick. Av de 

som svarade var fördelningen tjänstemän 70 % och politiker 30 %. Drygt 50 % av svaren 

representerar kommuner med färre än 30 000 invånare. 

De tillfrågade har varierad erfarenhet av arbete med vattenfrågor. Av de svarande har:  

• 90 % har arbetat med vattenfrågor i mer än ett år 

• 70 % har arbetat med vattenfrågor i fem år eller mer 

• 70 % har medverkat i MER i över ett år  

• 20 % har varit med sedan starten 2013 

 

Nedan redovisas ställda frågor och svarsresultatet samt citerade kommentarer till 

respektive fråga.  

3.1.1 Kunskap om MER 

De tillfrågade ombads svara på hur väl de känner till MER och dess verksamhet, se 

resultaten i figur 1. 

 

Figur 1. Svar från enkätfråga 7–8. 

Lite drygt två tredjedelar av de tillfrågade anger att det känner till MER väldigt bra. Dock 

tror många av dem att det finns berörda inom den egna kommunen som arbetar med 

vattenfrågor men inte känner till att man är medlemmar i projektet.  
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3.1.2 Medverkan i MER 

Hur har du medverkat i MER? 

För denna fråga kunde flera svarsalternativ väljas? 

 

Figur 2. Svar från enkätfråga 4. 

De insatser i projektet som nått flest deltagare är: Seminarier/konferenser och fältbesök.  

3.1.3 Åtgärdsområden 

Inom vilka områden har ni fått hjälp av MER? 

För denna fråga kunde flera svarsalternativ väljas. 

 

Figur 3. Svar från enkätfråga 5. 

Det område där flest medlemmar anger att de har fått hjälp av MER-projektet är 

Dagvatten följt av Övergripande vattenplanering.  
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3.1.4 Projektets betydelse 

Hur instämmer du i följande påståenden om projektets betydelse för kommunens 

vattenvårdsarbete?  
 
Frågorna/påståenden graderades enligt;  

Instämmer ej, Varken eller, Instämmer, Ej svarat 

 

Figur 4. Svar från enkätfråga 9–13. 

Av svaren att döma har MER lyckats med sitt mål med att öka kunskapen gällande 

vattenarbete i kommunerna, över 70 % instämmer i detta påstående. Hälften av de 

som svarat, det vill säga 50 %, anser även att projektet har lett till ökat engagemang. 

När det kommer till samverkan som vi ser skattas väldigt högt bland deltagarna är det 

60 % som anger att MER bidragit till en ökning i densamma. Att MER fyllt sin roll 

som en stödfunktion instämmer nästan 40 % på. 

När det kommer till MER:s funktion som ett stödorgan vid ansökan om finansiering 

så instämmer drygt 21 % i detta medan drygt 28 % säger att de inte instämmer. 

Majoriteten, drygt 40 % anger svaret varken eller och ca 10 % lämnar inget svar. Av 

kommentarerna som lämnats kan man dock se en rad olika förklaringar till det 

varierade resultatet. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Om vi hade sökt något stöd hade nog MER varit till hjälp så den delen vilar på 

oss. 

• I kommunen har vattenfrågor inte varit högprioriterade, vilket gör att MER inte 

nyttjats i den omfattning som varit möjlig. 

• MER har stöttat på ett bra sätt, fr a när det gäller kompetensutveckling. Vi hade 

redan innan en god kapacitet att t ex söka medel, men har till viss del 

stärkts/inspirerats genom MER-samarbetet. MER:s styrkor skulle bättre behöva 

visas upp för politiken, men genom våra vattenpolitiker har medvetenheten blivit 

större även där. 

• Som större stad har vi många som arbetar med frågan och bred kompetens men 

utspritt. Därför har kanske inte MER bidragit till oss i så stor utsträckning som i 
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mindre kommuner. Men vi anser att arbete är viktig för att förbättra 

vattenkvaliteten i Mälaren och lyfta frågor. Har också varit bra att kunna delta i 

de satsningar och seminarium som varit. 

• Vi har stor egen kompetens inom vatten så vår medverkan i MER är kanske inte 

så viktig för kommunens del på tjänstemannanivå, därmed inte sagt att det inte är 

viktigt att vi deltar. 

• Vi har inte vänt oss till MER för ansökningar om finansiering av åtgärder 

• Gemensamma seminarier har varit mycket uppskattat av många tjänstepersoner. 

Politikermöten kommer bli ett bra stöd i kommunens vattenarbete - att politikerna 

träffar varandra över kommungränserna. Bra även med inbjudningar till 

politikerna till seminarierna och annat. 

• Har inte fått återkoppling från sittande majoritet vad som gjorts, därav konstiga 

svar. 

• Vi har gått/ska få utbildning kring bidragsansökningar men inte skickat in någon 

utifrån det ännu 

 

Har din kommun fått hjälp från MER med att söka ekonomiskt stöd till åtgärder till 

exempel deltagande i EU-projekt eller LOVA/LONA-medel? 

 

Figur 5. Svar från enkätfråga 6. 

Grafen ovan är antagligen inte rättvisande. Då enkäten är anonym går det inte att urskilja 

hur många kommuner som verkligen fått hjälp med att söka bidrag då flera svar kan 

representera samma kommun. Fem svarande har angett att de fått hjälp med ansökan och 

dessa anger även att de fått det sökta stödet. Tjugoen svarande svarar nej på frågan men  
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3.1.5 Projektets påverkan 

Har deltagande i MER lett till förändringar i kommunens beslut gällande vattenfrågor? 

 

Figur 6. Svar från enkätfråga 14. 

En majoritet, 57 %, ansåg att deltagande i projektet inte lett till förändringar i kommunens 

beslutsfattande gällande vattenfrågor men kommentarerna visar ändå på en rad positiva 

effekter och framtidstro.  

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Jättesvår fråga. Men framför allt att vattenfrågan under de senaste åren fått ökad 

tyngd som politisk fråga. Där har MER varit en viktig faktor. 

• Vi har kommit igång med ett bra arbete kring dagvatten. 

• Uppmärksammat 

• Medlemskapet har gjort att min startsträcka inom kommunen varit kortare - har 

bidragit till beslut om framtagande av LÅP:ar 

• Inte under tiden jag arbetat med frågorna då man nyligen antagit en vattenplan 

som man arbetar utifrån. 

• Projektet har varit ett stöd till den tjänsteperson som arbetar med vattenfrågor, då 

det i en mindre kommun som våran inte finns en tydlig organisation kring 

strategiskt vattenarbete. Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och tydligare krav 

kring MKN har haft betydelse för att kommunen har ett något bättre fokus på 

vattenfrågan ur det perspektivet. MER har varit ett bra forum för att sprida 

kunskap kring vattenfrågan inom kommunen. 

• Svårt att bedöma, förhoppningsvis har MER genom nätverkande aktualiserat 

vattenfrågorna även på politisk nivå (där de tunga besluten tas). Det har inte 

funnits så många tillfällen att internt föra fram projektets fördelar till 

beslutsnivån, men hoppas på mer framöver. 

• Deltagande i LIFE-projekt 

• Mer fokus på frågan 

• Vi har fått en utsedd och mer aktiv vattenpolitiker 
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Har MER lett till förändringar i det praktiska arbetet med kommunens vattenfrågor? 

 

Figur 7. Svar från enkätfråga 15. 

Ungefär en tredjedel av deltagarna ser att projektet lett till förändringar i kommunens 

praktiska arbete med vattenfrågor till exempel vid framtagande av kommunens 

Dagvattenplan. Dock anser en majoritet även i denna fråga att ingen förändring skett. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Även om vi har en bit kvar så har en förflyttning av arbetet skett när det gäller 

dagvatten och hantering av dagvatten.  

• Vattenfrågor kommer lättare in i olika typer av planeringsdokument. 

• Uppmärksamhet 

• Inte under tiden jag arbetat med frågorna då man nyligen antagit en vattenplan 

som man arbetar utifrån. 

• Både och. Projektet har bidragit till att kunskapshöja inom kommunen genom 

kurser och seminarier samt informationsspridning via tjänstemannagruppen. Det 

finns en större medvetenhet inom tjänstemannaorganisationen. Jag skulle önska 

att de förtroendevalda vattenpolitikerna inom kommunen var mer synliga i 

vattenfrågan för att få till ett tydligare förvaltningsövergripande vattenarbete. 

MER jobbar en hel del gentemot förtroendevalda, men det verkar som det tar tid 

innan det får gehör i organisationen. 

• Beviljat LONA ledde till möjligheter. 

• det är väldigt svårt att bedöma, men då vattenarbetet styrs av flera olika 

lagstiftningar i första hand så är det snarare de som styr hur det praktiska arbetet 

genomförs. 

• Tror att det har påverkat men är osäker på hur 

• Ökad samverkan med andra kommuner. 

• Mer fokus på vattenfrågan, satt vårt arbete och vår situation i ett större 

sammanhang 

• Seminarier och utbildningar har givit bra inspel till kommunens arbete med 

vattenfrågor, t.ex. övergödning, dagvatten etc. Det är långa processer att ändra ett 

arbetssätt, men varje del i kompetenshöjningen är viktig. 

Ja
36%

Nej
57%

Ej svar
7%
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• Stort stöd i framtagande av dagvattenplan för kommunen. 

  

3.1.6 Projektets värde  

Har deltagande i MER varit värt pengarna? 

 

Figur 8. Svar från enkätfråga 16. 

En stor andel, 71 %, av de svarande anser att deltagandet i MER varit värt de avgifter 

som kommunens medlemskap inneburit.  

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Vi har inte så stort behov för kommunens del men ser ett värde i att vi deltar i 

samverkan med andra 

• Vet inget om deltagandet och därför inget resultat 

 

Skulle du vilja att din kommun fortsätter att satsa pengar i framtiden? 

  

Figur 9. Svar från enkätfråga 17. 

Vi tolkar denna fråga som en fortsättning av den förra och då säger hela 93 % att de är 

intresserade av att deras kommun har en fortsatt medverkan i MER. Det framgår dock av 

någon kommentar att frågan inte är helt tydligt formulerad. 

Ja
71%

Nej
11%

Ej svar
18%

Ja
93%

Ej svar
7%
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Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Det finns en rad frågor som behöver få uppmärksamhet från ett större 

sammanhang. Där är MER bra. Fortfarande finns det ett underskott av kunskap 

om de värden som en förbättrad vattenkvalitet bidrar till. En rad 

ekosystemtjänster som på ett tydligare sätt behöver beskrivas. Vi närmar oss en 

situation då allt fler åtgärder kommer till stånd. I det här arbetet uppstår en rad 

genomförandefrågor som är knepiga. En rad åtgärdssamordnare stöter allt oftare 

på dessa frågor. Vi behöver samverka för att det ska bli en effektivare 

genomförandeprocess.  

Kopplat till genomförandet är också en knepig finansieringssituation där det finns 

en rad olika källor att ansöka om. Var och en med sina inbyggda knepigheter. 

Landsbygdsprogrammet kanske det sämsta exemplet. Där finns en finansiering 

för anläggande av våtmarker. I det län som jag är verksam i är det inte ens värt att 

söka stödet. Medan en del andra län utarbetat lösningar som gör att man gör slut 

på medlen.  

LÅP är ett annat viktigt instrument för att motivera åtgärder. Men vad är LÅP 

och hur definieras en bra LÅP. Så här långt har vi fått se Stockholm m fl stora 

städer ta fram en viss typ av LÅP. Men är dessa rimliga och hur många åtgärder 

leder de till i slutändan om man inte har med markägare med rådighet från 

början? Vi behöver lära av varandra när det gäller dessa utredningar.   

• En ökad exploatering av städer leder till ökad belastning på vattenmiljöer. Idag 

finns en otydlig eller tvetydig lagstiftning kopplat till hantering av dagvatten. 

Denna behöver ändras. MER kan vara med och trycka på beslutsfattare om detta 

behov. 

• Det ger viktig inspiration och kunskap för att driva vattenfrågor. 

• Nödvändigt för framtida vattenfrågor. 

• För att ha kvar det samarbete och kunskapsutbyte/-spridning som startats. På 

senare tid har MER bidragit mycket till det praktiska arbetet i kommunen, vilket 

har varit väldigt värdefullt. Värdefull länk mellan kommunerna. 

• Då kommunerna ställs inför liknande utmaningar är kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte viktigt och troligtvis mer resurseffektivt. 

• Det är viktigt att samverka över kommungränser för att lyckas med 

vattenförvaltningen och för detta krävs det en organisation som kan samla olika 

kommuner och myndigheter. Ett framtida projekt skulle gärna kunna fokusera än 

mer på att få till samverkan där det verkligen behövs för att ställa större krav på 

att få till faktiska åtgärder. 

• Samverkan och kunskapsutbyte 

• Vatten är en överlevnads-nödvändighet 

• Det är väldigt värdefullt att ha nätverket som MER utgör att lyfta frågor, att få 

stöd där det saknas och att få inspiration från andra närliggande kommuner. MER 

har ju medfört att LIFE IP Rich Waters fått finansiering och genom projektet har 

vi fått till beslut i viktiga frågor. Om vi framöver kan få till flera liknande projekt 

så går pengarna som man lägger på MER att räkna hem många gånger om. Men 
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framför allt är det nätverket som MER utgör och kompetenshöjande aktiviteter 

som vi vill fortsätta ta del av. 

• Bra med en organisation som kan anordna olika aktiviteter kopplat till 

vattenförvaltning 

• Att vattenkvaliteten i Mälaren förbättras är till gagn för alla kommuner i 

avrinningsområdet. Om MER kan arbeta med information för att få igång 

åtgärdsarbetet är pengarna som satsat värt det. 

• Bra seminarier som fångar upp aktuella frågor och bidrar till en ökad kunskap. 

• Bra mötesform för kommuner och vattenarbete 

• Under en period fick vi kommuner konsultstöd via Skype genom Ecoloop, det 

tycker jag var väldigt värdefullt, och klart värt pengarna vi satsade. 

• Satsa pengar på vad? Konstig fråga. Vi måste låta vattenvården kosta pengar. 

• Vår insats är relevant för det vi kan ta del av inom MER, även om vi ingår som 

en mycket liten del av avrinningsområdet till just Mälaren. Seminarier och annat 

är allmängiltiga för alla kommuners vattenfrågor. 

• Eftersom den här typen av arbetssätt är nödvändig, vatten känner inga 

kommungränser! 

 

3.1.7 Projektets brister, fördelar och framtida utveckling  

På dessa punkter fick de svarande chans att nämna tre sämre saker och tre särskilt bra 

saker de upplevt med projektet. Här gavs även tillfälle till att påverka vad MER borde 

satsa på i en eventuellt ny projektperiod. 

• Exempel på något som efterfrågats är syfte och målbild 

• Samverkan och erfarenhetsutbyten lyfts fram som speciellt uppskattade  

• En önskvärd framtida inriktning på projektet är mer praktiskt åtgärdsarbete och 

tydlighet gällande ansvar.  

Nämn upp till tre saker som du anser har fattats/fungerat dåligt i projektet 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Det skulle ha funnits ett tydligare förväntan/krav på projektets deltagare att 

åstadkomma förbättringsarbete inom vattenförvaltningen inom den egna 

organisationen. Innan vår kommun kom med i tjänstemannagruppen så var 

projektet ganska anonymt för oss. 

• En tydligare förankring i kommunen av syftet/möjligheterna med MER hade 

kanske ökat viljan att nyttja stödet. Om vattenfrågor inte drivs aktivt minskar 

också behovet av MER. Frågan är också varför vattenfrågor inte drivs aktivt, om 

resurser inte finns eller om kompetens saknas? Kompetensfrågan kan sannolikt 

gälla för både tjänstepersoner och politiker. 

• Vid föredrag om läkemedel och föroreningar har nivån stundtals varit för hög. 

Presentationer bör anpassas till nivå för tjänstemän och lekmän. 

• Ansvarsfrågorna 
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• Det är svårt/otydligt hur Mälarens vvf, MER och LIFE IP-projektet hör ihop. Vet 

att det är svårt och delvis samma personer som är involverade, men bra att vara 

tydlig med det särskilt mot politiker. Eftersom MER behöver ytterligare 

finansiering framöver om det ska permanentas, är det viktigt att det tydligt 

marknadsförs i så många sammanhang som möjligt. 

• Helhetssynen - lyfta var åtgärder gör ner nytta vad bör prioriteras i olika delar. 

Kanske hade det varit lättare om det varit en adressat nu är det både MER, 

MVVF och LIFE IP alla med fokus på Mälaren blir svårt att hålla reda på vem 

som gör vad och vem som åstadkommit vad. Skulle behöva en tydlighet över 

vem som gör vad. 

• Det borde ha funnits fokusgrupper, exempelvis för de som problem med 

internbelastning eller miljögifter eller något annat tema. Vi levererade 

information vattenprojekt som skulle till en kunskapsbank men har inte hört 

något mer efter det. Därifrån kunde man tagit upp olika teman. 

• Uppföljning och konsekvenser för våra diskussioner. Vi diskuterar mycket om 

tex behov av förändringar lagstiftning etc men händer något? Återkoppla gärna. 

Skulle också önska samverkan i lite mindre grupper kring specifika frågor. Dvs 

mer av handlingskraft och personliga bollplank- hur skulle jag kunna göra med 

mina arbetsuppgifter idag? Skulle vara bra med tydligare lobbying från vår grupp 

till politisk nivå och regering. 

• Efter några år känns det som det inte är så mycket nytt, och så kanske det ska 

vara? Ibland känns projektet väldigt "internt" och inte så utåtriktat som man 

kanske kunde önska. MER generell info om vatten ut till deltagarna, mer "snabba 

puckar" vore önskvärt. 

• Tydlig målbild. Tydligt syfte. Tydlig projektplan. 

• Tjänstemannaträff en gång per år vore bra. Saknat seminarierna i något år, bra 

med webbaserade som det är nu, men också bra med fysiska möten ibland. 

Tidigare har politikerkopplingen varit svagare, nu bra att det stärkts. 

Nämn tre saker som du anser har varit särskilt bra med projektet: 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Informationsmaterialet för politiker, seminarium om dagvatten, regelbundna 

fysiska samverkans/kompetensutvecklingsmöten. 

• Alla seminarier och workshops om dagvattenhantering. 

• Senaste året har samverkan ökat och arbetet har strukturerats upp och har ett 

tydligt mål och mening. Arbetet görs utifrån kommunernas behov. 

Sammanlänkande mellan små och stora kommuner. 

• Samverkan och erfarenhetsutbyte 

• Samverkan, kunskapshöjande, överbryggare mellan 

miljöövervakning/forskning/myndigheter och kommun. 

• Kunskapsutbyte och kunskapshöjning, utbildning. 

• Bra konferenser. Kanske framförallt kring dagvatten. 
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• Nätverket (med dess träffar för tjänstepersoner), politikerperspektivet (med dess 

träffar och utbildningspaket), seminarier. 

• Viktig att lyfta fram vattenfrågor och samverkan kring dem. 

• Samverkan och utbyte mellan kommuner, utbildningsinsatser, seminarium 

• Seminarierna, engagerad vattenpolitiker 

• Mötesforum, kunskapsöverföring från andra kommuner och myndigheter, 

bredden. 

• Stöd och kompetens där det saknas. Kontakter med andra kommuner (men gärna 

mer av det framöver!). Hjälp med omvärldsbevakning och infospridning. 

• Nätverkande, nätverkande och nätverkande. 

• Kunskapsseminarierna. Samverkan mellan kommuner – inspiration. Att det finns 

utsedda vattenpolitiker 

 

Nämn upp till tre saker som en ny version av MER borde hjälpa kommuner med: 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• 1) Hjälpa till att få till samverkan och åtgärdsprogram kring vattenförekomster 

med syfte att få till effektiva åtgärder (inte bara planering). 2) Regelbunden 

vattenprovtagning i fler Mälarmynnande vattendrag för att tydligt visa vilka 

vattendrag som behöver åtgärder gällande dagvatten och/eller närsalter. 

• En svårighet med att skräddarsy innehåll i MER kan vara att kommuner har 

kommit olika långt i sitt vattenarbete. Det som planeras är bra. En 

vattenprojektbank kan ge goda exempel på arbete i andra kommuner. Åtgärder 

som bygger samverkan är också positivt. 

• Praktiskt åtgärdsarbete och projekt 

• Utökad vattenprovtagning, uppföljning och förslag på åtgärder baserad på 

analysresultat, praktiska åtgärder. Önskar även djupdykning kring prioriterade 

och särskilt förorenande ämnen (SFÄ), ex. i vilka sammanhang de kan förväntas 

samt källan till dessa utsläpp. 

• Tydlighet rörande ansvaret 

• Fortsätta som tidigare med nätverk (tjänstepersoner, politiker), seminarier, stöd 

till kommuner att genomföra åtgärdsprogram mm och att söka pengar. 

• Åtgärder - se till att åtgärder blir bra, identifiera varför det är svårt att få till 

åtgärder. Vilka är knäckfrågorna hur skulle processen och åtgärdsarbetet kunna 

förbättras. Påverka beslutsfattare för att underlätta åtgärdsgenomförande. Se 

helhet så att åtgärder kommer som ger mest nytta genomförs. 

• Kunskapsutbyte ex vi fokusgrupper som arbetar tillsammans, goda exempel, 

inspiration. 

• Under en period fick vi kommuner konsultstöd via Skype genom Ecoloop, det 

tycker jag var väldigt värdefullt, och klart värt pengarna vi satsade. Länkas ihop 
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mer med LIFE IP vore värdefullt för oss som är med i båda. Hjälpa till så att det 

finns LEVA-samordnare eller liknande för alla vattenförekomster med behov. 

• Driva stora lobbyingfrågor kopplat till politiken. 

• Markavvattningsföretag – kompetenshöjning. Dagvatten - fördelning VA-

bolag/kommunen som markägare. MKN kopplat till detaljplanering 

 

Övriga kommentarer om MER: 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Har funkat jättebra. En eloge till Elin Ångman som förstår hur man ska 

kommunicera med kommunerna och som hjälper oss att kommunicera med 

varandra. 

• Hoppas på någon form av fortsättning, för vattenarbete tar tid! 

• Bra fungerande projekt 

• Bra initiativ som jag hoppas får leva kvar även i fortsättningen! 

• Viktigt generellt med samverkan kommuner i miljöfrågor däribland vatten 

• Bra! 

• Mycket bra och viktigt för kommunens strategiska arbete med vattenfrågor 
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3.2 Enkät till medlemmar i MVVF – ej medlemmar i MER 

Antal enkätsvar var 14 stycken. Med totalt 56 utskick blev svarsfrekvensen 25 %. Nedan 

följer en beskrivning av vad som kom fram i undersökningen: 

3.2.1 Kunskap om MER och LIFE IP RICH WATERS 

Känner du till MER-projektet? 

 

Figur 10. Svar från enkätfråga 4. 

De allra flesta, 93 %, av de svarande känner till MER-projektet. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Följer MER via den information vi får via MVVF 

• Jag känner inte till vilka fysiska resultat projekten har gett. Det är lite anonymt 

• Tar del via information 

 

Känner du till projektet LIFE IP Rich Waters? 

 

Figur 11. Svar från enkätfråga 5.  

71 % av de tillfrågade känner till projektet LIFE IP Rich Waters, skapat ur MER. 

  

Ja

93%

Nej

7%

Ja
71%

Nej

29%
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Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Är med i det projektet som en part i flera projekt 

• LIFE har varit hos Bällstaågruppen och presenterat sig 

 

3.2.2 Medverkan i MER 

Har du medverkat i något som MER har arrangerat? 

För denna fråga kunde flera svarsalternativ väljas? 

 

Figur 12. Svar från enkätfråga 6.  

Medverkan bland de svarande har varit relativt begränsad 43 % har inte deltagit i någon 

aktivitet. Seminarier/konferenser och fältbesök är det som de svarande medverkat i till 

största delen. 

 

3.2.3 Nuvarande situation och framtida behov  

Vad har ni för stöd idag när det gäller ert arbete med vattenfrågor? Vilka nätverk 

eller organisationer har ni hjälp av?  

Det framkom att denna grupp använder sig av etablerade nätverk för kompetensutbyte 

och att flera även utnyttjar extern expertis vid behov. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• En stor mängd organisationer, akademi, andra statliga myndigheter och 

kommuner 

• Andra vattenvårdsförbund 

• Länsstyrelsen, Upplandsstiftelse, Naturskyddsföreningen Riks 

• Ett stort antal nätverk och organisationer som vi har kontakt med och samarbetar 

med, från forskningsorganisationer till branschorganisation för dricksvattenfrågor 

• Internt stöd samt externa konsulter 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Seminarier/konferenser/fältbesök

Tjänstemannagrupper

Politikernätverk

Vet ej

Nej

Indirekt medverkan via MVVF

Antal
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• Vi har en vattensamordnare på kommunen. Jag kontaktar gamla kollegor med 

kunskap i ärendet. Vi har Bällstaågruppen och jag kontaktar Norrvatten för hjälp. 

• Svenskt vatten, tillsynsmyndighet, konsultföretag 

• Grannkommuner, Sportfiskarna, Tyresåns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen 

• Kommunövergripande samarbetsgrupper, länsstyrelser, universitet, insatta 

politiker och tjänstemän på andra förvaltningar 

• Länets vattenvårdsförbund, kommunekologer/vattenplanerare, LIFE IP Rich 

Waters, vattendistrikten 

• Svenskt vatten och klustret Dricks via Chalmers och Lunds universitet. 

• Vi använder olika miljö och vattenkonsulter när behov uppstår t.ex. för att mäta 

status i våra mindre sjöar i kommunen. OBS ej Mälaren. 

• Stort eget nätverk med specialister, andra vattenvårdsförbund  

• Arbets- och miljömedicin (USÖ) 

 

Vilken typ av stöd i arbetet för bättre vatten har din kommun/organisation behov 

av?  

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Samverkan (två svar) 

• Information om tillståndet i Mälaren och insatser (fyra svar) 

• Vetenskapliga underlag (två svar) 

• Organisatoriskt verksamhetsstöd 

• Handfasta bedömningsgrunder 

• Vi är dricksvattenproducenter och helt beroende av att andra aktörer tar sitt 

ansvar för att det inte släpps ut ämnen i sådan mängd att det äventyrar 

möjligheten att producera ett hälsosamt dricksvatten. För oss är det därför viktigt 

med ökat medvetande och ökad kunskap om Mälarens betydelse som 

dricksvattentäkt. 

• Limnologhjälp och utredningshjälp 

• Nulägesbeskrivningar och syfte/mål med vattenskydd  

• Underlag, vettiga och tydliga experttyckanden,  

• Samsyn mellan kommuner 

• Vi använder konsulter när det behövs. För en liten kommun är det svårt att ha all 

kompetens. 
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3.2.4 Projektets betydelse 

Har du haft någon nytta av MER-projektet i ditt arbete? 

Figur 13. Svar från enkätfråga 8. 

En majoritet av enkätdeltagarna tycker att de har haft nytta av MER i sitt arbete. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Jag har inte uppfattat det som att MER haft någon tydlig koppling till 

dricksvattenfrågorna 

• Om jag visste mer om MER kanske jag skulle kunnat utnyttja någon kunskap. Nu 

vet jag inte det 

• I form av information av nuläge 

 

3.2.5 Projektets påverkan  

Har MER-projekt enligt din åsikt påverkat din kommun/organisation som ligger utanför 

medlemsområdet?  

 

Figur 14. Enkätfråga 7. 

Endast 14 % tror att MER-projektet haft en påverkan på deras kommun/organisation. 

Kommentarer från enkätdeltagare:  

• Möjligtvis indirekt påverkan 

Ja

14%

Nej

22%

Vet ej 

64%

Ja
29%

Nej

71%
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• Detta har jag ingen uppfattning 

• Inte annat än som en medvetandefråga i den allmänna debatten 

 

3.2.6 Projektets framtida utveckling 

Skulle ni vilja bli medlemmar om det blir aktuellt med en fortsättning av MER? 

 

Figur 15. Svar från enkätfråga 9. 

Intresse för ett framtida medlemskap i MER verkar för denna grupp bero på vad en 

framtida inriktning av projektet får till exempel fokus på dricksvattenförsörjning. 

 

Deltagarnas övriga åsikter om MER  

• Vad jag vet är min myndighet medlem i Mälarens vattenvårdsförbund 

• Viktigt att det blir fokus på åtgärder som har betydelse för att trygga 

dricksvattenförsörjningen på lång sikt 

• Om vi ska bli medlemmar handlar det om VAD MER ska fokusera på och OM 

kommunen är villig att satsa pengar. Vår kommun är medlem i Mälarens 

vattenvårdsförbund, och det kanske är där resurserna ska läggas 

• Vet ej då jag inte vet om det går att motivera ett medlemskap för den egna 

organisationen 

• Vet ej, kanske medlemskap 

  

Ja

36%

Nej

50%

Ej svar

14%
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4 Slutsatser  

4.1 Enkät till medlemmar i MER 

Ständigt återkommande ord i svar och kommentarer från MER-projektets medlemmar är; 

kommunikation, kontakter, samverkan, nätverkande och kunskapsutbyte. Insatserna 

arrangerade av MER för ökad kunskap och samverkan gällande kommunernas 

vattenvårdsarbete har därför uppskattats och får ett bra betyg. Av de svarande anser över 

70 % att projektet har lett till ökad kunskap, 50 % anser att det bidragit till ökat 

engagemang inom den egna kommunen och 60 % ser att det har bidragit till ökad 

samverkan kommuner emellan. 

Medlemmarna efterfrågar även stöd gällande vattenfrågor, både i form av expertstöd men 

även här i form av nätverkande kommuner emellan. Många nämner att de fortsatt önskar 

forum för detta så att man kan dra nytta av varandras tidigare erfarenheter när man ställs 

inför likartade problem.  

En dryg tredjedel av de svarande anser att de har fått stöd av MER-projektet för 

beslutsfattande rörande vattenfrågor i kommunen.  En lika stor andel tycker även att 

projektet bidragit till positiva förändringar i det praktiska arbetet. 

Intresset för fortsatt medlemskap i MER är stort. 71% tycker att deltagandet i projektet 

har varit värt pengarna och hela 93 % vill att deras kommun skall fortsätta satsa pengar i 

projektet.  

Då svarsfrekvensen för enkäten ligger på 36 % är det inte säkert att det ger en 

heltäckande bild, men tyder på att MER-projektet är uppskattat och gör nytta i 

vattenvårdsarbetet. Materialet består till stor del även av värderingsfrågor vilka är svåra 

att sammanfatta.  

 

4.2 Enkät till medlemmar i MVVF – ej medlemmar i MER 

Undersökningen visade även för denna grupp att det finns ett stort behov av stöd inom 

information, samverkan, kunskapsöverföring. Rent konkret efterfrågades bland annat 

kunskap kring limnologi, status på Mälaren samt syfte och mål med vattenskydd. 

Det framkom också att denna grupp använder sig av andra etablerade nätverk för 

kompetensutbyte och att flera utnyttjar extern expertis vid behov. 

Kunskapen om MER och LIFE IP Rich Waters är god, 93 % respektive 71 %. 

Intresse för ett framtida medlemskap i MER hos denna grupp kan komma att bero på den 

inriktning en eventuell fortsättning av projektet får. 

Svarsfrekvensen i denna enkät var 25 %.  

 

4.3 Slutord 

Vad vi tyckte framkom allra tydligast av svaren var att projektets insatser för ökad 

kunskap och samverkan är väldigt värdefulla. Något som verkligen befäster detta är 

följande citat från ett medlemssvar: ”… den här typen av arbetssätt är nödvändig, vatten 

känner inga kommungränser!”   
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Diarienummer 
KS 2020/436 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Remissyttrande gällande Plan för bostadsförsörjning för Eskilstuna 
kommun  
Kungsörs kommun har erbjudits att yttra sig gällande Eskilstunas kommuns 
Plan för bostadsförsörjning.

 
Dokumentet redovisar Eskilstunas plan för att stimulera ett 
bostadsbyggande som bidrar till en attraktiv, trygg och hållbar stad vilken 
både skapar förutsättningar för dem som redan bor i kommunen att göra 
bostadskarriär men som också attraherar nya invånare med kompetenser 
som efterfrågas av arbetsgivare och med styrkor som bidrar till att utveckla 
kommunen mot vision 2030. 
Kungsörs kommuns synpunkter 
Kungsörs kommun vill lyfta fram att planen är tydlig, välskriven och 
innehållsrik. Planen har med många olika perspektiv gällande frågor som 
berör bostadsförsörjning. Bland annat är delarna om unga/nya på 
bostadsmarknaden, fakta om flyttkedjor och inkomster, förhållandet till 
fattade politiska beslut och antal personer i olika livsfaser och boendeform 
mycket bra och intressanta. Planen fokuserar mycket på Eskilstuna stad, 
vilket i sig är naturligt, men planen borde även i större omfattning lyfta fram 
utveckling av boende på landsbygden och i kommunens småorter.  
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§ 196 
Remiss av förslag - Plan för bostadsförsörjning 
(KSKF/2020:287) 
 

Beslut 
1. Förslaget till Bostadsförsörjningsplan remitteras enligt sändlista. 

 
2. Remissvaren ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 24 

februari 2021. 

Reservation 
Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Målbilden för Eskilstuna 2030 beskriver en trygg, grön och inkluderande 
plats där alla ges möjlighet att ha framtidsdrömmar, arbetsglädje och 
trygghet genom livets alla skeden. För att nå Eskilstunas vision 2030 
behöver alla människor ges samma förutsättningar att leva ett gott liv. 
Att ha ett hem är grundläggande för möjligheten att forma vår tillvaro 
och planera för framtiden, att ha ett arbete, kunna sköta sin hälsa och 
ha ett stabilt nätverk.  
 
Eskilstuna kommun är, genom Lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar, ansvarig för bostadsförsörjningen i 
kommunen och har enligt Plan och bygglagen att upprätta en plan för 
hur tillräckligt många bostäder skall kunna produceras. Planen skall 
bygga på en saklig analys av hur bostadsmarknaden ser ut, hur 
demografin har utvecklats och bedöms fortsätta utvecklas, gällande 
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lagar och regler samt de målsättningar som kommunen har med 
bostadsbyggnationen i kommunen.  
 
Planen ska bidra till att uppnå visionen om en attraktiv plats som man 
vill flytta till för att studera eller arbeta, bilda familj och ha en trygg 
ålderdom. Vidare behöver situationen på bostadsmarknaden för vissa 
mindre resursstarka grupper belysas för att säkerställa att tillräcklig 
hänsyn tas även för dem. Planen innehåller en analys om hur 
bostadsmarknaden fungerar för dessa grupper samt ger underlag för de 
kompletterande och förebyggande insatser socialtjänsten driver för att 
alla människor skall kunna bo på sina egna villkor i bostäder som de 
själva valt. 
 
Planen är framtagen av Kommunledningskontoret Miljö och 
samhällsbyggnad och arbetet inleddes med en analys av 
bostadsmarknaden och en workshop har hållits med deltagare från 
Socialtjänsten, stadsbyggnadskontoret och Eskilstuna 
Kommunfastigheter AB för att diskutera behovsbilden i Eskilstuna.  
 
Kommunledningskontoret Välfärd har haft en samordnande roll under 
framtagandet av Plan för bostadsförsörjning och Socialtjänstens 
Riktlinjer för bostadsanskaffning (KSKF/2020:288) för att tillse att de 
båda styrdokumenten kompletterar varandra med syfte att ge en 
övergripande bild av hus Eskilstuna verkar för att förebygga hemlöshet 
enligt Kommunfullmäktiges beslut (KSKF/2016:484) 

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation 
Målbilden för Eskilstuna 2030 beskriver en trygg, grön och inkluderande 
plats där alla ges möjlighet att ha framtidsdrömmar, arbetsglädje och 
trygghet genom livets alla skeden. Ett eget boende är en grundläggande 
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förutsättning för att kunna skapa ett gott liv. Planen stärker Eskilstunas 
möjligheter att producera bostäder på ett strukturerat och metodiskt 
sätt.  
 
Planen ställer också krav på att hänsyn skall tas till de tre 
hållbarhetsaspekterna och ger socialtjänsten större möjligheter att hitta 
lämpliga bostäder till brukare i behov av stöd samtidigt som det 
långsiktiga arbetet mot en bostadsmarknad i balans, vilket kommer öka 
möjligheten för alla Eskilstunabor att hitta en egen bostad. 
 
Bostadsförsörjningsplanen bidrar främst till de globala målen: 
3 som handlar om att skapa förutsättningar för människors 
grundläggande rättigheter till välbefinnande. 
5 där kvinnor och män har en jämställd och rättvis fördelning av makt, 
inflytande och resurser.  
10 som syftar till att minska klyftor genom att bygga ett jämlikt samhälle 
som bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. 
11 där målet är att göra städer och bosättningar inkluderande och 
säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder. 

Yrkanden 
Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.  
 
Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag 
med ett tilläggsyrkande om att remissinstanserna ska uppmanas komma 
med inspel för att möjliggöra en kursändring där framtida inflyttning ska 
vara arbets-eller utbildningsorienterad (bilaga 5).  
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Jimmy Jansson (S) yrkar avslag till Kim Fredrikssons (SD) 
tilläggsyrkande.  
 
Maria Chergui (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och 
avslag till Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut: 
 

 Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande till bifall till 
kommunledningskontorets förslag. 

 
 Kim Fredrikssons (SD) yrkande till bifall till 

kommunledningskontorets förslag med tilläggsyrkande.  
 

 Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande till avslag till Kim 
Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande.  

 
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att 
kommunstyrelsen först tar ställning till Jimmy Jansson (S) med fleras 
yrkande om bifall till kommunledningskontorets förslag. Därefter får 
kommunstyrelsen ta ställning till Kim Fredrikssons (SD) tilläggsyrkande 
mot Jimmy Jansson (S) med fleras yrkande till avslag till densamma. 
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 
 
Ordföranden finner inledningsvis att det endast finns Jimmy Jansson (S) 
med fleras yrkande till bifall till kommunledningskontorets förslag. 
Ordförande finner därefter att kommunstyrelsen avslår Kim Fredrikssons 
(SD) tilläggsyrkande, innebärande att kommunstyrelsen bifaller 
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kommunledningskontorets förslag till remiss av förslaget om Plan för 
bostadsförsörjning. 
 
 
_____ 
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Plan för bostadsförsörjning 
 
Beslutad när 
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Diarienummer 
 

KSKF/2020:287 

Ersätter  
 

KSKF/2012:327 

Gäller för  
 

Samtliga nämnder och följande bolag  
 

Gäller fr o m 
 

 

Gäller t o m 
 

Tillsvidare 

Dokumentansvarig 
 

 

Uppföljning 
 

 

 
 
 
Program 
Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla vad som 
ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar och metoder. 
Program ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Plan 
En plan är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla konkreta mål 
och riktlinjer. Den ska vara tidsbegränsad och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Policy 
En policy är ett styrande dokument som ska visa ett övergripande förhållningssätt och som ska 
tjäna som vägledning inom ett område, med angivande av övergripande mål och värden som 
ska eftersträvas. Policys ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av 
kommunfullmäktige. 
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Riktlinje 
En riktlinje är ett styrande dokument som ska säkerställa ett korrekt agerande och god kvalitet i 
handläggning och utförande. Riktlinjer ska vara långsiktiga, ej tidsbegränsade och beslutas av 
kommunfullmäktige. 
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Plan för Bostadsförsörjning 
 
1 Inledning 
 
”Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är 
också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven.” 
 
Detta nationella mål utgör, tillsammans med andra regionala och 
kommunala målsättningar, utgångspunkten för planeringen av 
Eskilstuna kommuns bostadsförsörjning. 
 
I Sörmlandsstrategin skriver Region Sörmland att en prioriterad 
inriktning är ”En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar 
och utbudet av bostäder möter efterfrågan”.  
 
Eskilstuna, Västerås, Strängnäs och Enköping är tillsammans en av 
Sveriges mest expansiva regioner. I det kommunala samarbetet fyra 
Mälarstäder (4M) är den gemensamma målsättningen att erbjuda 
livskvalitet för sina invånare, bland annat genom att ge invånarna 
jämlika förutsättningar och bredd av möjligheter samt att erbjuda ett 
varierat och kvalitativt bostadsutbud och samhällsservice. 
 
Den 14 december 2017 fastslog Kommunfullmäktige visionen för 
Eskilstuna kommun 2030. Visionen har tagits fram i bred samverkan 
med boende och aktiva inom den geografiska platsen Eskilstuna 
kommun och målbilderna beskrivs utifrån ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet i rubrikerna: 
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• En hållbar livsstil 
• Ett gott liv 
• Ett aktivt arbetsliv och ett modigt näringsliv 
 
Här framgår hur man vill att livet i Eskilstuna skall te sig och i de 
delar som närmare berör hur vi bor och vilka som bor i staden 
beskrivs grönskande städer, en handlingskraftig landsbygd och 
sammanflätade, trivsamma, trygga stadsdelar för alla. Visionen 
beskriver också en universitetsstad som växer på ett hållbart och 
innovativt sätt som inkluderar alla för att ge möjlighet till 
framtidsdrömmar, arbetsglädje och trygghet genom livets alla delar. 
 
För att nå Eskilstunas vision 2030 behöver alla människor ges samma 
förutsättningar att leva ett gott liv. Att ha ett hem är grundläggande 
för möjligheten att forma vår tillvaro och planera för framtiden, att ha 
ett arbete, kunna sköta sin hälsa och ha ett stabilt nätverk. Därför är 
det viktigt att det finns och byggs attraktiva bostäder som stämmer 
överens med ett brett spektrum av önskemål både för dem som vill 
göra en boendekarriär i staden såväl som på landsbygden. 
 
Utbyggnaden av bostäder har stor betydelse för hur kommunen 
utvecklas och för dem som väljer att bo i kommunen och är därför en 
av flera strategier för att nå Eskilstuna vision 2030. Betydelsen kan 
vara indirekt eftersom tillgängliga bostäder kan ge grundläggande 
förutsättningar till studier. Genom bostadsbyggnation kan man också 
utveckla trygga gångstråk och ge ett större underlag till service. 
 
Betydelsen kan vara mer direkt där utvecklandet av nya 
bostadsområden kan lyfta hela stadsdelar och skapa en attraktiv, 
heterogen stadsdel som tilltalar både de som vill hyra eller äga sin 
bostad.  
 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(2000:1383) ska varje kommun anta riktlinjer för att planera för 
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bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 
genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra 
underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 
när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling 
av bostadsbeståndet. 
 
Idag råder obalans på bostadsmarknaden och det råder brist på 
tillgängliga bostäder. Det medför att grupper av individer har svårt att 
på egen hand få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden och 
hamnar i vad man kallar en strukturell hemlöshet.  
 
Kommunen har ansvar att lösa hemlöshetsfrågan och det ansvaret 
befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och 
socialtjänsten. Arbetet med att bekämpa och förebygga hemlöshet är 
därmed både en bostadspolitisk och socialpolitisk fråga, varför detta 
styrdokument ska läsas samman med Riktlinje för 
Bostadsanskaffning (KSKF/2020:288) för att få en samlad bild av hur 
kommunen verkar för att skapa förutsättningar för ett gott liv kopplat 
till boendesituationen.  
 
En väl fungerande bostadsmarknad kännetecknas av att de som 
önskar köpa eller hyra en bostad kan göra det. Många av de delar 
som styr bostadsmarknaden ligger utanför det kommunala mandatet 
då den styrs av tillgång och efterfrågan, formella krav och regleringar 
samt individens förmåga att finansiera bostaden.   
Det finns dock en skillnad mellan begreppen ”behov” och 
”efterfrågan”. Marknaden styrs av efterfrågan men det nationella 
målet innefattar ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. 
 
Här har vi idag ett gap. I studier där man försökt beräkna efterfrågan 
på bostäder utifrån den byggprisnivå vi har idag har man konstaterat 
att efterfrågan på nyproducerade bostäder inte är lika stor som 
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behovet av bostäder. Situationen är inte ny utan staten har under 
större delen av 1900-talet sökt bidra till lösningar genom direkta stöd 
eller till exempel räntebidrag.  
 
Det kommunen kan styra över gäller främst när, var och hur bostäder 
kan byggas, genom plan och bygglagen, och om det finns särskilda 
kommunala intressen att ta tillvara på i bostadsbyggandet. 
 
Detta dokument redovisar Eskilstunas plan för att stimulera ett 
bostadsbyggande som bidrar till en attraktiv, trygg och hållbar stad 
vilken både skapar förutsättningar för dem som redan bor i 
kommunen att göra bostadskarriär men som också attraherar nya 
invånare med kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare och med 
styrkor som bidrar till att utveckla kommunen mot vision 2030. 
 
Planen ska revideras varje mandatperiod och antas av 
kommunfullmäktige.  
Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas 
av kommunfullmäktige.  
 
 
2 Analys kring nuvarande förutsättningar 
För att se vilka steg kommunen behöver ta för att nå lokala och 
nationella målsättningar har en analys gjorts kring Eskilstunas 
nuvarande förutsättningar.  
Där kan konstateras att befolkningen i Eskilstuna kommun har ökat 
lika mycket de senaste tio åren som under de femtio åren mellan 
1950 – 2000. Däremot har det inte byggts nya bostäder i samma 
utsträckning 
 
Nedan följer de viktigaste slutsatserna från respektive analysdel i 
bostadsförsörjningsplanen. För en djupare analys rekommenderas att 
läsa hela analysen, då det kan finnas nyanser som inte framkommer 
här.  
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2.1 Eskilstuna som bostadsort och befolkningsutveckling  
Eskilstuna har vuxit under lång tid och prognostiseras att fortsätta 
växa så långt som prognoserna sträcker sig, till år 2050. Fram till år 
2030 pekar prognosen på att alla grupper kommer att växa och att 
gruppen 80+ kommer att växa mest, både i antal, men också i 
förhållande till hur många individer som ingår i gruppen idag, ca 40–
50%. 
 
Flest hushåll med barn bor i småhus, medan ensamstående hushåll 
med barn oftast bor i hyresrätt. Ur ett barnperspektiv blir det därför 
viktigare med barnperspektiv vid byggandet av småhus och 
hyresrätter. Av de som bor i hyresrätt är flest 20–29 år eller äldre än 
70 år. Andelen ensamhushåll är också störst i dessa åldersgrupper. 
Hyresrätten är den vanligaste boendeformen för ensamboende. 
 
Det finns enligt analysen skäl att tro att antalet efterfrågade bostäder 
var ungefär i balans med utbudet av bostäder år 2009. Jämför vi det 
med hur många som bor i Eskilstuna idag, så ser vi att det behövs 
ytterligare ca 2500 bostäder för att uppnå samma balans som då. 
 
2.2 Eskilstunas bostadsmarknad 
Av de lägenheter som producerats de senaste 10 åren har flest varit 
lägenheter med 3–5 rum och kök, mest lämpade för större hushåll 
med goda inkomster. Ett möjligt trendbrott kan dock ha skett åren 
2017–2018, då de små bostäderna varit i majoritet. De åldersgrupper 
där ensamboende är vanligast är inte aktiva på arbetsmarknaden i 
lika hög grad som andra åldersgrupper.  
 
En gynnsam inkomstutveckling i kommunen under de senaste 10 
åren har gett fler valmöjligheter på bostadsmarknaden. Ökande 
inkomster och en växande befolkning ger också en ökad efterfrågan 
på bostäder i kommunen. 
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De åldersgrupper som är mest troliga att stå i bostadskö (30-49år) är 
också de som mest sannolikt bor tillsammans med andra. 
Sammanboende, med eller utan barn, bor oftast i småhus. 
 
2.3 Förutsättningar i olika delmarknader på bostadsmarknaden 
Många äldre har goda ekonomiska förutsättningar, men gruppen är 
heterogen och många har också dåliga ekonomiska förutsättningar. 
Många äldre söker sig förr eller senare till ett boende i hyresrätt 
 
Det verkar råda balans i efterfrågan på studentbostäder, sedan 
senaste tillskottet av studentbostäder. Både under höstterminen 
2019 och 2020 har utbudet matchat efterfrågan på studentbostäder. 
En viss ökning av efterfrågan på studentbostäder förutspås i 
samband med etableringen av Mälardalens Universitet. 
 
Fler unga vuxna bor hemma med sina föräldrar längre idag än för fem 
år sedan. Trots att ekonomin för de unga som helhet har utvecklats 
positivt och i snabbare takt än andra åldersgrupper i Eskilstuna så 
finns det fortfarande många som har svårt att klara hyresnivåerna 
ens i det mogna beståndet. 
 
För personer med kort förankringstid i Eskilstuna och som står 
utanför arbetsmarknaden finns det svårigheter att hitta ett lämpligt 
boende, både på hyresmarknaden och på marknaden med 
äganderätt. 
 
Gruppen äldre i behov av stöd tros öka, men kommunen har 
uppmärksammat situationen och diskuterar vägen framåt. Flera vård- 
och omsorgsboenden finns planerade eller är under byggnation. 
 
Gruppen som behöver stöd inom ramen för LSS och socialpsykiatri är 
i ökande och kommunen ökar successivt antalet bostäder anpassade 
efter behoven. 
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Bostadssociala enheten vid Eskilstuna kommun ser ett behov av små 
lägenheter som är ekonomiskt tillgängliga. De 2–2,5 rum och kök som 
byggs är relativt dyra för unga som ännu inte hunnit etablera sig på 
bostadsmarknaden. 
 
2.4 Bostadsbehoven i Eskilstuna på kort och lång sikt 
Idag finns ett behov av ungefär 2500 bostäder för att få samma antal 
boende per hushåll som senast bostadsmarknaden kan förmodas 
vara i balans. 
Enligt SCB:s prognos behövs ytterligare ca 4500–5000 bostäder för 
att husera alla prognostiserade eskilstunabor år 2030. 
 
Sammantaget anger den demografiska prognosen att 7–7500 
bostäder skulle behöva byggas till 2030, vilket innebär ca 750 
bostäder/år. 
 
Eskilstunas översiktsplan har 15 000 nya bostäder till år 2030 som 
planeringshorisont och skulle det scenariot inträffa behöver minst 
1500 bostäder detaljplaneras och byggas per år. 
 
Kontinuerligt byggande är viktigt för att kunna erbjuda hyresbostäder 
i ett brett spann av prislägen. Gemensamt för de bostäder som är 
”ekonomiskt tillgängliga” är att de har hunnit mogna och är 30–40 år 
gamla eller äldre. 
 
 
3 Verktyg på bostadsmarknaden 
3.1 Översiktsplanen och planmonopolet 
I översiktsplanen har kommunen att bestämma hur mark- och 
vattenområden i kommunen skall användas för att på bästa sätt 
skapa goda och hållbara samhällen. I arbetet med att ta fram 
översiktsplanen fattas många beslut som ställer olika 
ställningstaganden och prioriteringar mot varandra för att ge bästa 
möjliga grund för att avgöra hur marken i ett visst område bör 
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användas. Översiktsplanen skall aktualitetsprövas varje 
mandatperiod och förnyas om det bedöms att den inte längre är 
tillräckligt aktuell för att vara användbar. 
 
Översiktsplanen är i sig inte juridiskt bindande, men omsätts i 
praktiken genom detaljplaner som, tar sina ingångsvärden från den 
gällande översiktsplanen när användningen av ett specifikt 
markområde skall planeras och omställas. Genom detaljplan görs 
avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen och motivet att 
upprätta en detaljplan är främsta att skapa en helhetssyn på 
lämplighetsfrågan samt klarlägga rättigheter och skyldigheter för 
markägare. 
 
Översiktsplanen och detaljplaner kan användas för att peka ut 
områden som är lämpliga för bostadsbyggnation ur ett socialt, 
ekologisk och ekonomiskt perspektiv. En aktualitetsprövad detaljplan 
som grund ger också en bra utgångspunkt när nya detaljplaner skall 
tas fram eftersom det finns beslutade ställningstaganden att utgå 
ifrån i bedömningen av den enskilda planen och ger därigenom en 
grundförutsättning för att ha god flexibilitet för att kunna skapa nya 
planer. 
 
3.2 Markstrategi 
En aktiv markstrategi ger kommunen möjlighet att tydligare styra var 
någonstans nya bostadsområden exploateras, då kommunen har 
rådigheten över vilka planer som tas fram. Genom mark i attraktiva 
lägen kan kommunen stimulera bostadsbyggnation och därigenom 
skapa en attraktiv stad som fler vill bosätta sig i.  
 
Marktillgång ger också kommunen möjlighet att både planera för och 
iscensätta utbyggnaden av den kommunala servicen, samt möjlighet 
att styra exploateringen av nya bostadsområden till områden i staden 
där kommunal service kan erbjudas.  
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God tillgång på mark ger också möjlighet för kommunen att 
identifiera och exploatera de markområden där det finns möjligheter 
till mindre kostnadskrävande byggnationer än snittet för att ge bättre 
möjlighet att bygga ekonomiskt tillgängliga bostäder, men ger också 
möjlighet att stimulera bostadsbyggnation som knyter ihop de olika 
stadsdelarna i staden. 
 
Kommunens riktlinjer för markanvisningar styr de kriterier som styr 
hur mark anvisas i Eskilstuna kommun. 
 
3.3 Kommunal service för att öka attraktivitet 
Kommunal service i form av skola och förskola utgör ofta i sig ett 
argument för en potentiell bostadsköpare att överväga en bostad 
framför en annan för vissa segment av bostadsmarknaden. 
 
3.4 Allmännyttan 
Eskilstuna kommunfastigheter AB (Kommunfastighet) är ett 
kommunalt allmännyttigt bostadsbolag som bygger och förvaltar 
bostäder. Genom Kommunfastighet har kommunen möjlighet att 
påverka byggnationen av hyresrätter. I ägardirektiven kan kommunen 
välja att ange särskilda riktlinjer för verksamheten, som till exempel 
att de ska bidra till en god balans mellan boendeformer och ägarskap 
på bostadsmarknaden. Företaget ska dock enligt lag tillämpa 
affärsmässiga principer.  
 
3.5 Kommunal bostadsförmedling  
Kommunen kan också inrätta en bostadsförmedling ifall det bedöms 
främja bostadsförsörjningen. En kommunal bostadskö kan vara 
endast för boende som kommunala verksamheter ska fördela till 
alternativt ett verktyg för att underlätta bostadssökande för alla i 
kommunen. Eskilstuna kommun har idag ingen kommunal bostadskö, 
men Kommunfastighet, som kontrollerar nästan 40% av 
hyresrättsbeståndet har ett kösystem till sina bostäder. 
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3.6 Flyttkedjor 
Tanken bakom att lyfta fram flyttkedjor som ett verktyg i den 
kommunala bostadsförsörjningen är att till skillnad från i princip allt 
annat vi konsumerar så återstår ett i det närmaste oförändrat upplevt 
bruksvärde när vi slutar att konsumera en bostad. Eller med andra 
ord, om en ny bostad produceras sådan att någon väljer att flytta in 
där kommer vederbörande att också lämna en bostad vilket kan bli 
målet för någon annans flytt, som i sin tur lämnar en bostad osv.  
 
En stor fråga gällande flyttkedjor är dock hur långa de är. Om 
flyttkedjorna är långa kommer ett litet antal lägenheter att leda till att 
många personer kommer att få tillfälle att förverkliga sina 
bostadsönskemål, medan korta kedjor enbart kommer att leda till att 
få personer kommer kunna flytta till ett bättre boende. Rent generellt 
så borde flyttkedjorna vara längre i tider med god tillgång på 
bostäder, och kortare när det finns ett uppdämt behov.  
 
En genomgång av nyligen gjord forskning på området som Tillväxt 
och Regionplaneförvaltningen på Stockholms Läns Landsting (SLL) 
gjorde år 2017 visat att dessa kedjor inte blir så långa eller sträcker 
sig så djupt som man kunde önska, så det är otillräckligt att förlita sig 
på dessa flyttkedjor. 
 
En annan invändning är att idag kan bostäder byggas till den 
standard och kostnadsstruktur som gäller idag, vilket innebär att 
även om byggherren är duktig på att hålla nere byggkostnaderna så 
kommer dagens kostnadsnivåer för bostadsbyggnation slå igenom, 
vilket gör att enbart de som både står i begrepp att flytta och har 
tillräcklig inkomst kan komma att starta en sådan flyttkedja, vilket 
kan leda till att marknaden kan mättas.  
 
Sammanfattningsvis så kommer de lägenheter som byggs idag att ge 
upphov till flyttkedjor, men bara så många som det byggs lägenheter. 
Dessvärre ser bostadsmarknaden just nu ut som att flyttkedjorna blir 
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relativt korta, eftersom det finns ett större behov än tillgång på 
bostäder. Att kunna hålla nere produktionskostnaderna i alla led är 
fortsatt viktigt, för det är bara bostäder som uppnår ett attraktivt pris 
i förhållande till dess kvaliteter som kommer att bli byggda och ingå i 
nästa generations flyttkedjor imorgon. 
 
3.7 Kontinuerligt byggande 
Vid en genomgång av beståndet i allmännyttan framgår hur 
hyresnivån samvarierar med byggnadens ålder. I generella drag 
klustrar sig byggnaderna i två grupper. Dels i en grupp med mer 
mogna hyreshus där hyresnivån är relativt homogen och 
byggnadernas ålder är högre. I den andra gruppen är det stor 
variation bland hyrorna och de är högre, men det syns ett tydligt 
samband att ju yngre byggnaden är, desto högre är hyran. 
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Figur 14: Relationen mellan en byggnads ålder och dess snitthyra i allmännyttan. 
Lägg märke till att hyran är som lägst innan nödvändiga renoveringar och 
representerar därmed inte en långsiktigt hållbar nivå. Källa: Kommunfastighet 
 
Effekten blir tydlig om man tittar på hur hyrorna är fördelade i 
allmännyttans bestånd, om man jämför byggnadsålder med snitthyra 
i fastigheten. Två iakttagelser som står ut är dels att hyran för de 
äldsta objekten är högre än de som är 10–20 år yngre. Detta borde 
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bero på att renoveringsbehoven har börjat dyka upp, vilket påverkar 
hyresnivån för de äldsta husen. 
Den andra iakttagelsen är att sambandet mellan hyresnivå och ålder 
är tämligen linjärt (korrelationskoefficienten är 0,92) för den del av 
beståndet som är byggt de senaste 40 åren.  
 
Detta leder till att hyresnivån inte uppfattas som alls lika hög bara 
10–12 år efter byggnation på grund av förändringar på marknaden. 
Detta, att dagens ekonomiskt tillgängliga bostäder, för bara 20–25 år 
sedan ansågs dyra leder till slutsatsen att det är viktigt att bygga 
både idag och kontinuerligt för att kunna erbjuda boendealternativ i 
alla prisklasser om 20 år. 
Dessa samband ger att det blir viktigt att bygga kontinuerligt för att 
kunna erbjuda hyresbostäder i alla prisklasser.  
 
Slutsats: Kontinuerligt byggande är viktigt för att kunna erbjuda 
hyresbostäder i ett brett spann av prislägen. Gemensamt för de 
bostäder som är ”ekonomiskt tillgängliga” är att de har hunnit mogna 
och är 30–40 år gamla eller äldre. 
 
 
3.8 Arbetsmarknadsstrategi 
En av de viktigaste åtgärderna för att stärka kommuninvånarnas 
möjligheter att hitta bostad är att höja deras inkomster. För en del av 
inkomsttagarna finns det inga bostäder som idag är ekonomiskt 
tillgängliga på de inkomstnivåerna, varför ett fokus också måste vara 
att få fler i jobb så att de har råd med en bostad. 
 
 
3.9 Riktlinjer för bostadsanskaffning 
Bristen på tillgängliga bostäder och dess konsekvenser är inte lika för 
alla utan varierar beroende på ekonomiska resurser, vilket kontaktnät 
man har eller om man av andra anledningar har stora problem att 
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lösa sin bostadssituation för sig själv och sin familj. I dessa fall är det 
många som är i behov av insatser från kommunens socialtjänst. 
 
För att socialtjänstens olika nämnder ska kunna göra en enhetlig, 
jämlik och rättssäker behandling av de som söker stöd kring sin 
boendesituation har riktlinjer för bostadsanskaffning tagits fram för 
att skapa tydlighet i frågan om vilka sökande som kan få vilket stöd, 
vid olika livssituationer. 
 
För att bidra till att motverka hemlöshet både på kort och lång sikt 
genomför Socialtjänsten individuellt anpassade insatser. I första 
hand handlar det om vräkningsförebyggande arbete som också sker i 
samverkan med andra förvaltningar i kommunen, fastighetsägare, 
kronofogden, ideella föreningar med flera.  
 
Riktlinjerna för bostadsanskaffning utgör ett komplement till 
bostadsförsörjningsplanens syfte att tillse att alla människor ges 
samma förutsättningar att bo tryggt för att skapa sig ett gott liv. 
 
 
4 Mål och riktlinjer/åtgärder 
Målsättningarna för bostadsförsörjningen utgår från visionen som 
anger hur man vill att det ska vara att bo i Eskilstuna år 2030. Dessa 
målsättningar har sammanfattats till fyra målområden: 
 
4.1 Eskilstuna för alla 
På den geografiska platsen Eskilstuna med sina två städer och 
landsbygd ska det finnas plats för ett liv både i, såväl som utanför 
städerna. Visionen ger uttryck för boendemiljöer med lekande barn, 
strävsamma föräldrar och njutande äldre, oavsett livssituation. För 
att nå visionen behöver bostäder byggas som bidrar till att utveckla 
en attraktiv boendeplats för såväl de som vill göra bostadskarriär 
inom kommunen och de som vill flytta till kommunen för att studera 
eller arbeta. I analysen framgår att en allt större efterfrågan på 
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bostäder gör det svårt för många att hitta en bostad i ett prisspann 
som passar deras efterfrågan såväl som ekonomiska förmåga.  
 
4.1.1 Åtgärder för ett inkluderande Eskilstuna 
 Allmännyttan ska fortsatt ha som mål att producera i snitt 300 av 

de planerade lägenheterna, men bör fokusera under lågkonjunktur 
Målet är ca 1-2% vakansgrad i beståndet, för ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden. 

 Kommunen ska fortsatt föra dialog med marknaden och informera 
om de kommunala byggnationsbehoven och kända 
befolkningsprognoser för att stimulera fortsatt bostadsbyggnation. 

 Kommunen ska implementera sin plan för bostadsanskaffning och 
sitt arbete att åtgärda och förebygga hemlöshet 

 Kommunen ska utveckla goda boendemiljöer för barn både i och 
utanför staden och boendemiljöer som förstärker möjligheten till 
kvarboende för äldre.  

 Kommunen ska sträva efter blandade upplåtelseformer och en 
blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt eftersträvas 
ända ner på kvartersnivå.  

 
4.2 Eskilstuna växer 
I visionen uttrycks en förväntan om att staden kommer växa och i 
Eskilstunas översiktsplan tas det höjd för att kunna bygga 15 000 nya 
bostäder fram till 2030. Det motsvarar ca 1500 nya bostäder i 
snitt/år. Baserat på behovsanalysen av bostäder så kommer det att 
behövas ca 7 000 nya bostäder om Eskilstuna växer som de 
demografiska prognoserna antyder.  
 
4.2.1 Åtgärder för att möta ett växande behov av bostäder 
 Kommunen ska ha kapacitet att detaljplanera för ca 600 

bostäder/år, samt ha en plan för hur man ska kunna möta 
marknadens behov upp till den planeringsmässiga höjden. 

 Kommunen ska ha god planberedskap i form av gällande 
Översiktsplan samt en utbyggnadsstrategi för att understödja 
volymmålet för detaljplanerade bostäder. 
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 Kommunen ska ha en aktiv markstrategi och ska använda 
urvalskriterier för markanvisningar för att prioritera de 
bostadsbehov kommunen ser. 

 
4.3 Universitetsstaden Eskilstuna 
Mälardalens högskola intar en viktig roll i att försörja Eskilstuna med 
kompetent arbetskraft för framtidens arbetsmarknad. Med många 
unga på bostadsmarknaden med allt högre inkomster är det viktigt 
att fortsätta denna resa framåt för Eskilstuna som helhet. Målet är 
att Mälardalens högskola ska få universitetsstatus; Mälardalens 
tekniska universitet. Det kommer att betyda ett ökat behov av 
studentbostäder och att det finns en bostadsmarknad med attraktiva 
bostäder för de studenter som studerat färdigt och börjar söka sin 
framtid i staden. En utvecklad heterogen bostadsmarknad kommer 
också gynna de ungdomar som väljer att starta sina arbetskarriärer 
istället för att satsa på vidare studier. 
 
4.3.1 Åtgärder för att möta framtidens studentboende 
 Kommunen ska sträva efter att det byggs ekonomiskt tillgängliga 

lägenheter för dem som är unga eller nya på bostadsmarknaden. 
 Kommunen ska ställa krav på att bostäder erbjuds för 

bostadssociala ändamål alternativt studentbostäder i samband 
med markanvisningar, där så är lämpligt. 

 Kommunen ska erbjuda bostadsgaranti till studenter och 
tillsammans med Mälardalens högskola ta fram underlag för att 
bedöma underlaget för ytterligare satsningar på studentbostäder.  

 
4.4 Hållbara Eskilstuna 
Ett Eskilstuna som mår väl över tid är ett Eskilstuna som planerar och 
agerar på ett sätt som är hållbart över tid. Bostadsbyggandet är en 
process inom kommunen som påverkar Eskilstunas förutsättningar 
under lång tid framöver. En allt för ensidig strategi riskerar att tid för 
annan föra med sig sina egna unika utmaningar beroende på vilka 
behov som staden behöver lösa i var tid. 
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4.4.1 Mål för en hållbar utveckling av bostadssituationen 
 Alla bostadsbyggnationer ska sikta mot långsiktig ekologisk, social 

och ekonomisk hållbarhet, både för den boende och för samhället. 
 Kommunens egen bostadsbyggnation ska styra mot klimatplanen 

och den vid var tid bästa kunskapen för klimatsmart byggande, så 
som t.ex. byggnation i trä.  

 Stödja innovativa lösningar för att möjliggöra bostadsbyggnation 
på ett hållbart sätt 

 Kommunen skall verka mot segregation genom att bygga ihop 
olika delar av staden som separerats och blanda boendeformer för 
att attrahera en bred mix av boende.  
 

5 Förhållande till redan fattade politiska beslut 
 

Bostadsförsörjningen är en del av kommunens ansvar som berör 
många olika sidor av samhället och därför också berör och berörs av 
många olika styrdokument. Vissa av dessa, såsom Klimatplanen och 
Riktlinjer för bostadsanskaffning, lyfter behov som 
bostadsförsörjningsplanen behöver förhålla sig till för att ta fram 
åtgärder och riktlinjer på sikt leder fram till en hållbar 
bostadssituation för alla Eskilstunabor, medan andra, som Riktlinjer 
för markanvisning, mer kan hämta målsättningar och inriktningar från 
bostadsförsörjningsprogrammet. De viktigaste styrdokumenten som 
har koppling till bostadsförsörjningsplanen är dock: 
 
5.1 Strategisk inriktning 2020–2023 
Den strategiska inriktningen pekar ut fem mål för en hållbar 
utveckling och tre mål för en effektiv organisation. 
Bostadsförsörjningen är i sig utåtriktad och berör därför i sig inte 
kommunens organisation, även om närliggande riktlinjen för 
bostadsanskaffning syftar till att effektivisera socialtjänstens 
organisation. Däremot styrs bostadsförsörjningsplanen av alla fem 
utåtriktade mål, direkt eller indirekt genom att ge riktlinjer för att 
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bygga en attraktiv stad med goda möjligheter för boende vid arbete 
och studier i trygga stadsdelar byggda på ett hållbart sätt.  
 
5.2 Översiktsplan 
Om Bostadsförsörjningsplanen ger en anvisning om hur man skall få 
till stånd byggnation pekar Översiktsplanen ut var det är lämpligt att 
bygga. Dessa båda planer behöver läsas tillsammans vid 
framtagande av planer för markanvändning. 
 
5.3 Utbyggnadsstrategin (KSKF/2014:237 – ÖP 2030/mandatperiod) 
För utbyggnadsstrategin ger Bostadsförsörjningsplanen information 
vad gäller behov av bostäder på kort och lång sikt vilket kan komma 
att styra vilka områden kommunen väljer att utveckla först. Om det 
till exempel visar sig att det behöver byggas fler bostäder för 
ensamhushåll är det inte sannolikt att alla förutsättningar finns för 
att realisera det behovet i ett område där det främst finns efterfrågan 
för boende för större boendeenheter. 
 
 
6 Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering 
 
Området omfattas av lagstiftning inom flera områden med olika 
omfattning. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
anger att kommunen med riktlinjer ska planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. ”Syftet med planeringen ska vara 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomför.” [Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar 1 §§] 

 

I lagen ställs också vissa krav på innehållet i 
bostadsförsörjningsplanen. Den skall innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utvecklingen av beståndet, kommunens 

Sida 201 (337)



23 

planerade insatser för att nå mål och hur kommunen tagit hänsyn till 
regionala mål, planer och program av betydelse för 
bostadsförsörjningen, samt en analys av den demografiska 
utvecklingen, efterfrågan och behovet hos vissa särskilda gruppen. 

 

I Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap 5 § framgår också att det i 
översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder, vilket bostadsförsörjningsplanen 
innehåller information kring. 

 

Utöver ovanstående lagstiftningar som mer rör 
planeringsförutsättningarna runt bostadsförsörjningen har 
kommunen också ett bostadsförsörjningsansvar gentemot vissa 
grupper i samhället genom bestämmelser i socialtjänstlagen, lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt lagen om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
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Bilaga 1 
 

Analys av Eskilstunas nuvarande förutsättningar 
Eskilstuna är en stad mitt i Mälardalen med en tydlig vision om hur 
livet i Eskilstuna skall te sig om 10 år som bygger på mod, framtidstro 
och på allas förmåga att bidra. Befolkningen i Eskilstuna kommun har 
ökat lika mycket de senaste tio åren som under de femtio åren 
mellan 1950 – 2000. 
 

 
Figur 1: Befolkningsutvecklingen i Eskilstuna kommun 1968–2019 (Källa SCB) 
 
Alla åldersgrupper förmodas öka under de kommande 30 åren, men 
prognosen säger också att det är antalet äldre äldre över 80 som 
kommer att öka mest relativt dagens ålderssammansättning. Enligt 
den senaste demografiska prognosen (daterad 2020-04-28) ser 
gruppen ut att öka med 40-50% de kommande 10 åren. 
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Figur 2: Åldersfördelning i Eskilstuna 2019 (Källa SCB) 
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Figur 3: Antal personer i olika ålder i Eskilstuna. Streckade linjer utgör prognos 
(Källa SCB) 
 
Förutom att Eskilstunaborna blir allt fler som lever allt längre framgår också att 
sammansättningen av äldre ändras. För yngre (-65) är det fortsatt så att det är 
något fler manliga Eskilstunabor, men historiskt har männen dött tidigare än 
kvinnorna vilket de senaste åren har börjat ändras och också prognostiseras 
fortsätta. 
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Figur 4: Könskovt, antal män i förhållande till antal kvinnor (Källa SCB) 

Däremot har det inte byggts nya bostäder i samma utsträckning, då 
utflyttningen efter tillverkningsindustrins nedläggning under 70- och 
80-talet lämnat många tomma bostäder efter sig. 2008-2009 kom 
befolkningsutvecklingen ikapp den existerande bostadsmarknaden i 
Eskilstuna och antalet vakanta hyresbostäder sjönk under 2%. Grafen 
nedan visar utvecklingen för stadens största hyresvärd (Eskilstuna 
kommunfastigheter), som äger och förvaltar ungefär 35-40% av 
stadens hyresrätter. 
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Figur 5: Antal vakanta lägenheter i allmännyttan. Notera att mätfrekvensen ändrats 
sedan 2009 (Källa SCB) 
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Slutsats: Eskilstuna har vuxit under lång tid och prognostiseras att 
fortsätta växa så långt som prognoserna sträcker sig.  
Fram till 2030 pekar prognosen på att alla grupper kommer att växa 
och att gruppen 80+ kommer att växa mest, både i antal, men också i 
förhållande till hur många individer som ingår i gruppen idag, ca 40-
50%. 
 
Hur vi bor 
Eskilstuna kommun består av två städer och en mångskiftande 
landsbygd med flera mindre tätorter. Hyres- och bostadsrätter 
återfinns främst i de två städerna Eskilstuna och Torshälla, men det 
finns flera exempel på hyresrätter i flerfamiljshus i de andra 
tätorterna i kommunen. 
 
I Eskilstuna finns det ca 48 700 bostäder, varav ca 20 100 (40,6%) är 
Hyresrätter, ca 16 300 (33,4%) är s.k. ägda småhus bostäder och ca 
7700 (15,9%) är bostadsrätter.  
I de hyresrätter som ligger i ett flerfamiljshus bebos nästan 50% av 
ensamstående, medan ca 11% bebos av ensamstående med barn. 
 
I ägda småhus är fördelningen den omvända, där endast 20% bebos 
av ensamstående (med eller utan barn) och nästan 80% bebos av 
sammanboende där ungefär hälften (ca 47%) bebos av 
sammanboende med barn. 
 
I bostadsrätter är förhållandet ungefär jämt mellan ensamstående 
och sammanboende, men det som sticker ut är att det är 
förhållandevis få hushåll i vilka det bor barn, endast ca 17%. 
Ur ett barnperspektiv kan det konstateras att av de bostäder i vilka 
det bor barn utgörs de till drygt 47% av småhus, 42% av hyresrätter 
och ca 10% av bostadsrätter. 
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Figur 6: Fördelning av hushållstyper i olika boendeformer (Källa SCB) 
 
Tittar vi på hur bostäderna är fördelade mellan könen så rapporterar 
inte SCB kön för sammanboende, varför vi får anta att de som bor 
sammanboende är jämnt fördelat mellan könen. Bland de som bor 
ensamstående är fler kvinnor, vilket gör att en helt jämn 
könsfördelning mellan boendeformerna skulle innebära att fler 
kvinnor än män förväntas. Generellt sett är det väldigt små skillnader 
mellan könen, men om det finns en skillnad mot förväntan är det att 
det bor något färre ensamstående kvinnor än män i småhus. Det skall 
dock vägas mot att ensamstående är underrepresenterade i den 
boendeformen över huvud taget.  
 
Den stora skillnaden mellan könen ligger i den rapporterade datan 
istället i barnens situation. Av de hushåll med barn som bor i det 
ägda beståndet är det ungefär lika många män som kvinnor som 
förestår hushållet, men för dem som bor i hyresrätt i flerbostadshus 
är förhållandet 1:6 och i bostadsrätt 1:3. 
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Figur 7: Skillnader i boendesituationen uppdelat per kön (Källa SCB) 

 
 
 
 
Eskilstunabornas bostadskarriär följer i stort sett en förväntad 
utveckling. När man föds bor föräldrarna i en hyresrätt som de sedan 
flyttar ut ur till förmån för ett småhusboende. När man tagit 
studenten flyttar man hemifrån till en hyreslägenhet, en hyresform 
nästan hälften har lämnat när de fyller 40, till förmån för ett eget 
småhus. När man passerar 70 börjar man återigen tittar efter en 
hyresrätt. 
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Figur 8: Boendeform vid olika ålder (Källa SCB) 
 
Slutsats:  
Flest hushåll med barn bor i småhus, medan ensamstående hushåll 
med barn oftast bor i hyresrätt. Ur ett barnperspektiv blir det därför 
viktigare med barnperspektiv vid byggandet av småhus och 
hyresrätter. 
Av de som bor i hyresrätt är flest 20-29 eller äldre än 70. Andelen 
ensamhushåll är störst i dessa åldersgrupper. 
Hyresrätten är den vanligaste boendeformen för ensamboende. 
 
 
Bostadsbehov i Eskilstuna 
Som tidigare diskuterat så har bostadsmarknaden i Eskilstuna längre 
kännetecknats av att det funnits relativt god tillgång på bostäder. 
Detta har också avspeglats i byggnationstakten i staden som länge 
har varit relativt låg. Det går heller inte att bortse från effekterna av 
de olika makroekonomiska kriserna -92, -00, -08 som samtliga ger 
tydliga avtryck i byggnationstakten.  
 
Men trots dessa kriser så har befolkningen ökat varje år sedan 1999 
vilket 2009 ledde till att vakansgraden i allmännyttan understeg 2%, 
en nivå den inte har kommit upp till sedan dess. 
Dessa omständigheter gör dock att vi har en relativt god ide om hur 
många bostäder som var en jämviktsnivå 2009 och kan utgå från den 
för att beräkna det ökade antalet medborgares behov av bostäder. 
Behovet är lättare att beräkna än efterfrågan, då efterfrågan också 
måste ta i beaktande vad konsumenterna kan, och vill, betala för en 
bostad. 
 
En ansats att beräkna behovet är alltså att jämföra 
befolkningsutvecklingen med bostadsutvecklingen sedan 2009 och 
under perioden kan vi se att befolkningen ökat från 95 577 personer 
2009 till 106 859 personer 2019. Under samma period har 2249 
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bostäder färdigställts vilka, med hänsyn tagen till hur många som 
generellt bor i en bostad av en viss storlek i Eskilstuna, kan antas 
inrymma 5280 boende. Detta lämnar ett underskott av bostäder 
motsvarande ca 6000 personer, eller ett behov av ca 2500 bostäder 
med samma storleksfördelning som de som byggts sedan 2009. 
 
Andra mått som också tyder på ett ökat behov av bostäder är att 
antalet personer som i snitt bor i en bostad i Eskilstuna har ökat med 
2,3% sedan 2013 och att antalet bostäder ökar snabbare än antalet 
nybyggnationer sedan en tid tillbaka. Att antalet bostäder ökar i 
annan takt än nybyggnationen kan t.ex. bero på att ytor omställs till 
bostäder eller att ytor som tidigare har använts till annan verksamhet 
börjat användas för bostäder. 
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Figur 9: Befolkningsökning i förhållande till tillgänglig nyproduktion och vakanser i 
allmännyttan (Källa SCB) Notera att det saknas data för allmännyttan för vartannat 
år efter 2009, samt 2003. 
 
Slutsats:  
Det finna enligt analysen skäl att tro att antalet efterfrågade bostäder 
var ungefär i balans med utbudet av bostäder 2009. 
Jämfört med antal boende per hushåll  2009 behöver ytterligare ca 
2500 bostäder produceras för att uppnå samma trångboddhet. 
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Bostadsutbud i Eskilstuna 
Under det senaste decenniet har det huvudsakligen producerats 
bostäder för fåpersonshushåll, med upp till 3 personer per hushåll, 
medan årtiondet innan var mer inriktat mot större hushållsenheter. I 
grafen nedan ser vi att det under första halvan av 00-talet nästan inte 
producerades några 1-2 rumsbostäder alls, medan de idag utgör den 
mest frekventa bostadstypen som produceras. Bostäder för familjer 
som behöver 5 rum eller fler produceras nästan enbart i form av 
småhus. 
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Figur 10: Antal byggda bostäder av respektive storlek, Y axeln visar antal bostäder 
och X visar årtal (Källa SCB) 
 

Ur ett bostadscentrerat perspektiv ser det ganska annorlunda ut. När 
antalet boende i snitt per respektive bostadsstorlek räknas in 
avslöjas att det nybyggda utbudet riktats mot större hushållsenheter 
under större delen av de senaste 20 åren. Detta står i kontrast till hur 
Eskilstunaborna har valt att bo, där ca 38% av bostäderna bebos i 
ensamhushåll, medan endast 29% av nybyggnationen är av det 
mindre slaget, och räknar vi enbart 1-1,5 r.o.k. utgör dessa 
bostäderna enbart ca 13% av antalet boende (eller ca 25% av 
bostäderna) i snitt. 
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Figur 11: Antal bostadstillfällen räknat med Eskilstunasnitt. Y-axeln visar antal och 
x-axeln visar årtal (Källa SCB) 
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Figur 12: Andel ensamboende per åldersgrupp 
 
Främst är det unga och äldre som bor ensamma. Går vi in djupare i 
data framkommer att en större andel av männen bor ensamma fram 
till 60 års ålder, medan efter 60 är andelen kvinnor som bor ensamma 
högre än andelen män. 
 
Slutsats:  
Av de lägenheter som producerats de senaste 10 åren har flest varit 
lägenheter med 3-5 rum och kök, mest lämpade för större hushåll 
med goda inkomster. Ett möjligt trendbrott kan dock ha skett 2017-
2018, då de små bostäderna varit i majoritet. 
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De åldersgrupper där ensamboende är vanligast är inte aktiva på 
arbetsmarknaden i lika hög grad som andra åldersgrupper.  
 
 
Inkomstutveckling i Eskilstuna 
Inkomstutvecklingen i Eskilstuna har i mångt och mycket följt 
utvecklingen i Riket i stort. För både Riket och för Eskilstuna så har 
en förskjutning skett där fler har högre förvärvsinkomster de senaste 
10 åren. För både Riket och Eskilstuna gäller att den högsta 
inkomstutvecklingen har skett i gruppen 20-29 år, medan de som är 
65 och över inte har sett en lika god utveckling som snittet. 
Skillnaden mellan Riket och Eskilstuna består i att effekterna har 
varit mer uttalade i Eskilstuna, dvs. i Eskilstuna har de unga sett en 
ännu lite bättre inkomstutveckling än riket i stort, medan de äldre har 
sett en något sämre inkomstutveckling i Eskilstuna än gruppen 65+ i 
Riket i stort.  
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Figur 13: Inkomstutveckling för åldersgruppen 20-29 grupperade efter kön (Källa 
SCB) 
 
Sammantaget har inkomsterna under tioårsperioden 2009–2018 ökat 
med ca 20% för de som är 65+, ca 25% för gruppen 20-64 samt ca 
40% i gruppen 20-29. Under samma tidsperiod ökade KPI med 9,6%, 
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vilket innebär att köpkraften ökat för lokalt producerade varor (som 
bostäder) i alla grupper. 
 
Det är heller ingen större skillnad i utvecklingen mellan könen, utan 
inkomsterna har ökat för båda grupperna. För ungdomar kan man 
möjligen påpeka att det bland de yngre är fler män som fått de högre 
inkomsterna, men det är bland kvinnorna som flest har lämnat de 
lägsta inkomstgrupperna. En oroande trend är att de i pensionsåldern 
som rapporteras ha 0:- i inkomst har ökat de senaste 10 åren, 
männen mer än kvinnorna. 
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Figur 14: Inkomstutveckling för åldersgruppen 65+ grupperade efter kön (Källa SCB) 

 
Det som dock inte ändrats de senaste 10 åren är att inkomsterna i 
Eskilstuna ännu inte förmår att mäta sig med inkomsterna i Riket i 
snitt, men verkar i snitt inte tappa så mycket, även om 
medianinkomsten idag är något lägre idag jämfört med för 10 år 
sedan, relativt sett. 
 
Slutsats:  
En gynnsam inkomstutveckling i kommunen under de senaste 10 
åren har gett fler valmöjligheter på bostadsmarknaden. 
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Bostadsefterfrågan i Eskilstuna 
Hur ett bostadsbehov omsätts till en bostadsefterfrågan är ett ämne 
det har skrivits spaltmeter om. Olika ansatser har använts för att 
skatta efterfrågan med hjälp av olika variabler och man har på olika 
sätt ställt sig frågan ”Om det nu behövs så många fler bostäder, 
varför byggs det då inte mer?” med olika svar som pekar på allt ifrån 
brist på bidrag till det s.k. bruksvärdessystemet. Och också på en 
förståelse om att det är skillnad på behov och efterfrågan.  
 
En del av svaret på frågan ligger just i den insikten. En 
marknadsjämvikt, där marknadens utbud vid en viss efterfrågan vid 
ett givet pris innebär inte definitionsmässigt att hela behovet är 
tillgodosett, utan enbart att det behov som marknaden förmår att 
finansiera, där säljare och köpare kan mötas prismässigt, är 
tillgodosett. Definitionsmässigt är denna nivå inte heller att likställa 
med den samhällsekonomiskt optimala situationen.  
 
Den efterfrågan som bostadsexploatörer i Eskilstuna möter beror på 
4 huvudsakliga parametrar: antalet hushåll som flyttar inom eller till 
Eskilstuna, betalningsförmågan hos de som kommer att flytta och hur 
benägna de som flyttar är att flytta in i nyproducerade lägenheter 
samt prissättningen på successionsmarknaden, dvs. 
andrahandsmarknaden på bostäder.  
 
För samtliga fyra parametrar gäller ett positivt samband med en ökad 
efterfrågan, så skulle antalet flyttare, benägenheten att flytta till 
nyproduktion, flyttarnas inkomster eller prissättningen på 
successionsmarknaden öka så kommer efterfrågan på nyproducerade 
bostäder att öka.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att bostadsmarknaden är en mogen, 
heterogen marknad, så inom olika delmarknader kan både behoven 
och efterfrågan se olika ut. Den kanske största vattendelaren i 
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efterfrågan av bostäder är om vederbörande är ensamboende eller 
inte. Oavsett vilken del av marknaden en individ söker bostad på så 
lägger den individ som är sammanboende en mindre andel av sin 
inkomst för sitt boende än den som bor själv (eller själv med sina 
barn) i snitt i städer ungefär lika stora som Eskilstuna. 
 
Sammantaget för Eskilstuna så bor en relativt stor andel hushåll som 
är sammanboende 55/45, att jämföra med 50/50 i riket i stort, men 
sett till inkomster så ligger Eskilstuna visserligen fortsatt under 
rikssnittet, men med en stark utveckling som stora delar av Sverige.  
 
Flyttningsnettot är fortsatt positivt likaväl som att födelsenettot är 
positivt, vilket båda ökar efterfrågan på bostäder samtidigt som 
priserna på successionsmarknaden har varit stadigt ökande de 
senaste 5 åren, trots att utbudet av antalet bostäder (på alla 
marknader) ökat med 3%.  
 
Den data som finns som beskriver efterfrågan i Eskilstuna kommer 
från det kommunala fastighetsbolaget och dess kösystem. Systemet 
är uppbyggt på sådant vis att de sökande kan ange sina preferenser 
för hur de vill bo och var de vill bo och de kan ange så många val som 
det passar dem. Systemet åter oss alltså veta dels hur stora 
lägenheter som efterfrågas på hyresmarknaden och dels hur de som 
söker en hyresrätt prioriterar de olika områdena mot varandra. 
 
När man tittar på data för vilka storlekar som efterfrågas framträder 
en väldigt tydlig bild att det är främst mindre lägenheter, främst 2-
3r.o.k. som efterfrågas storleksmässigt, men viss efterfrågan finns 
också för större lägenheter. För de större lägenheterna blir dock 
frågan om inte hyresnivåerna snabbt blir avskräckande när de närmar 
sig nivåer som utgör en väsentlig del av en handpenning varje månad 
i nyproduktion. 
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Figur 15: Antal köande mot snitthyran hos Kommunfastighet 
 
Ködatan kontrasterar delvis grafen för åldersfördelningen i de olika 
boendeformerna ovan. Till skillnad från det faktiska utfallet så visar 
det sig att det är fler personer i åldern 30–39 år som står i kö till en 
ny hyresrätt än 20–29, som är den åldersgrupp som oftast bor i en 
hyresrätt. Även gruppen 40–49 verkar vara vanligare i köstatistiken än 
vad fördelningen bland de bosatta ger vid handen, då det är den 
åldersgrupp som oftast bor i småhus.  
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Figur 16 Fördelning av de sökande i Kommunfastigheters bestånd 
 
Tittar vi istället områdescentrerat ser vi att för den grupp som söker 
hyresrätt så är det mindre viktigt var bostaden ligger än hur stor den 
är. I snitt markerar man sig för 2 olika storlekar i kön, men när det 
kommer till områden markerar man sig i snitt för fler än 26 olika 
områden (av ca 50). 
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De flesta anger att de skulle vilja bo i centrum (ca 93%), eller inom 1 
km från centrum, och utanför den omedelbara stadskärnan är det 
områdena strax öster om ån, inklusive Östermalm, som är mest 
eftersökta. Även områdena runt stadsdelen Norr är populärt, medan 
området Västermalm utmärker sig bland områdena söder om 
stadskärnan. Tittar vi lite djupare så kan vi skönja att alla stadsdelar i 
Eskilstuna stad är mer eftertraktade än alla områden utanför 
Eskilstuna, inklusive de mest utpekade områdena i söder.  
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Figur 17: Söktryck och andel sökande kommunala hyresrätter 
 

Slutsats:  
Ökande inkomster och en växande befolkning ger också en ökad 
efterfrågan på bostäder i kommunen.  
De åldersgrupper som är mest troliga att stå i bostadskö (30-49år) är 
också de som mest sannolikt bor tillsammans med andra. 
Sammanboende, med och utan barn, bor oftast i småhus. 
 
 
Behovet i särskilda grupper 
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Äldres bostadsmarknad 
För friska äldre finns det gott om möjligheter att hitta ett lämpligt 
boende i Eskilstuna. Förvisso har många låga inkomster, men ingen 
annan åldersgrupp bor i så hög utsträckning i en ägd boendeform 
(äganderätt eller bostadsrätt) som gruppen 68-82 år, där hela 65-70% 
av alla bor i ett ägt boende. En bostad som man ägt länge ger 
möjlighet till ett boende med låga utgifter och det ger också möjlighet 
till flexibilitet i sitt val av boende. 
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Figur 18: Äldres ägande 
 
 
Den flexibiliteten är bra att ha, för det som händer efter 75 är ett 
tydligt preferensskifte mot att byta ett boende i småhus till att bo i 
flerfamiljshus. Denna effekt kvarstår även efter att vi rensat 
materialet från den typ av bostäder som erbjuds i kommunens Vård- 
och Omsorgsboenden.  
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Figur 19: Andel boende i flerfamiljshus mot småhus 
 
Många i gruppen 65+ har dock låga inkomster, där ca 12% har lägre 
disponibla inkomster än 10 000:-/månad, medan enbart 3–5% av 
lägenheterna i allmännyttan har en hyra som är ekonomiskt tillgänglig 
på dessa inkomstnivåer (dvs. endast ca 30% av disponibla 
inkomster). För att ha möjlighet att tillsäkra sig ett boende i detta 
delbestånd är därför viktigt att man står i kö till lägenheter länge, 
särskilt om man inte har så höga inkomster. I Eskilstuna saknas en 
enhetlig bostadskö och det finns många hyresvärdar. Enbart 3 
hyresvärdar är så stora att de omsluter 10% eller fler av de befintliga 
hyresrätterna vilket gör att en individ behöver vara aktiv hos många 
olika aktörer för att kunna få en lämplig lägenhet.  
 
Slutsats:  
Många äldre har goda ekonomiska förutsättningar, men gruppen är 
heterogen och många har också dåliga ekonomiska förutsättningar. 
Många äldre söker sig förr eller senare till ett boende i hyresrätt 
 
Äldre i behov av stöd 
För äldre som är i behov av stöd i sådan omfattning att stöd i hemmet 
inte längre är tillämpbart finns det idag 917 Lägenheter att tillgå 
fördelade på 16 olika boenden, med en fördelning mellan platser för 
somatiska besvär och platser anpassade mot demensboende. Den 
här gruppen förväntas på sikt att öka och tidvis snabbt, varför 
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expansionstakten diskuteras. Antalet personer som är 80 eller äldre 
förväntas öka med 2700 personer fram till 2030, vilket kommer att 
sätta avtryck i byggnationen de kommande åren. 
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Figur 20: Äldre som bor hos sina barn 
 
En fråga som dock behöver beaktas, utifrån hur behovet av särskilt 
boende kommer utvecklas, är skillnaden mellan hur äldre födda 
utomlands bor jämfört med äldre som har svenskfödda föräldrar. 
Immigrerade äldre bor i betydligt högre utsträckning tillsammans med 
något av sina barn. 11% av de invandrade äldre bor med ett av sina 
barn jämfört med ca 5,5% av de svenskfödda äldre.  
 
Slutsats:  
Gruppen äldre i behov av stöd tros öka, men kommunen har 
uppmärksammat situationen och diskuterar vägen framåt. Flera vård- 
och omsorgsboenden finns planerade eller är under byggnation. 
 
Bostäder inom LSS och socialpsykiatri  
I Eskilstuna finns idag 170 boendeplatser i socialpsykiatrin och 252 
boendeplatser för personer med funktionsvariationer. Behov av 
platser inom särskilt boende är beroende av ett antal faktorer som till 
exempel demografisk utveckling och hälsotillstånd hos målgruppen, 
medicinskt och teknisk utveckling, lagstiftning och 
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myndighetsutövning samt hur väl kommunen och regionen lyckas i 
sitt förebyggande arbete. Ytterligare faktorer som påverkar 
platsantalet är hur omsorgen organiseras, förutsättningar inom 
hemtjänst och boendestöd, utveckling av processen trygg och säker 
hemgång från sjukhuset samt minskade återinläggningar inom 
slutenvården. Just nu pekar kommunens indikatorer på ett ökande 
behov på både kort och lång sikt varför nya bostäder är under 
uppförande. 
 
Slutsats: Gruppen som behöver stöd inom ramen för LSS och 
socialpsykiatri är i ökande och kommunen ökar successivt antalet 
bostäder anpassade efter behoven. 
 
Bostadsbehov inom individ- och familjeomsorg 
Inom Individ- och familjeomsorgen finns ett högt tryck givet 
situationen på bostadsmarknaden. Dels innebär det höga söktrycket 
att det finns få lägenheter tillgängliga för verksamheten, dels innebär 
det att det blir svårare för verksamhetens brukare att själva hitta en 
lägenhet i konkurrens med övriga bostadsefterfrågande och slutligen 
att brukare som egentligen inte har skäl att söka hjälp med 
bostadslöshet kommer till verksamheten för att be om hjälp p.g.a. 
strukturell hemlöshet (bostadsbrist). Ofta har brukarna problem på 
den öppna bostadsmarknaden eftersom kraven för att få teckna 
kontrakt är högre än de kan uppfylla, t.ex. krav på tillräcklig inkomst 
och skuldfrihet, eller att de lägenheter som finns kostar för mycket. 
 
Verksamheten beskriver, trots marknadsläget, generellt en god 
kontakt med stadens hyresvärdar och de privata hyresvärdarna, som 
kollektiv, står med ungefär 53% av de lägenheter som omfattas av 
s.k. kommunkontrakt, vilket är ungefär i paritet till den privata 
hyresmarknadens storlek (ca 60% av utbudet). Boendestödet och 
brukaren gör gemensamt en bedömning om när de tror att brukaren 
är redo att ta över hyresavtalet i sitt eget namn.  
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Data över övertagna hyresavtal har sammanställts sedan 2017 och 
per 202005 har 31 brukare taget över sina avtal under året, vilket är i 
linje med den trend som finns i den tillgängliga datan. 
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Figur 21: Utveckling av kontraktsövertagande hos boendestöd. notera att sista 
datapunkten inte omfattar 12 månader. Källa: Bostadssociala enheten Eskilstuna 
kommun 
 
Den kö som finns för att få hjälp är i avtagande, men det är inte 
enbart ett resultat av att man lyckats hitta bostäder i Eskilstuna, utan 
en del av de sökande kan få hjälp i en extern placering, vilket delvis 
avspeglas i kösituationen. Det främsta inflödet av brukare är idag 
ungdomar som ännu inte kunnat etablera sig på bostadsmarknaden, 
delvis på grund av en brist i små ekonomiskt tillgängliga lägenheter, 
medan inflödet av barnfamiljer just nu är relativt lågt. 
 
Idag ser man ett behov av en utökning av stödboendeplatser 
eftersom vissa av brukarna blivit så kända av stadens hyresvärdar att 
de har svårt att få en bostad av den anledningen alt. att de kanske 
helt enkelt har svårt att ta ansvar för sin bostad.  
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Figur 22: Kösituationen hos boendestödet. Källas Bostadssociala enheten 
Eskilstuna kommun. 
 
Slutsats:  
Bostadssociala enheten vid Eskilstuna kommun ser ett behov av små 
lägenheter som är ekonomiskt tillgängliga. De 2–2,5 r.o.k. som byggs 
är relativt dyra för unga som ännu inte hunnit etablera sig på 
bostadsmarknaden. 
 
Bostadsmarknaden för studenter 
I Eskilstuna erbjuds en bostadsgaranti för studenter som flyttar till 
Eskilstuna för att studera från en ort som inte är belägen i Eskilstuna 
kommun eller någon av dess kranskommuner. De studentlägenheter 
som inte behövs för att täcka behovet från de som flyttar från andra 
kommuner kan hyras ut till studenter som inte omfattas av garantin. 
 
Tidigare har det rapporterats ett underskott på studentbostäder, men 
sedan det senaste tillskottet av bostäder så har det rått någon form 
av balans på denna marknad, där det har funnits enstaka lägenheter 
tillgängliga. 
 
Enligt prognos från högskolan så kommer antalet helårsstudieplatser 
att inom några år att öka något, varför kommunen bedömer att 
ytterligare ett antal studentlägenheter behöver tillskapas under de 
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kommande åren och en rutin har skapats för att fånga upp intresse 
för att bygga studentbostäder från de exploatörer som utvecklar 
bostäder i Eskilstuna. 
 
Slutsats: Det verkar råda balans i efterfrågan på studentbostäder, 
sedan senaste tillskottet av studentbostäder. Både höstterminen-19 
och höstterminen-20 har utbudet matchat efterfrågan på 
studentbostäder. En viss ökning av efterfrågan på studentbostäder 
förutspås i samband med etableringen av Mälardalens Universitet.  
 
Unga Vuxna 
För unga (på bostadsmarknaden, 18–29 år) ser situationen delvis 
annorlunda ut. Gruppen som helhet har haft en inkomstutveckling 
som har överstigit de andra grupperna på bostadsmarknaden, vilket 
har stärkt gruppens köpkraft, samtidigt som det är många som 
studerar och därigenom ser en helt annan ekonomisk bild, och dels är 
det de som varken studerar eller arbetar som behöver en ekonomiskt 
tillgänglig bostad, men som pga. sin relativt unga ålder inte kunnat 
samla på sig lika många kö- dagar som de många 30–49 åringar som 
står i kön. 
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Figur 23: Disponibel inkomst hos unga vuxna 
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Som synes är det bland de unga vuxna som de allra lägsta disponibla 
inkomsterna finns i Eskilstuna. Inte ens de allra billigaste 
hyreslägenheterna har en tillräckligt låg månadshyra för att vara ett 
alternativ för de som har en disponibel inkomst i något av de lägre 
spannen i den här gruppen. För att dessa personer skall kunna bli 
självförsörjande behöver deras disponibla inkomst ökas för att fler 
lägenheter skall bli ekonomiskt tillgängliga för dem. 
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Figur 24: Unga vuxna som bor kvar med sin föräldrar 
 
När vi tittar på hur många som bor kvar i sitt föräldrahem efter 18 ser 
vi att den gruppen är i ökande, både i antal och som andel i 
åldersgruppen. Detta trots en inkomstökning som är större än för de 
andra åldersgrupperna. Här finns möjligen ett ökat behov av fler 
instegslägenheter för unga vuxna som vill etablera sig på 
bostadsmarknaden. 
 
Slutsats:  
Fler unga vuxna bor hemma med sina föräldrar längre idag än för fem 
år sedan. 
Trots att ekonomin i gruppen som helhet har utvecklats positivt och i 
snabbare takt än andra åldersgrupper i Eskilstuna så finns det 
fortfarande många som har svårt att klara hyresnivåerna ens i det 
mogna beståndet. 
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Nyetablerade 
Eskilstuna har under de senaste fem åren sett ett positivt flyttnetto i 
gruppen utrikesfödda och det fanns sedan tidigare en relativt stor 
andel utlandsfödda bosatta i staden. Utlandsfödda med kort 
vistelsetid i landet har inte haft samma möjligheter att etablera sig på 
vare sig bostadsmarknaden eller arbetsmarknaden, som personer 
som har bott längre tid i staden. Situationen för nyetablerade liknar 
med andra ord situationen för unga med två svenskfödda föräldrar 
men utan möjligheten till förankring i bostads- och arbetskultur.  
 
Lägre inkomster leder till en lägre möjlighet att efterfråga bostäder. 
På en marknad som kännetecknas av en ökande efterfrågan, både i 
form av en expanderade marknad, men också genom en ökande 
betalningsvilja på marknaden så blir det allt svårare för personer med 
låga inkomster och få kö- dagar att hävda sig på bostadsmarknaden. 
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Figur 25: Disponibel inkomst 
 
Slutsatsen vad gäller möjligheten att hitta nya bostäder för 
nyetablerade i Eskilstuna är densamma som för de andra grupperna 
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med låga inkomster. För att ha råd med de allra billigaste av 
lägenheterna som finns i Eskilstuna krävs en disponibel inkomst om 
ca 10 000:-/månad om man använder konsumentverkets 
uppskattningar för fasta och rörliga kostnader för ett hushåll med 1 
person.  
 
I grafen ovan ser vi att 4 av 10 unga nyetablerade och 2 av tio av de 
medelålders nyetablerade inte når upp till den inkomstnivån. Det går 
inte att bygga till det priset utan omfattande offentliga interventioner, 
varför fokus rimligen bör läggas på att öka inkomsterna i denna 
grupp. För många unga finns fortfarande möjligheten att bo hemma, 
vilket ju också är en utveckling som vi ser i gruppen unga vuxna med 
utländsk bakgrund.  
 
Slutsats:  
För personer med kort förankringstid i Eskilstuna och som står 
utanför arbetsmarknaden finns det svårigheter att hitta ett lämpligt 
boende, både på hyresmarknaden och på marknaden med 
äganderätt. 
 
 
Eskilstuna 2030 
Framtidens Eskilstuna består av två städer och en mångskiftande 
landsbygd. Eskilstuna befinner sig i en expansiv fas och både 
näringsliv och offentlig sektor expanderar sin verksamhet för att klara 
de nya kraven. Utanför Kjula växer Eskilstuna Logistikpark fram med 
många verksamheter inom logistik men också inom IT och 
produktion. Region Sörmland bygger ut sjukhuset för att klara kraven 
från den allt större befolkningen och runt högskolan förs diskussioner 
om att expandera verksamheten till Universitetsnivå. På kommunal 
nivå kommer i alla fall första delen av 2020-talet att kännetecknas av 
stora investeringar i skola och omsorg, och om de demografiska 
prognoserna som presenterats ovan visar sig någorlunda träffsäkra 
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kommer expansionen att fortsätta ytterligare, då prognosen visar på 
en befolkningsökning om nästan 10% fram till 2030.  
 
Det skall dock sägas att detta vore en utvecklingstakt som är i paritet 
med, eller något lägre än prognosen för Riket i stort, och under de 
senaste 20 åren har Eskilstuna vuxit snabbare än riket. 
 
I den revidering av Översiktsplanen som pågår parallellt med 
bostadsförsörjningsplanen tas dock en planeringsmässig höjd för 15 
000 nya bostäder, eller ca 33 000 nya kommuninvånare, vilket skulle 
ge gott om planeringsmässigt utrymme att expandera.  
 
De flesta av dessa bostäder tänker man sig kommer att byggas i 
centrala Eskilstuna, eller dess närområden såsom Skiftinge, 
Lagersberg/Fröslunda/Råbergstorp, men Översiktsplanen identifierar 
också vad man kallar för utvecklingsnoder i form av Kvicksund, 
Torshälla med Torshälla huvud och Sundbyholm. I 
utvecklingsnoderna kommer det att finnas utrymme för en mer 
blandad bebyggelse. Utöver dessa områden pekar Översiktsplanen ut 
s.k. serviceorter i vilka det redan idag finns kommunal service, men 
som ligger utanför de områden man tror kommer ha störst 
efterfrågan.  
 
Drivkrafterna att bygga flerfamiljshus bedöms vara störst i 
stadskärnorna i Eskilstuna och Torshälla, med närområden, medan 
de som vill ha större area till sitt förfogande för bedöms efterfråga 
mark även utanför stadskärnorna, gärna med smidig närhet till 
transporter (kollektivtrafik och motorvägen). 
 
Som vi sett ovan har det sedan 2009 flyttat in ca 11 000 personer till 
Eskilstuna, men det har bara nyproducerats bostäder för ca 5 000 
personer. Därtill kommer de bostäder som omvandlats från ytor som 
tidigare inte använts till bostäder (ca 500 sedan 2009). Enligt 
prognosen fram till 2030 kommer ytterligare ca 10 000 personer vilja 
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bosätta sig i Eskilstuna, vilket ger ett behov av ca 6000–7500 
ytterligare bostäder under perioden, med hänsyn tagen till hur många 
som i snitt bor i bostäder av olika storlekar i Eskilstuna. Skulle det 
därtill visa sig att Eskilstuna fortsätter att locka en större andel av 
rikets befolkning så kommer ytterligare fler bostäder att behöva 
planeras och byggas för att komma till rätta med den allt 
tätbefolkade bostadssituationen som har utvecklat sig på senare år i 
Eskilstuna.  
 
Slutsats: 
Idag finns ett behov av ungefär 2500 bostäder för att få samma antal 
boende per hushåll som senast bostadsmarknaden kan förmodas var 
i balans. 
Enligt SCB:s prognos behövs ytterligare ca 4500–5000 bostäder för 
att husera alla prognostiserade eskilstunabor år 2030. 
 
Sammantaget anger den demografiska prognosen att 7–7500 
bostäder skulle behöva byggas till 2030, vilket innebär ca 750 
bostäder/år. 
Eskilstunas översiktsplanen har 15 000 nya bostäder till 2030 som 
planeringshorisont och skulle det scenariot inträffa behöver minst 
1500 bostäder detaljplaneras och byggas per år. 
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Bilaga 2  
 

Eskilstuna vision 2030 – målbilder: 
 

En hållbar livsstil  
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna är en global ledstjärna inom 
miljöområdet. Eskilstuna är platsen där det är lätt att leva 
klimatsmart och ha en medveten livsstil. Våra modiga innovationer 
för hållbar utveckling exporteras världen över och vi är en del av ett 
internationellt centrum för förnybar energi. Här möter vi pulserande, 
vackra och grönskande städer med Eskilstunaån som livsnerv. Vårt 
industriarv går hand i hand med nyskapande arkitektur och miljöer 
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som skapar rum för oväntade, spännande möten och stimulerar 
hållbart och innovativt företagande. Landsbygden innebär 
handlingskraft, gröna näringar och närodlat tillsammans med 
naturupplevelser och artrikedom. Här finns attraktiva boendemiljöer 
vid Mälaren och Hjälmaren och du lever ett både uppkopplat och 
avkopplat liv. 
 
Ett gott liv  
Det är ingen tillfällighet att vi trivs i Eskilstuna och har kul 
tillsammans. Vår idrotts- och kulturstad har ett starkt föreningsliv 
samt nöjen och evenemang som berikar oss Eskilstunabor och lockar 
besökare nationellt och internationellt. I våra sammanflätade, 
trivsamma, trygga stadsdelar och samhällen skapar vi tillsammans 
upplevelser för alla sinnen – från myllrande gatuliv till platser för 
lekfullhet, rekreation och bildning – där vi möts, gläds och utvecklas 
som människor. Som jämställd, välkomnande och inkluderande stad 
tror vi på alla människors förmågor och vi bygger Eskilstuna på den 
grundstenen. Här har barn och unga alla möjligheter att skapa och 
förverkliga framtidsdrömmar, här har vi arbetsglädje och fritid, här 
har vi en aktiv och trygg ålderdom. Här har vi nära till varandra, här 
känner vi tillit, gemenskap och framtidstro 
 
Ett aktivt arbetsliv och modigt näringsliv  
Det är ingen tillfällighet att Eskilstuna har ett öppet och modigt 
näringslivsklimat. Vi tar avstamp i vår enastående historia som 
Fristad med entreprenörskap och innovationer och bildar modell för 
omvärlden för hur vi tillsammans skapar ett framgångsrikt, modernt 
och hållbart näringsliv. I universitetsstaden Eskilstuna utvecklar vi 
våra förmågor genom hela livet, från förskola till yrkesutbildningar 
och akademiska studier, i inspirerande lärmiljöer utifrån våra egna 
förutsättningar. Vi har en hög utbildnings- och kunskapsnivå som 
möter näringslivets kompetensbehov och tillför utvecklingskraft. Vi 
tillvaratar förmågor och alla kan hitta sin plats i ett aktivt arbetsliv. 
Här finns drivkraft och här är det självklart att bidra med sin kunskap 
och sitt arbete. Eskilstuna är en attraktiv del av Stockholm 
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Mälardalen och en ledande aktör i regionen. Våra goda och hållbara 
kommunikationer gör att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna 
samtidigt som vi Eskilstunabor arbetar såväl lokalt som globalt. 
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Bilaga till tjänsteskrivelse 
 

Remiss  
 Förslag till Plan för bostadsförsörjning 
 Förslag till Riktlinjer för bostadsanskaffning 

 
Remissvaren ska var inkomna till kommunstyrelsen senast den 24 februari 2021. 
 

Sändlista 
 
Nämnder 
Socialnämnden 
Vård och omsorgsnämnden 
Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden 
Gymnasienämnden 
Grundskolenämnden  
Förskolenämnden 
Kultur – och Fritidsnämnden 
Torshälla stads nämnd  
Miljö- och räddningstjänstnämnden 
 
Råd 
Brottsförebyggande 
Jämställdhetsberedning 
Minoritetsrådet 
Pensionärsrådet 
Funktionsrättsråd 
 
Koncernbolag 
Eskilstuna Kommunföretag AB 
Eskilstuna Kommunfastighet AB 
 
Externa 
Länsstyrelsen avd. Samhällsbyggnad  sodermanland@lansstyrelsen.se  
Region Sörmland avd. Hållbar regional utveckling post@regionsormland.se  
4 Mälarstäder    kontaktcenter@vasteras.se  

kontaktcenter@strangnas.se 
kommunen@enkoping.se   

Eskilstuna Stadsmission   info@eskilstunastadsmission.se 
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Fastighetsägarna Mitt-Nord   info.mittnord@fastighetsagarna.se 
Hyresgästföreningen   nina.hedlund@hyresgastforeningen.se  
Mälardalens Studentkår   info@mdsu.se  
Flens kommun   flenskommun@flen.se  
Kungsörs kommun   info@kungsor.se
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Kommunstyrelsens förvaltning 
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Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga avstämningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Avstämning år 2020 av Kultur- och fritidspolitiskt program 2018 - 2021 
Kultur- och fritidspolitiskt program är ett övergripande och sammanfattande 
dokument som beskriver inriktningen för arbetet med kultur och fritid i 
Kungsör 2018 - 2021. Våren 2020 inledde tjänstepersoner på Kultur & 
fritidsförvaltningen en avstämning för att se hur programmet efterlevs under 
perioden. I bilagan följer en beskrivning på hur gruppen upplever 
efterlevnaden av ambitionerna i programmet. Ledorden som ska prägla hela 
arbetet är öppenhet, delaktighet och samarbete.  
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga - Avstämning Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 
KF 2018-06-18 § 75 Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021 
KS-handling nr 19/2018 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
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Diarienummer 
KS 2018/204 
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Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter och berör många olika områden inom 
kultur- och fritidslivet. Det är ett sammanfattande och övergripande dokument som beskriver inriktningen 
för det kultur- och fritidspolitiska arbetet fram till och med år 2021. Det är antaget av kommunfullmäktige 
den 18 juni 2018 och är styrande för hela kommunkoncernen.  
Ansvaret för uppföljning ligger på kommunstyrelsen och ska ske våren 2020 och vid programperiodens slut.

I processen med att ta fram det kultur- och fritidspolitiska programmet har dialog förts med föreningar, 
studieförbund och allmänhet. Dialogen har skett genom möten och enkäter, och förslaget till program har 
skickats till aktörerna på remiss. Det har även kommunicerats på kommunens webbplats.

Med begreppet Kungsör menas hela det geografiska området Kungsörs kommun med tätorten, Valskog, 
byarna och omgivande landsbygd.
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Kungsör har stor potential att utvecklas som plats 
för fritid och kultur. Här finns runt 70 föreningar, 
fina anläggningar, en fantastisk natur och historia, 
och evenemang som växer. Litenheten är en styrka 
tillsammans med det geografiska läget i en region 
med tillväxt. Möjligheten finns att locka såväl nya 
Kungsörsbor som besökare från en stor region och i 
den processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett 
rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och 
stärker invånarnas känsla av livskvalitet.   

Öppenhet och tillgänglighet
Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor 
upplever glädje och gemenskap, har en positiv 
inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det 
ökar förståelsen mellan människor och olika grup-
per. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och 
tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att 
vara delaktiga. Delaktighet skapar engagemang och 
ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och 
medlemmar i föreningarna.  

Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse 
för integrationen och för tillvaratagandet av olika 
influenser och kompetenser. Kungsör blir ett allt mer 
mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla ar-
betar för ett jämlikt kultur- och fritidsliv där man tar 
vara på kreativitet och mångfald. Alla som vill ska 
kunna vara med utifrån sina förutsättningar oberoen-
de av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Samarbete
Nyckeln till att lyckas, i synnerhet i en liten kom-
mun, är samarbete - samarbete mellan föreningar, 
föreningar och kommunen, mellan olika aktörer. 
Det är genom att träffas och samverka som vi får 
möjlighet att öka kunskap, diskutera verksamheter 
och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöj-
ligheter och utmaningar som vi står inför, och det 
är i samverkan som vi fyller Kungsörs kultur- och 
fritidsliv med ett bra innehåll. 

Kungsörs kultur- och fritidsliv utvecklar vi tillsammans

Ledorden som ska prägla arbetet inom kultur- och fritidsområdet är:

»Öppenhet     »Delaktighet     »Samarbete
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Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera 
utgångspunkter:
• kommunens vision och övergripande mål som 

ska genomsyra all kommunal verksamhet
• de nationella kulturpolitiska målen, där det bland 

annat slås fast att kulturpolitiken ska:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelse,  
 bildning och till att utveckla sina skapande   
 förmågor
- främja ett levande kulturarv som bevaras,   
 används och utvecklas
- särskilt uppmärksamma barns och ungas   
 rätt till kultur.

• kommunens jämställdhetsplan och den europeis-
ka deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, som Kungsörs kommun skrivit under

• det övergripande målet för integrationspolitiken 
som handlar om lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

• de nationella målen för folkhälsa, där följande 
tre har speciell relevans för programmet:
- delaktighet och inflytande i samhället.    
  Brist på inflytande och möjlighet att påverka  
  den egna livssituationen har ett starkt sam-  
  band med hälsa. Såväl social som kulturell   
  delaktighet är viktigt.
- barn och ungas uppväxtvillkor. I synnerhet   
  på fritiden är idrott, friluftsliv och kultur en   
  stor del av barns och ungas liv, och viktiga   
  områden för hälsa och välbefinnande.
- ökad fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk   
  aktivitet främjar hälsan och har en sjukdoms- 
  förebyggande effekt.

• Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, som be-
skriver idrottens värdegrund:
 - glädje och gemenskap
 - demokrati och delaktighet
 - allas rätt att vara med
 - rent spel

Utgångspunkter i programmet
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Idrott 
Kungsörs kommuns stöd till idrotten har speciellt 
fokus på barn och unga. Målet är att få så många 
som möjligt att vara fysiskt aktiva för bättre hälsa 
och välbefinnande med förhoppningen om att 
grundlägga goda vanor som följer med genom livet. 

En bredd av olika former av idrott har potentialen att 
locka fler barn och unga. För att också uppnå kvalité 
i idrottslivet är ledarfrågan central. Det är viktigt att 
hitta personer som vill vara ledare och som är bra 
förebilder med ett inkluderande förhållningssätt.

Därför ska:
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar särskilt 
stöttas och utvecklas genom olika samarbeten
- barn och ungdomar tilldelas träningstider före 
vuxna i de kommunala anläggningarna 
- hyror och avgifter vara lägre för barn och ungdomar
- barn stimuleras att prova på olika idrotter långt upp 
i åldrarna, exempelvis genom att göra utrustning 
tillgänglig för alla via Fritidsbanken
- kommunen utveckla samverkan mellan skolan och 
idrottslivet
- möjligheterna till spontan fysisk aktivitet öka, utan 
krav på prestation eller lagtillhörighet
- föreningar inom barn- och ungdomsidrotten särskilt 
stimuleras så att fler startar/breddar sin verksamhet 
- föreningar som får stöd arbeta enligt Riksidrottsför-
bundets värdegrunder
- kommunen ha en dialog med barn och ungdomar 
vid nya projekt gällande idrottsanläggningar

Kultur 
Även inom kulturområdet har barn och unga särskild 
fokus i enlighet med bland annat de nationella kultur-
politiska målen. Det är viktigt att ta tillvara på ungas 
kreativitet, och vilja att utöva och ta del av kultur. 

Därför ska:
- kulturutbudet för barn och unga stärkas i dialog och 
samarbete med målgruppen
- barn och unga särskilt beaktas i planeringen av nya 
och utvecklingen av befintliga evenemang 
- kommunen stärka samverkan mellan skolan och 
olika kulturverksamheter
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar stöttas 
och utvecklas genom olika samarbeten
- kunskap och intresse för teknikhistoria uppmuntras

Barn och unga
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Ett kreativt, öppet och inkluderande kultur- och fri-
tidsliv med musik, teater, film, konst, idrott, frilufts-
liv med mera har många positiva effekter. Det bidrar 
till ett levande Kungsör, till livskvalitet, välbefin-
nande och hälsa. Det skapar mötesplatser och verkar 
positivt för integration och känslan av gemenskap. 
Kultur, idrott och friluftsliv skapar dessutom upp-
levelser som marknadsför Kungsör och bidrar till 
tillväxt.

Kungsör har ett relativt bra kultur- och fritidsut-
bud som uppskattas av invånarna och lockar en del 
besökare utifrån, men det finns också utmaningar. En 
sådan utmaning är att det är få föreningar och aktörer 
som står för en stor del av utbudet. 

Därför ska:
- en aktiv samverkan ske för att öka utbudet, och 
stärka nya och befintliga föreningar och aktörer
- forum finnas där aktörerna inom kultur- och fritids-
området kan mötas, diskutera idéer, samarbetsmöj-
ligheter och utmaningar
- gemensamma mötesplatser och samlingsplatser 
stimuleras
- kommunen marknadsföra och på olika sätt stötta 
evenemang 
- samarbeten utvecklas med regionala aktörer och re-
gionala projekt i syfte att stärka utbudet och utveck-
lingen i Kungsör
- mångfald och kulturella olikheter tillvaratas

Livskvalité och tillväxt
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Kungsör har en lång, intressant och rik historia 
som har stark koppling till varumärket Kungariket 
Kungsör. Flera intressanta kulturarv finns i kommu-
nen, exempelvis unika naturområden, Kungsudden, 
vackra kyrkor, levande bygdegårdar och historiska 
samlingar.
 
Historien och kulturarven har stor betydelse för för-
ståelsen av i vilket sammanhang vi hör hemma och 
för platsens identitet. De har dessutom ett marknads-
föringsvärde och bidrar som inspiration och inram-
ning till en rad arrangemang och upplevelser.

Därför ska:
- Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas 
och lyftas fram
- tillgängligheten till våra kulturhistoriska miljöer 
vara god
- kommunen delta i samverkansprojekt på regional 
nivå, exempelvis ”Kulturarvsportal Västmanland”
- kommunen stötta både tätorten, Valskog, Torpa, 
Granhammar och omgivande landsbygd för ett le-
vande Kungsör
- närheten till unika naturområden och Mälaren till-
varatas och vidareutvecklas

Kungsudden
Kungsudden är en mycket betydelsefull plats för be-
rättandet och levandegörandet av Kungsörs historia. 
Här köpte Gustav Vasa sig sin gård och la grunden 
för dagens Kungsör, och här vistades kungligheter 
när de ville njuta av livet utanför storstan.  
 

Idag är Kungsudden ett populärt besöksmål med 
flera kulturevenemang, restaurang och hembygdsmu-
seum. Flera leder utgår också härifrån och naturen 
på och runt området är speciell. Kungsudden har alla 
möjligheter att fortsätta att utvecklas som central 
plats för kultur och rekreation.

Därför ska:
- kommunen vara aktiv i samarbeten som stärker och 
utvecklar Kungsudden och i marknadsföringen av 
området, aktiviteter och evenemang

Kulturarv
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I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle är bild-
ning och livslångt lärande viktigt för demokrati och 
delaktighet. I detta ligger möjligheten att påverka 
den egna livssituationen, något som i sin tur har stor 
betydelse för hälsa och välbefinnande. Viktiga ak-
törer för bildning, förnyelse av kunskap, kultur och 
lärande är biblioteket och studieförbunden. 

Biblioteket 
Biblioteket i Kungsör är en välbesökt kunskapsplats 
med en unik roll i det livslånga lärandet. Biblioteket 
är en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts, 
och där många av kommunens kulturarrangemang 
äger rum. 
 
Studieförbunden
Studieförbunden är viktiga aktörer för bildade och 
aktiva kommuninvånare, för demokrati och delak-
tighet. Studieförbunden bidrar också genom olika 
egna arrangemang och samarbeten, bland annat med 
biblioteket, till ett levande kulturliv. 

Därför ska:
- biblioteket erbjuda kompetens, vägledning och 
service för att göra det livslånga lärandet möjligt
- biblioteket vara en attraktiv och inkluderande mö-
tesplats, tillgänglig för alla
- biblioteket vara aktivt i samarbeten runt olika kul-
turarrangemang
- kommunen medverka till att öka den digitala delak-
tigheten

- dialog föras mellan kommunen och studieförbun-
den om den kommunala bidragsmodellen 
- samarbetet med studieförbunden stärkas för att öka 
utbudet av kulturaktiviteter, och aktiviteter för bild-
ning och lärande i Kungsör

Det livslånga lärandet
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En god samverkan mellan kommunen och fören-
ingar, studieförbund, bygdegårdar, fria aktörer och 
företag är nyckeln till ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. Denna goda samverkan bör inte bara finnas 
lokalt utan även gälla över kommungränserna och 
med regionala aktörer. 

I denna samverkan ska kommunen ha en aktiv roll 
och det ska vara tydligt för alla vad kommunen  

kan bidra med. 

Därför ska:
- kommunen aktivt arbeta för att aktörer möts, får 
kunskaper och samverkar kring angelägna frågor 
- kommunen ha en god service till föreningar, studie-
förbund och andra aktörer inom området
- stödet till föreningar och studieförbund vara tydligt
- kommunens förvaltningar aktivt samarbeta med 
idrotten, studieförbunden och kulturlivet 
- kommunen bidra till att marknadsföra kultur- och 
fritidslivet, t.ex. genom att ha ett föreningsregister på 
webbplatsen med länkar till föreningarnas hemsidor, 
marknadsföra kommande evenemang på webben och 
i media, årligen göra och dela ut Kultur- och fritids-
guiden till alla hushåll och nyinflyttade, och erbjuda 
föreningslivet att visa upp sig vid olika arrangemang
 - kommunens anläggningar ha god standard, till-
gänglighet och nyttjandegrad, och utvecklas i dialog 
med föreningarna 

- samarbeten sökas regionalt, exempelvis med Väst-
manlands Idrottsförbund, SISU och Västmanlands 
Teater
- kommunen göra en aktiv marknadsföring för att 
erbjuda föreningar i andra kommuner att förlägga 
sina läger i Kungsör

U
pp

le
va

 o
ch

 g
ör

a Kungsörs 
kommun 

presenterar

Kultur- och 
fritidsguide
2018/2019

www.kungsor.se/uppleva-och-gora

Föreningsstöd och samverkan
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Till fritidslivet räknas även friluftslivet. Här har 
Kungsör goda förutsättningar med en fantastisk na-
tur, närheten till Mälaren och fina leder för cykling, 
vandring, löpning och ridning. För det som kallas 
friluftsliv eller rekreation har en särskild plan tagits 
fram - Friluftsplan för Kungsörs kommun - som 
detta program hänvisar till.

Kommunen har också gjort flera fina skrifter till 
hjälp för den som vill upptäcka och röra sig i naturen 
på egen hand, exempelvis Naturguiden och foldrarna 
för cykellederna, Kungsörsleden och Drottning Kris-
tinas ridled.

Speciellt viktigt inom detta område är skötsel och 
tillgänglighet, samt att vi tillvaratar möjligheterna 
och utvecklar friluftslivet med utgångspunkt i led-
orden i detta program; öppenhet, delaktighet och 
samarbete.

Lockmora med omgivningar är en omtyckt plats för 
friluftsliv. Här finns flera motionsspår som används 
för cykling, löpning, vandring, ridning och skidåk-
ning. Här finns en ridanläggning som är bemannad 
året om, en friluftsgård, en mindre golfanläggning 
och kolonilotter. I området finns aktiva föreningar 
och flera arrangemang anordnas under året. 
Området har alla förutsättningar att utvecklas som 
utflyktsmål, mötesplats och utgångspunkt för fri-
luftsliv och olika aktiviteter.

Därför ska:
- kommunen verka för att utveckla och göra  
Lockmoraområdet med omgivningar mer tillgängligt 
som tränings- rekreations- och friluftsområde
- utveckling ske i dialog med föreningar
- badplatserna vid Botten och Skillinge fortsätta 
utvecklas
- kommunen verka för att utveckla naturleder

Friluftsliv
Sida 247 (337)



Ett stort tack till alla er som är delaktiga i att utveckla 
Kungsörs kultur- och fritidsliv.
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Avstämning Sida 1 (8) 

 

Datum Vår beteckning 

2020-12-30 KS: 2018/204 

Ert datum Er beteckning 

  

Adressat 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens förvaltning, Kultur& fritid 

Arbetsgrupp: Lina Ekdahl, Mikael Nilsson, 
Linda Jakobsson, Ulf Hölke 

  

 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

 

Avstämning år 2020 av Kultur- och fritidspolitiskt 
program 2018 - 2021 
Kultur- och fritidspolitiskt program är ett övergripande och sammanfattande dokument som beskriver 
inriktningen för arbetet med kultur och fritid i Kungsör 2018 - 2021. Våren 2020 inledde 
tjänstepersoner på Kultur & fritidsförvaltningen en avstämning för att se hur programmet efterlevs 
under perioden. Här följer en beskrivning på hur gruppen upplever efterlevnaden av ambitionerna i 
programmet. Ledorden som ska prägla hela arbetet är öppenhet, delaktighet och samarbete.  
 

Avstämning 

För att tydliggöra efterlevnaden av programmet fram till 2020 har vi valt att färglägga direkt i 
programmet: 

 Grönt betyder att arbetet är i gång och det är hög grad av efterlevnad.    
 Gult betyder att arbetet är påbörjat men mer finns att göra/utveckla. 
 Rött betyder att arbete eller initiativ inte är påbörjat.  

 
Under varje kapitel finns några kommentarer på det som är gjort och/eller utmaningar som vi har.  
Vi ser redan nu att även om barn och unga är prioriterade i det kultur- och fritidspolitiska programmet 
kommer vi behöva arbeta mer med barnkonventionen som bas för nästa period.  
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Kommentar kapitel: Barn och Unga 
Vi ger möjlighet för ledarutbildningsbidrag och vi schemalägger träningstider för barn och 
unga först. Planen att arrangera prova på kvällar i sporthallen med start vårterminen 2020 
fick skjutas upp på grund av Corona.  

2018 invigdes två allaktivitetsytor vid den nybyggda Kung Karls skola. Numera finns det utegym vid 
både Kungsörs och Valskogs elljusspår.  

Dialog med barn och ungdomar sker. Kultur & fritid är representerat och fångar upp frågor på 
kommungemensamt elevråd. Deltar på gårdsråd på fritidsgården om behov finns. Gäller både kultur 
och idrott. 

Ett Makerspace har öppnat och det finns numera 3-d skrivare på Kungsörs bibliotek. 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

  

Kommentar kapitel: Livskvalité och tillväxt 
Kultur & fritid arbetar aktivt för att samverka med föreningslivet. Bland annat genom stormöte med 
kulturföreningarna. Vi har regelbundet aktivitetsgruppsmöte med föreningslivet.  

VIVA brukar ha öppet hus på kulturveckan. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential för att 
mångfald och kulturella olikheter ska tillvaratas i högre utsträckning.  

Ett exempel på regionala samarbeten är Ett kulturliv för alla - konst, -teater och -musik som fungerar 
väl.  
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Kommentar kapitel: Kulturarv  
Kungsörs kommun har ett intressant kulturarv och unika natur- och kulturområden som ger 
kommuninvånare och besökare mervärde.  

Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas om och lyfts fram. Kommunen och 
hembygdsföreningen har tillsammans under våren 2020 valt att lyfta fram historiska platser med hjälp 
av Storyspots. Storyspots är ljudberättelser i en app i mobilen.  

I oktober 2020 lanserades en ny webbplats för Kulturarv i Västmanland: 
https://kulturarvvastmanland.se/  Där kan vi liksom länets övriga kommuner lägga till intressanta 
artiklar om vårt kulturarv. Arbetsgrupp ska bildas.  

Sida 253 (337)

https://kulturarvvastmanland.se/


6

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

 

Kommentar kapitel: Det livslånga lärandet  
Biblioteket har öppnat för meröppet (viktigt socialt sammanhang, där personer kan mötas kravlöst och 
där även människor med små ekonomiska medel har en plats). Biblioteket fungerar även som 
mötesplats för ungdomar som gör läxor, kollar på sina mobiler.  

Nytt verktyg för folkbildning är på gång. Programmering och 3d-skrivare. 

Utmaning: Att hitta sätt för att göra ungdomar delaktiga i programutbudet för barn och ungdomar samt 
att hitta program till 11-åringar och uppåt.   
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Kommentar kapitel: Föreningsstöd och samverkan 
Stödet till föreningar och studieförbund: det pågår ett arbete med att se över nuvarande bidragssystem i 
samverkan med Köping och Arboga. Arbetat kommer att pågå i 2 år. Kungsör kommer få ta del av det 
gemensamma resultatet.  

Kultur & fritid har ett väl fungerande samarbete med KKTAB gällande kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar – Fastighetsenheten arbetar med att ta fram en underhållsplan. 

Samarbeten ska sökas regionalt: vi avser fortsätta med Ett kulturliv för alla, konst i samarbete med 
region och de andra kommunerna i Västmanland.  Även Ett kulturliv för alla – teater och musik avser 
fortsätta.  

Kungsörs bibliotek samarbetar inom länet med alla medier i ett nytt bibliotekssystem: KOHA. 
Biblioteket samverkar med studieförbunden och föreningslivet om programverksamhet och 
föreläsningar. 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 

736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Kommentar kapitel: Friluftsliv 
Våra möteslokaler och idrottsanläggningar har relativt god tillgänglighet.  

Kultur & fritid, Näringslivslivsenheten, Kommunekolog och KKTAB driftenhet ser över 
ansvarsfördelningen av friluftslederna. 

Vi digitaliserar stora delar av friluftsområden och lederna i appen Naturkartan (som vi har 
tillsammans med Köpings kommun och Arboga kommun).  

Badplatserna i Skillinge och Botten har sedan 2019 fått riktiga toaletter (varav en RWC).  

I Lockmora-området har Stenladan rustats och iordningställts för samlingslokal sommartid. 

Kommunen har stöttat föreningen KSK som har utvecklat uppmärkta MTB-banor.
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Vår handläggare 
Theres.Andersson@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Uppföljning av livsmedelsplan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I Kungsörs kommuns livsmedelsplan som antogs den 6 april 2020 av 
kommunfullmäktige anges att en årlig uppföljning av planen ska 
genomföras. Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen. 
Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala 
strategin och har fyra fokusområden: Upplevelsemat, Krismat, Viltmat samt 
Kommunens mat. 
Under 2020 påbörjades arbetet inom samtliga fyra fokusområden. Vissa av 
de planerade åtgärderna, exempelvis matsafari, har skjutits på framtiden på 
grund av rådande restriktioner kring covid-19. 

Beslutsunderlag 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Theres Andersson 
Miljöstrateg 

Skickas till 
Felipe Rivera 
Ida-Maria Rydberg 
Lina Ekdahl 
Therés Andersson 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/64 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 03 82 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/64 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Den kommunala livsmedelsplanen har sin utgångspunkt i den regionala 
strategin och har fyra fokusområden: Upplevelsemat, Krismat, Viltmat samt 
Kommunens mat. 
Till respektive fokusområde är kopplat ett antal aktiviteter som ska 
genomföras under de kommande åren. Det har genomförts aktiviteter inom 
samtliga fyra fokusområden under 2020. 

Upplevelsemat 
Den planerade matsafarin tillsammans med Arboga och Köping blev inte av 
på grund av pandemin, men planer finns att genomföra den på ett säkert sätt 
under 2021. 
Tillsammans med övriga kommuner i Västmanland genomfördes kampanjen 
Nära Matsommar under veckorna 25-34, där totalt 27 företag deltog. 
Sammanfattningsvis kan sägas att merparten av dessa företag uppger att de 
har haft mer försäljning under sommaren än vad de förväntat sig samt att 
försäljningen under september varit mycket bra.  

Krismat 
Den 30 september genomfördes ett besök av Länsstyrelsen och 
Försvarsmakten. Vid besöket gjordes kontroller av hur kommunen arbetar 
med krismeny, reservkraft och matförråd.  
Dessutom diskuterades hur kommunen vill jobba med den årliga 
krisberedskapsveckan. Kommunen fick presentera arbetet med 
livsmedelsförsörjningslagret där man har jobbat strategiskt och strukturerat 
med en kontinuitetshantering för att säkerställa livsmedelsförsörjningen i 
kommunen och med fokus på målgrupper som är i större behov av hjälp och 
stöd vid en eventuell livsmedelsförsörjningsbrist. Länsstyrelsen ansåg att det 
finns mycket goda lärdomar och erfarenheter hos Kungsör inom denna 
fråga, något som länet behöver lyfta upp och lära sig av.  
Kommunens kostchef presenterade den 12 oktober Kungsörs arbete med 
kontinuitetshantering och livsmedelshantering för SUV, Samverkan för 
utveckling av Västmanland. SUV samlar länets aktörer, kommuner, Region 
Västmanland och länets riksdagsledamöter. Vid mötet redogjordes dessutom 
för hur Kungsörs krisförråd med mat skapades och hur man jobbar för att 
hålla liv i det arbetet. 
Internt har serviceenheten under året skapat och utvecklat rutiner kring 
krismat: 

 Årlig kontroll av matsedel. (uppdatering utifrån tillgång) 
 Årlig kontroll av förråd. (Se över bäst före datum på mat) 
 Se över rutin av årliga handlingsplan vid kris.  
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Diarienummer 
KS 2021/64 
Er beteckning 
 

 Uppföljning av arbetet med kökspersonal. 
Det har tagits fram en handlingsplan för måltidsverksamhetens arbete vid 
stor sjukfrånvaro. 

Viltmat 
Representanter från kommunen har deltagit vid seminarier rörande viltmat 
och framför allt då vildsvin. Då området viltmat är omgärdat av mycket 
lagstiftning så är det inte helt okomplicerat att upphandla. Arbetet kommer 
att fortsätta under 2021. Fokus kommer att vara att hitta goda exempel på 
hur man kan göra samt se och lära av kommuner som kommit längre i 
frågan. 

Kommunens mat 
I samband med Världsmiljöveckan genomfördes informationsinsatser 
rörande matsvinn, kopplingen mat-miljö-klimat samt hur man kan minska 
sin vattenförbrukning. När det gäller att minska matsvinnet från kommunens 
kök så har möjligheterna till att sälja överbliven mat undersökts. Ett försök 
kommer att genomföras där i första hand skolans personal får möjlighet att 
köpa matlådor med överbliven mat. Försöket kommer att utvärderas efter att 
systemet varit i bruk en tid. 
 
Ett kontinuerligt arbete pågår avseende livsmedelsupphandling. Målet är 
bland annat att få upphandlingen att samverka med hållbara matsedlar.  
Framtida upphandlingar kommer att vara mer anpassade utifrån kommunens 
tillgång av råvaror om stora grossister påverkas av svårigheter att leverera 
livsmedel.
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Särskilt yttrande gällande åtgärdsvalsstudie för 
väg 56/250, stråket Alberga-Kungsör-Köping-
Kolsva 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen lämnar ett särskilt yttrande gällande åtgärdsvalstudien för 
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Ärendebeskrivning 

Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun lämnar ett särskilt yttrande gällande åtgärdsvalstudien 
Alberga-Kungsör-Köping-Kolsva, riksväg 56 och länsväg 250. Trafikverket 
har genomfört en åtgärsdsvalstudie där man presenterar två åtgärdsförslag 
för sträckorna, Alberga-Kungsör, Kungsör-Köping och Köping-Kolsva. 
Förslagen är mötesfri landsväg (2+1 väg) respektive tvåfältsväg.  
Riksväg 56 
Riksväg 56 ingår i det nationella stamvägnätet och är en del av det 
nationella stråket Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. Sträckan mellan 
Alberga och Kungsör är smal, krokig, relativt olyckdrabbad och har 80 km/h 
som skyltad hastighet. Trafikverket rekommenderar i sitt ställningstagande 
att vägen byggs om till en mötesfri 2+1 väg.  
Sammanfattningsvis innebär en ombyggnad av vägen följande: Befintlig 
väg byggs om till mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på 
hela sträckan. Även lämpliga vattenskyddsåtgärder, längs sträckan inklusive 
för två vattenskyddsområden, ingår. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 
Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas.  
Denna åtgärd kommer hanteras i den nationella planen. Det finns inget 
beslut om när en ombyggnad kan bli aktuell.  
Kungsörs kommun delar Trafikverkets ställningstagande att sträckan byggs 
om till mötesfri 2+1 väg. 
Länsväg 250, sträckan Köping-Kolsva 
Vägen är relativt nyligen ombyggd till en nio meter bred väg med bra 
standard. Trots detta inträffar det allvarliga olyckor på vägen. Trafikverket 
rekommenderar mötesfri 2+1 väg men har inte formellt gjort ett 
ställningstagande för sträckan. 
Kungsörs kommun instämmer i att det krävs åtgärder eller ombyggnation 
för att öka trafiksäkerheten längs sträckan. 
Länsväg 250, sträckan Kungsör-Köping 
Trafikverket rekommenderar att vägen byggs om till en mötesfri 2+1 väg 
men har inte formellt gjort ett ställningstagande för sträckan. Köpings 
kommun har bland annat yttrat följande till Trafikverket: En ombyggnation 
till mötesfri landsväg har generellt en mycket hög trafiksäkerhetseffekt. 
Trafikverkets utredning pekar på den mycket positiva samhällsekonomiska 
effekten som uppstår och därför ställer sig kommunen bakom förslaget om 
ombyggnad till mötesfri väg. Detta under förutsättning att det sker på 
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sådant sätt att tillgängligheten till hållplatser för kollektivtrafik inte 
försämras, att god tillgänglighet för lantbruket säkerställs, att 
tillgängligheten för allmänheten till Barkaröslättens naturområden är god 
och att inverkan på landskap och djurliv mildras. 
Då väg 250 är en länsväg hanteras frågan i den regionala planen. Det är 
Region Västmanland som beslutar om vägen ska byggas om till en 
tvåfältsväg eller en mötesfri 2+1 väg.  
Sammanfattningsvis innebär en ombyggnad av vägen följande:  

Mötesfri 2+1 väg 
Landsbygdsdelen: Befintlig väg byggs om till mötesfri landsväg (2+1) med 
målstandard 100 km/h på hela sträckan. I byggnationen av mötesfri 
landsväg ingår då nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och 
parallellvägar). Tillgänglighetsåtgärder för 
lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår. Viltstängsel inklusive 
passagemöjligheter anordnas. Upprustning och optimering av 
busshållplatserna på sträckan. En ny gång- och cykelväg byggs från 
Kungsör till Köping. 
Tätortsdelen: Översyn av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på den 
öppningsbara vägbron och i anslutning till plankorsningen (järnväg) i 
Kungsör. Åtgärder för säkra gång- och cykelpassager för väg 250 genom 
Kungsör bör också utredas vidare. I Köping bör också en utredning 
genomföras för korsningspunkten väg 250/580, köproblematiken för väg 
250 och åtgärder som förbättrar flödet i korsningen mellan väg 250 och E18 
och de vägar/gator som finns i anslutning till denna. Eventuellt är det då 
också nödvändigt med vattenskyddsåtgärder vid vattenskyddsområdet runt 
Ströbohög. 

Tvåfältsväg 
Landsbygdsdelen: Befintlig väg byggs om till tvåfältsväg med målstandard 
80 km/h på hela sträckan. Vägbredden minskas till 8–9 m. 
Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår. 
Resterande del av nuvarande vägbredd används för en ny gång- och 
cykelväg. Samtliga korsningar ses över och kompletteras med 
vänstersvängskörfält samt också med refug om så bedöms nödvändigt. 
Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan.  
Tätortsdelen: Översyn av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på den 
öppningsbara vägbron och i anslutning till plankorsningen (järnväg) i 
Kungsör. Åtgärder för säkra gång- och cykelpassager för väg 250 genom 
Kungsör bör också utredas vidare. I Köping bör också en utredning 
genomföras för korsningspunkten väg 250/580, köproblematiken för väg 
250 och åtgärder som förbättrar flödet i korsningen mellan väg 250 och E18 
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och de vägar/gator som finns i anslutning till denna. Eventuellt är det då 
också nödvändigt med vattenskyddsåtgärder vid vattenskyddsområdet runt 
Ströbohög. 

Kungsörs kommuns synpunkter på sträckan Kungsör-
Köping 
Enligt kommunens bedömning fungerar vägsträckan mellan Kungsör och 
Köping väl. Den har en god standard, säkerhet och framkomlighet. Vägen är 
bred, har ytterst få sidohinder och sikten är bra längs den större delen av 
sträckan. De trafiksäkerhetsproblem som finns i form av vänstersvängar, 
bristfälliga hållplatser, för hög hastighet, bristfällig vägbro för oskyddade 
trafikanter och avsaknad av separerad cykelväg kan genomföras i 
alternativet med tvåfältsväg. Arbetet med att få ner hastigheten på sträckan 
har åtgärdats med sänkt hastighet till 80 km/h och det pågår installation av 
sex fartkameror. Dessa åtgärder är kommunen positiv till.  
Med alternativet tvåfältsväg säkerställs allmänhetens tillgänglighet till 
naturområdena och tillgängligheten till vägen för företagarna, lantbrukarna 
och boende längs vägen. Det behövs inga ingrepp i Barkaröslättens känsliga 
naturområden och bullernivån längs sträckan ökar inte. Kungs-Barkarö får 
inte en barriär som delar samhället och den nya ambulansstationens 
utryckningsverksamhet har fortsatt god framkomlighet till Kungsör och 
Köping. 
Kungsörs kommun står bakom alternativet med tvåfältsväg med en gång- 
och cykelväg som anläggs på befintlig del av vägbanan (åtgärdspaket 2b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Kommunen anser att förslaget med tvåfältsväg uppfyller kraven på en 
tillgänglig och säker väg genom det unika kulturlandskapet.  
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Åtgärdsvalsstudiens geografiska omfattning 

Nedanstående karta illustrerar den geografiska avgränsningen för denna åtgärdsvalsstudie. 

Avgränsningen är i huvudsak längs väg 56 och väg 250 med början i Alberga och slut i Kolsva. 

 
 

 

 

 
 
  

Figur 1: Aktuellt stråk Alberga-Kungsör-Köping-Kolsva, markerat med blå färg. Den del av stråket 

som berör E20 behandlas i en annan åtgärdsvalsstudie. 
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Sammanfattning 

Enligt Trafikverket karakteriseras det funktionella stråket väg 56/250, delen mellan Alberga och 

Kolsva, via Kungsör och Köping, av bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Stråkets totallängd är 

cirka 45 km och berör två län, Sörmland och Västmanland, och tre kommuner, Eskilstuna, Kungsör 

och Köping. Väg 56 är en nationell väg och väg 250 är en regional väg.  

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket 

Räta linjen1 mellan Norrköping och Gävle. Väg 56 mellan Alberga och Kungsör är smal, krokig och har 

80 km/h som skyltad hastighet. Den är inte mötesseparerad. 

Väg 250, Kungsör-Köping, är inte mötesseparerad och har en relativt jämn funktion och standard. 

Den och går genom tätort i Kungsör och Köping. Vägen är viktig för arbetspendling mellan Kungsör 

och Köping samt godstransporter. Väg 250, Köping-Kolsva, är inte mötesseparerad och har 

varierande funktion och standard. Den har relativt nyligen byggts om (första decenniet på 2000-

talet). Vägen är viktig för pendlingen mellan Köping och närliggande orter samt för godstransporter 

från Bergslagen. För de båda sträckorna på väg 250 är det inom en snar framtid aktuellt med en 

hastighetssänkning till 80 km/h (från idag 90 km/h som skyltad hastighet) då de inte är 

mötesseparerade. 

Mot bakgrund av ovanstående har Trafikverket i samarbete med berörda regioner och kommuner 

beslutat att genomföra denna åtgärdsvalsstudie. Syftet med studien är att ge en bild av stråkets 

funktion, nuläge och brister för samtliga aktuella transportslag samt att ge underlag i form av förslag 

på åtgärder/åtgärdspaket som bidrar till att finna rimliga lösningar på de trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsbrister som finns i stråket. 

Den inventering av behov, brister och problem som utfördes som en del av den första fasen lade 

grunden för en första generering av ett antal förslag på åtgärder. Dessa åtgärdsförslag diskuterades 

och bearbetades sedan utifrån fyrstegsprincipen för att så småningom fastställas i form av en preli-

minär uppsättning åtgärdspaket vilken redovisas i följande tabell, som också redovisar en grov 

kostnadsuppskattning för respektive åtgärdspaket. Notera att åtgärderna är koncentrerade till två 

alternativa åtgärdspaket (tvåfältsväg alternativt 2+1-väg) för respektive sträcka. 

För dessa åtgärdspaket gjordes en utvärdering utifrån de direkta målen för åtgärderna och de 

kommunala och regionala målen. Dessutom utfördes samhällsekonomiska beräkningar som en del av 

den så kallade samlade effektbedömningen. Baserade på dessa båda utvärderingar redovisas nedan 

de åtgärder som rekommenderas på kort respektive medellång sikt.  

• Åtgärder på kort sikt (1–5 år)  
Delsträckan Alberga-Kungsör är den sträcka på det aktuella stråket som uppvisar mest 
problem och brister och där det finns störst behov av en genomgripande förändring.  De 
båda redovisade alternativen, Åtgärdspaket 1a Mötesfri landsväg och 1b Tvåfältsväg, 
uppvisar båda en samhällsekonomisk lönsamhet (NNK 1,67 resp. 0,98) och en mycket god 
respektive god måluppfyllelse. Rekommendationen blir därför att en fördjupad analys görs 
gällande vilket av alternativen som utifrån ett hållbarhetsperspektiv ger mest nytta utifrån 
kostnaderna.  

                                                                 
1 Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” som kan avlasta E4:an genom 
Stockholm framförallt gällande den tunga godstrafiken. 
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• Åtgärder på medellång sikt (5–10 år) 
För båda delsträckorna på väg 250 är det 2+1-vägs-alternativen som uppvisar en 
jämförelsevis högre samhällsekonomisk lönsamhet. Åtgärdspaket 2a Mötesfri landsväg och 
3a Mötesfri landsväg har NNK 4,14 resp. 1,86, båda med mycket god måluppfyllelse. 
Tvåfältsvägspaketen Åtgärdspaket 2b Tvåfältsväg och 3b Tvåfältsväg har NNK 0,77 resp. 
negativ NNK, dvs. Åtgärdspaket 3b är samhällsekonomiskt olönsamt.  
Rekommendationen blir därför att, efter det att en fördjupad analys gjorts, genomföra 
Åtgärdspaket 2a Mötesfri landsväg och 3a Mötesfri landsväg i nämnd ordning. 

 

I syfte att på kort sikt skapa ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet kan valda delar av de 

ovan föreslagna åtgärdspaketen väljas ut och genomföras som ett paket med trimningsåtgärder i 

väntan på att de ovan beskrivna åtgärdspaketen beviljas finansiering i regional eller nationell plan.  

Syftet med de åtgärder som föreslås ovan är att de ska lindra och lösa identifierade brister och bidra 

till de mål som finns om hur stråket ska utvecklas. Flera olika aktörer har ansvar för åtgärdernas 

genomförande varför samverkan är ett nyckelord för det fortsatta arbetet. 
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? 

 

Figur 1.1: Aktuellt stråk (blå linje) mellan Alberga och Kolsva, via Kungsör och Köping. 

 
Det aktuella stråket  mellan Alberga och Kolsva, via Kungsör och Köping, är ca 45 km långt. Stråket 

består av tre vägar: riksväg 56, europaväg 20 (behandlas inte i denna studie utan i en annan 

åtgärdsvalsstudie) samt länsväg 250. Det berör två län, Sörmland och Västmanland, och tre 

kommuner: Eskilstuna, Kungsör och Köping. Väg 56  är en nationell väg och väg 250 är en regional 

väg. Både väg 56 och väg 250 identifierade i det övergripande arbetet med funktionellt prioriterat 

vägnät. Prioriteringskategorierna är: godstransporter, långväga persontransporter, dagliga 

persontransporter samt kollektivtrafik. Väg 56 bör planeras för samtliga kategorier medan väg 250 

bör planeras för samtliga kategorier förutom för långväga persontransporter. 

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket 

Räta linjen. Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” mellan Norrköping 

och Gävle som kan avlasta E4:an genom Stockholm framförallt gällande den tunga godstrafiken. 
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Planering för ombyggnad av vägen pågår för sträckan mellan Katrineholm och Alberga, samt sträckan 

mellan Kvicksund och Västjädra, ombyggnader som resulterar i mötesfri landsväg. Den aktuella 

delen, mellan  Alberga och Kungsör, är smal och krokig med 80 km/tim som skyltad hastighet. Den är 

inte mötesseparerad, saknar mitträfflor och har långa sträckor ett sidoområde med fasta hinder. Den 

är klassad som en vägsträcka med låg trafiksäkerhetsklass och sträckan är olycksdrabbad. När de 

närliggande delsträckorna av vägen byggts om till mötesfri landsväg blir nuvarande standard än ännu 

tydligare avvikelse.  

Väg 250, delen mellan Kungsör och Köping, har en högre standard än väg 56 avseende såväl bredd 

som geometri. Förutom lokala lägre hastighetsbegränsningar är vägen skyltad 90 km/tim. Det är 

endast huvuddelen genom Köpings tätort som är mötesseparerad medan landsbygdsavsnittet och 

delen genom Kungsör inte är det. I Kungsörs tätort finns brister för oskyddade trafikanter, t ex vid 

passage tvärs vägen och en  korsning väg 250/560 som har en bristfällig utformning. Den 

öppningsbara vägbron över Arbogaån har inte BK4-klass. Genom Köping har den centrala delen 

relativt nyligen  byggts om. Vägen är viktig för arbetspendling mellan Kungsör och Köping, för 

godstransporter och en omledningsväg för E20 och E18. 

Väg 250, delen mellan Köping och Kolsva, har varierande funktion och standard och har i huvudsak 

90 km/tim som skyltad hastighet (50 km/tim genom tätorten Kolsva). Den är inte mötesseparerad 

och har relativt nyligen byggts om (första decenniet på 2000-talet). Vägen är viktig för pendlingen 

mellan Köping och Kolsva/Skinnskatteberg/Fagersta samt för godstransporter från Bergslagen till 

bland annat Köpings hamn och de nationella vägarna E18, E20 och väg 56. 

För de aktuella sträckorna av väg 250 är det aktuellt med en hastighetssänkning till 80 km/h då de 

inte är mötesseparerade. 

Mot bakgrund av ovanstående har Trafikverket i samarbete med berörda regioner och kommuner  

initierat denna åtgärdsvalsstudie. Syftet med studien är att ge en bild av stråkets funktion, nuläge 

och brister för samtliga aktuella transportslag, dvs. bil, buss, gods, cykel och gång samt att ge 

underlag i form av förslag på åtgärder eller åtgärdspaket som bidrar till att finna rimliga lösningar på 

de trafiksäkerhets- och framkomlighetsbrister som finns i stråket. 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har också tänkbara åtgärder analyserats utifrån kostnad, nytta 

och måluppfyllelse. Studiens resultat kommer att utgöra ett underlag för eventuella revideringar av 

de regionala och nationella infrastrukturplanerna. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Åtgärdsvalsmetodiken 

Den fysiska planeringen av infrastrukturåtgärder på det statliga väg- och järnvägsnätet ska genom-

föras som en sammanhållen process med utpekade åtgärder enligt metoden för en åtgärdsvals-

studie. Den här åtgärdsvalsstudien följer handledningen ”Åtgärdsvalsstudier – nytt steg i planering av 

transportlösningar” 2015:171, utgiven av Trafikverket, Sveriges kommuner och landsting samt 

Boverket.  
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Åtgärdsval ska tillämpas för att utreda och definiera den egentliga anledningen till att en åtgärd 

behöver genomföras. Tanken är att möjliga lösningar ska prövas och de mest effektiva ska gallras 

fram i dialog med berörda aktörer och intressenter. Det handlar om ett vidare synsätt och närmare 

samspel mellan flera aktörer och intressen. I princip ska alla typer av åtgärder (fyrstegsprincipen) och 

alla trafikslag finnas med när möjliga lösningar studeras. 

Fyrstegsprincipen  

Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska analyseras i följande steg: 

Figur 1:2. Fyrstegsprincipen 

 
Med åtgärdsvalsmetoden delas arbetet in i fyra faser, se figur 1:3 nedan. Första fasen handlar om att 

initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå situationen genom att identifiera mål 

och behov och ringa in en problembild. Därefter prövas och analyseras alternativa åtgärder och 

åtgärdskombinationer utifrån fyrstegsprincipen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, 

konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas sedan en 

övergripande inriktning och förslag till rekommenderade åtgärder. 

 
Figur 1:3. Åtgärdsvalsprocessen 

Arbetsprocessen 

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits av en arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, 

Region Sörmland, Region Västmanland, Köping, Kungsör och Eskilstuna kommuner samt aktuellt 

konsultföretag. Samråd har genomförts med både interna och externa aktörer, både i form av 

arbetsgruppsmöten, fördjupade dialoger och intervjuer.  

Initiera Förstå 

situationen

Pröva 

tänkbara 

lösningar

Forma 

inriktning och 

rekommendera 

åtgärder

Åtgärdsvalsstudie

Fysisk 

Planläggnings-

process

Steg 1. Tänk om, dvs. överväg åtgärder som kan 

påverka efterfrågan på resor och transporter 

samt val av transportsätt.

Steg 2. Optimera, genomför effektiviserande åtgärder 

för det befintliga transportsystemet.

Steg 3. Bygg om, åtgärder i form av begränsade 

ombyggnader.

Steg 4. Bygg nytt, nyinvesteringar eller större 

ombyggnadsåtgärder.  
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Aktuell problematik i och framtida behov på stråket har identifierats samtidigt som en inventering 

gjorts av vilka åtgärder som kan vara möjliga för att uppnå målen avseende trafiksäkerhet, 

framkomlighet etc.  

Deltagande konsultföretag har ansvarat för genomfört utredningarbete och för de dialogmöten och 

samrådsmöten med berörda intressenter som ingått i projektet. Konsulterna har också tagit fram den 

första versionen av slutrapporten. Arbetsprocessen i projektet kan med utgångspunkt i metodiken 

förenklat beskrivas utifrån följande modell: 

1. Initiera  

Planering av studien och organisering av det fortsatta arbetet. Inventering av lämpligt 

underlagsmaterial samt genomförande av en preliminär intressentanalys. Förtydligande av 

syfte och avgränsningar.  

2. Förstå situationen  

Nulägesinventering, arbetsgrupps- och dialogmöten. Fokus på problem och brister idag samt 

nödvändiga framtida funktioner och lämpliga målsättningar. 

3. Pröva tänkbara lösningar  

Arbetsgrupps- och dialogmöten med utvalda intressenter. Generering av lämpliga 

åtgärdsförslag och en första grov utvärdering av dessa.  

4. Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Dialogmöten för avstämning av de preliminära åtgärdsförslagen. Grova kostnadsindikationer 

(GKI) och samlade effektbedömningar.  

5. Slutrapport 

1.3. Anknytande planering och tidigare planeringsarbete 

Riksväg 56 som går mellan Norrköping och Gävle via Katrineholm, Kungsör, Kvicksund, Västerås, Sala, 

Heby, Tärnsjö, Hedesunda och Valbo är till stora delar utbyggd till 2+1-väg. På planeringsstadiet 

pågår nu arbete för en fortsatt utbyggnad till 2+1-väg mellan Katrineholm och Alberga  och mellan 

Kvicksund och Västjädra (E18). Även sträckan mellan Sala och Heby som delas med Riksväg 72 

planeras bli en 2+1-väg. 

Övriga anknytande utredningar  

• RHA, regionala hastighetsanalyser 

De avsnitt av de två delsträckorna av väg 250 där hastigheten idag är skyltad till 90 km/tim föreslås i 

detta arbete hastighetssänkas till 80 km/tim beroende på att de inte är mötesseparerade. 

• ATK, automatisktrafiksäkerhetskontroll (kameror) 

Den aktuella delen av väg 56 och delsträckan av väg 250 mellan Kungsör och Köping föreslås få ATK. 
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• E20, Arboga-Eskilstuna 

En åtgärdsvalsstudie pågår för E20 mellan Arboga (trafikplats Gräsnäs) och Eskilstuna (trafikplats 

Gröndal). Denna åtgärdsvalsstudie behandlar korsningarna med väg 56 och 250. 

• Väg 250, delen mellan Kungsör och Köping 

Denna sträcka fanns med i en tidigare länstransportplan som ett namnsatt objekt med det uttalade 

syftet att bygga om vägen till en mötesfri landsväg. En arbetsplaneprocess påbörjades men en 

revidering av länstransportplanen gjorde att objektet plockades bort innan arbetsplanen hann vinna 

laga kraft. 

1.4. Övergripande syfte med åtgärdsvalsstudien 

Det övergripande syftet med Åtgärdsvalsstudien är att ge underlag i form av förslag på åtgärder eller 

åtgärdspaket som bidrar till att såväl de transportpolitiska som de regionala och kommunala målen 

uppnås. Se bilaga 1a De transportpolitiska målen, inkl. preciseringar och Bilaga 1b De regionala och 

kommunala målen.  

Tanken är att stärka väg 56 funktion som ett attraktivt godsstråk och ett alternativ till E4:an när det 

gäller transporter mellan delar av norra och södra Sverige samt för väg 250 funktion som ett 

inomregionalt arbetspendlingsstråk för såväl bil som cykel- och kollektivtrafik.  
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2. Intressenter 

2.1.  Huvudintressenter 

Trafikverket har varit ansvarigt för genomförandet av ÅVS:en. Följande aktörer har  varit 

huvudintressenter och också deltagit i arbetet vid arbetsgrupps- och dialogmöten: 

• Planupprättare  Region Västmanland, Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland 

• Planupprättare  Region Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet  

• Planupprättare nationell väg Trafikverket 

• Representanter för Eskilstuna kommun, Kungsörs kommun och Köpings kommun 

2.2. Övriga intressenter 

Det finns en mängd mer eller mindre berörda intressenter. Bland de mest berörda kan nämnas: 

• Fastighetsägare och övriga boende längs sträckan, lokala föreningar, lokala skogs- och 

jordbrukare, lokala näringsidkare, industrier och andra verksamheter,  

• Arbets- och studiependlare 

• Näringsidkare som nyttjar vägarna för arbetsresor och godstransporter.  

• Åkeriföretag som fraktar gods längs vägarna och har dem som arbetsmiljö. 

• Turistnäringen 

• LRF, Naturskyddsföreningen, handikappförbund, Resenärsforum, trafikanter (NTF) 

• ”Räta Linjen”-gruppen (https://ratalinjen.wordpress.com/organisation-kontakt/) 

• Kollektivtrafikoperatörer, skolskjutsutförare 

• Post- och budbilar, taxi, blåljus, skolbussar 

• Oskyddade trafikanter, vuxna, unga, äldre 

• M.fl.  

2.3.  Utvalda intressenter 

För att klargöra vissa frågeställningar har i några fall intressenter valts ut och intervjuats. T.ex. har 

följande intressenter intervjuats för att tydliggöra frågor gällande Trafiksäkerhet, Framkomlighet, 

Kollektivtrafik och/eller Gång och cykel: 

• Johan Larssons åkeri (”grustransportföretag” väg 56) 

• Skolskjutssamordnaren i Köping (väg 250/56) 

• Teknisk chef, Köpings kommun (Aktuella utvecklingsprojekt i Köpings kommun) 

• Kommundelsrepresentanten i Kolsva (väg 250 i Kolsva och mellan Kolsva och Köping)  
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3. Avgränsningar. 

 Geografisk avgränsning 

Det stråk som åtgärdsvalsstudien omfattar är i princip geografiskt avgränsat till väg 56 från Alberga 

till Kungsör (vid korsningen med E20) och väg 250 från Kungsör (vid korsningen med E20) till Kolsva 

(500 meter norr om korsningen väg 250/väg 590/väg 650) via Köping.  

Figur 3.1: Aktuellt stråk mellan Alberga och Kolsva, via Kungsör och Köping (blå linje). 

 

3.1.1 Detaljerad geografisk avgränsning 

Åtgärdsvalsstudien delade upp stråket i tre delsträckor: Alberga-Kungsör, Kungsör-Köping samt 

Köping-Kolsva som i sin tur delades upp i landsbygds- respektive tätortsavsnitt. 

 
Alberga-Kungsör, väg 56 

Detta delstråk sträcker sig från Alberga i söder, med start strax söder om korsningen väg 56/712 , till 

Kungsör i norr, strax söder om korsningen E20/väg 56. Den senare korsningen ingår i en annan ÅVS 

för väg E20. 
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Kungsör-Köping, väg 250 

Detta delstråk sträcker sig från Kungsör i söder, 1 norr om korsningen E20/väg 250, till Köping i norr, 

till och med korsningen väg 250/E18 mot Oslo.  

Delstråket innefattar två tätortsdelar, Kungsörs respektive Köpings tätort. 

Köping-Kolsva, väg 250 

Detta delstråk sträcker sig från Köping i söder, från och med korsningen väg 250/E18 mot Oslo, till 

Kolsva i norr, 500 meter norr om korsningen väg 250/väg 590/väg 650.  

Delstråket innefattar en tätortsdel, Kolsva tätort  

 Avgränsning av innehåll och omfattning 

Denna ÅVS har huvudsakligen varit avgränsad till transporter på väg och behandlar samtliga för 

studien aktuella transportsätt (gång, cykel, bil, kollektivtrafik, godstrafik, långsamtgående fordon och 

lantbruksfordon). Det finns inte någon direkt järnvägsförbindelse mellan orterna i det aktuella 

stråket, (Kungsör – Köping kan nås via Arboga. Dock finns ett par konfliktpunkter mellan olika 

transportslag i anslutning till Arbogaån längs väg 250 i Kungsör, dels i form av en plankorsning 

väg/järnväg och dels i form av den öppningsbara bron över Arbogaån. 

 Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Det finns tre tidshorisonter för åtgärders genomförande, åtgärder kan vara fördjupade utredningar 

eller  

• Kort sikt, 1-5 år 

• Mellanlång sikt, 5-10 år 

• Lång sikt, efter planperioden (längre än 10 år) 

  

Kommenterad [F1]: När sa vi det? 

Sida 279 (337)



17 
 

 
 
 

4. Mål 

4.1. Transportpolitiska mål 

Trafikverket ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de transportpolitiska målen 

uppnås. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De över-

gripande målen är uppdelade på Funktionsmål för tillgänglighet och Hänsynsmål för säkerhet, miljö 

och hälsa. De beskrivs till fullo inkl. preciseringar i Bilaga 1a Transportpolitiska mål, inkl. 

preciseringar. 

I anslutning till de transportpolitiska målen anges också Trafikverkets leveranskvaliteter. Dessa ska 

beskriva transportinfrastrukturens status och utveckling över tid och kan ses som en konkretisering 

av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen. De sex verksamhetsövergripande leverans-

kvaliteterna är:  

- Res- och transporttider2. Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera planerade 

res- och transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid 

störningar. 

- Kapacitet. Transportsystemets förmåga att hantera trafikerad volym av resor och 

transporter. 

- Robusthet. Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar. 

- Användbarhet. Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av transport-

möjligheter. 

- Säkerhet. Transportsystemets förmåga att minimera antalet omkomna och allvarligt skadade. 

- Miljö och hälsa. Transportsystemets förmåga att minimera negativ påverkan på klimat, 

landskap och hälsa samt förmågan att främja den positiva utvecklingen av dessa. 

Åtgärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen genom 

att de bland annat ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och 

bidra till optimal användning av transportsystemet. Så långt det är möjligt ska leveranskvaliteterna 

användas för att beskriva transportinfrastrukturens tillstånd och utveckling över tiden, vilka insatser 

som är nödvändiga och vilka effekter insatserna leder till. 

4.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

I En Bättre Sits (EBS) samarbetar sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 

Östergötland och Gotland – sedan flera år tillbaka för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska 

göras fram till 2030. Inom ramen för ”En Bättre Sits” har en regional systemanalys tagits fram. Syftet 

med denna är att ta fram en politiskt genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens 

transportsystem där politiker och tjänstemän från länen tillsammans har mejslat fram gemensamma 

                                                                 
2 Benämningen av denna leveranskvalitet har ändrats (från Punktlighet). Troligen för att skapa någon form av 
logik i det hela. 
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prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. 

Enligt systemanalysen behövs åtgärder på Mälarbanan och Svealandsbanan för att hantera en utökad 

regionaltågstrafik samt en utökad interregional tågtrafik till Oslo och Göteborg.  

De regionala målen beskrivs ytterligare i Bilaga 1b Regionala och kommunala mål, där också de 

kommunala målen redovisas i sin sammanfattade helhet. 

4.3. Mål för åtgärdsvalsstudien 

Målet är att det skall finnas en samsyn kring de föreslagna åtgärderna och att dessa är framtagna 

utifrån ett trovärdigt ekonomiskt förhållningssätt som kan få acceptans i kommande revideringar av 

regional och nationell plan. Följande delmål kan ses som en ytterligare konkretisering av detta: 

• Studien ska genomföras i samarbete med berörda aktörer.  

• Studien ska leverera åtgärdsförslag och åtgärdspaket som avhjälper brister och uppfyller 

behov på stråket.  

• Åtgärderna och åtgärdspaketen ska vara accepterade av berörda aktörer.  

• Utredningen ska omfatta alla stegen i fyrstegsprincipen. 

4.4. Mål för problemlösning 

Utifrån den probleminventering och de arbetsgrupps- och dialogmöten som genomfördes under den 

första fasen ”Förstå situationen” fastställdes översiktliga mål för problemlösningen. De är de som 

uppfattats som de viktigaste för respektive delsträcka. Det skall dock betonas att dessa mål endast 

varit vägledande ”riktmärken” för arbetet och inte följts upp i detalj. En av anledningarna till det är 

bland annat att inga fördjupade analyser görs inom ramen för en åtgärdsvalsstudie varför det inte är 

möjligt att t.ex. mäta måluppfyllelse eller att jämföra effekterna av olika åtgärdsförslag annat än i 

översiktliga, beskrivande ordalag. 

De översiktliga målen för problemlösningen redovisas nedan per delsträcka. Notera att det också 

framgår, vilken eller vilka av följande kategorier de tillhör: 

1. Trafiksäkerhet, miljö och hälsa  

• Övergripande mål: Hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. 

2. Framkomlighet 

• Övergripande mål: Funktionsmål för tillgänglighet 

3. Gång- och cykel    

• Övergripande mål: Funktionsmål för tillgänglighet 

4. Kollektivtrafik     

• Övergripande mål: Funktionsmål för tillgänglighet 

 

Väg 56 Alberga - Kungsör 

• Ökad trafiksäkerhet för både gods- och persontrafik. (1) 

• Hög trafiksäkerhet för skolresvägar lokalt i Albergaområdet. (1) 
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• Öka förutsägbarheten, framförallt för den långväga trafiken, vad avser transport- respektive 

restider samt minska dessa tider. (2) 

• Förbättra skyddet för vattenförekomsten längs vägen. (1) 

Väg 250 Kungsör – Köping 

• Ökad trafiksäkerhet i korsningarna. Främst Majaskekakorsningen, men även övriga  

korsningar och då speciellt säkerheten gällande ”vänstersvängarna”. (1) 

• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på den öppningsbara vägbron och i anslutning 

till plankorsningen (järnväg) i Kungsör. (1) 

• Förbättrad omfördelning av den tunga trafiken från centrala Köping till Ängebyleden. (2) 

• Förbättrad tillgänglighet till hamnen för tung trafik. (2) 

• Attraktiv kollektivtrafik (med fokus på busstrafik). (4) (1) (2) 

• Minskning av bullerproblemen i Kungsör och Kungs Barkarö. (1) 

• Förbättra trafikflödet genom centrala Köping i rusningstid. (2) 

• Möjliggöra trafiksäker arbets- och fritidspendling med cykel längs sträckan. (3) 

• Området kring Kungs Barkarö med sina höga natur- och kulturvärden ska bibehållas. (2) 

• Bibehållen tillgänglighet för lantbrukarna. De ska med sina maskiner kunna nå sina marker på 

ett effektivt och bra sätt. (2) 

 
Väg 250 Köping - Kolsva 

• Ökad trafiksäkerhet för både gods- och persontrafik. (1) 

• Ökad trafiksäkerhet i korsningarna. Speciellt säkerheten gällande ”vänstersvängarna”. (1) 

• Förbättra flödet i korsningen (mot Kolsva) mellan väg 250 och E18 och de vägar/gator som 

finns i anslutning till denna. (1)  

• Attraktiv kollektivtrafik (med fokus på busstrafik). (4) (1) (2) 

• Ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter genom Kolsva. (1) 
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5. Beskrivning, förhållanden, förutsättningar  

5.1. Befintliga förhållanden och utveckling 

 

5.1.1 Kommunerna, befolkning, sysselsättning och pendling 

Orterna som stråket berör är förhållandevis små – undantaget kommunhuvudorterna Köping och 

Kungsör. Förutom dessa är Kolsva den största orten i stråket med cirka 2500 invånare. Nedan ges en 

kortfattad beskrivning av de inblandade kommunerna vad avser befolkning, sysselsättning och 

pendling samt en kort beskrivning av några av de direkt berörda mindre orterna. 

Eskilstuna kommuns befolkning är idag ca 105 000 personer med en befolkningstillväxt på ca 500 

personer per år. Befolkningstillväxten sker framförallt i tätorten Eskilstuna. Sedan 2012 har andelen 

av Eskilstunas förvärvsarbetande befolkning som arbetar i en annan kommun legat stabilt på 17 

procent. Det är i nivå med Örebro och Västerås. Sett i ett längre tidsperspektiv har arbetspendlingens 

betydelse för Eskilstunas förvärvsarbete ökat. Den beskrivna pendlingen gäller dock till allra största 

delen från Eskilstuna centrum till Stockholm och andra närliggande orter.  

Alberga, som tillhör det här aktuella stråket och ligger förhållandevis perifert i den västra delen av 

Eskilstuna kommun, karakteriseras som tillhörande kategorin mindre tätorter (befolkning ca 400 

personer). Orten kallas ibland även Stora Sundby, som är namnet på den postort Alberga ligger i och 

även det närbelägna slottet, Stora Sundby slott. Pendlingen längs väg 56 från Alberga till Kungsör är 

av ringa omfattning.  

Kungörs kommun har ca 8000 invånare och har två tätorter, Kungsör och Valskog. Befolkningen är 

främst koncentrerad till Kungsörs tätort som har runt 70 % av invånarna. Befolkningsutvecklingen har 

varit påtagligt sjunkande under senare år. Kommunen har nu en befolkningsmängd som är i paritet 

med nivån i början av 1970-talet. För att råda bot på detta arbetar Kungsör med olika attraktivitets-

skapande åtgärder, för bl.a. ökad inflyttning. Det finns ett politiskt mål att Kungsör ska ha 9 000 

invånare år 2025. För att nå målet finns det planer för att bygga bostäder i attraktiva och kollektiv-

trafiknära lägen.  

Kungsör har relativt hög arbetslöshet och anser att en god tillgång till kommunikationer för arbets- 

och studiependling är avgörande för att minska arbetslösheten och utöka arbetsmarknadsregionen.  

Kungsör är starkt pendlingsberoende. Det är lätt att ta sig till och från Kungsör med tåg, bil och buss. 

Till Stockholm tar man sig med tåg på cirka 1,5 timme och till Eskilstuna tar man sig på en cirka 15 

minuter. Kungsör är i grunden en utpendlingskommun och skillnaden mellan ut- och inpendling har 

under modern tid varit stor. Runt 50 procent av befolkningen i Kungsör i arbetsför ålder pendlar till 

arbete på annan plats. I en tidigare pendlingsstudie, vilken jämförde pendlingen åren 1996 och 2006, 

framkom bland annat att Köping fortfarande är den kommun dit boende i Kungsör pendlar i störst 

utsträckning.  I undersökningen konstaterades att ca 3000 personer dagligen färdas till eller från 

Kungsör för sin sysselsättnings skull. Av dessa nyttjade ca 200 personer tåg medan 150 nyttjade 

busstrafiken. Den övervägande delen av pendlarna åker bil till och från arbetet. 

I Köping kommun bor ca 26 000 invånare och med nuvarande utveckling kan siffran år 2025 vara 

omkring 28 000. I dess tre tätorter, Köping, Kolsva och Munktorp finns cirka 19 000, 2 500 respektive 
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500 invånare och på landsbygden drygt 4 000. Via kommunen passerar konkurrenskraftig järnväg 

samt motorväg som bland annat medför att kommunen erbjuder goda pendlingsförhållanden för 

arbets- och bostadspendlare. Bostadsbeståndet i kommunen är i dagsläget inte tillräckligt. Det finns 

ett underskott av bostäder i kommunen som helhet och särskilt i tätorten Köping. Användningen av 

infrastrukturen behöver effektiviseras och bli trafikslagsövergripande för att kunna nå uppsatta miljö- 

och klimatmål samt förbättra kapacitetsutnyttjandet av landinfrastrukturen. En viktig del i detta 

system är hamnverksamheten i Köping. En stor satsning pågår både i farleden och i hamnen för att 

kunna ta emot större fartyg. För närvarande arbetspendlar cirka 3100 från Köping till andra 

kommuner medan omkring 3600 pendlar in till kommunen. 

Kolsva tätort, som tillhör Köping kommun är den norra utposten i det här aktuella stråket. Den 

beskrivs ibland som porten till Bergslagen och präglas av bruket som fortfarande är i drift i form av 

moderna företag inom gjuteri och smide. Inom bruksområdet arbetar drygt 350 personer. 

Kommunen är annars den största arbetsgivaren i Kolsva med cirka 200 anställda.  

5.1.2 Beskrivning av stråken 

Bil- och godstrafik, trafikmängder 

Alberga-Kungsör, väg 56 

Vägen är en viktig länk i det regionala och nationella vägnätet. Den korta sträckan av väg E20, mellan 

väg 56 och väg 250, ingår i stråket men hanteras inte av denna studie. 

 Riksväg 56 ingår i det nationella stamvägnätetvilket har särskild nationell betydelse. Väg 56 är en 

nord-sydlig förbindelse mellan Norrköping, Mälardalen och Gävle.  

Hela den aktuella sträckan har vägtyp vanlig väg (typsektion tvåfältsväg 80/100) och bärighetsklass 
BK 1. Vägbredden är mellan 6 m – 6,5 m på huvuddelen av sträckan. På sista kilometern innan E20 är 
bredden 13 m. Förbi grustäkter vid Nytorp är vägen 9 m bred. 
Hela sträckan har idag hastigheten 80 km/tim. 
 
Sträckan Alberga till Kungsör är av betydelse för näringslivets transporter och är rekommenderad 

primärväg för farligt gods. 

När det gäller funktionellt prioriterat vägnät (FPV) så tillhör denna delsträcka FPV för dagliga 
personresor, för godstransporter, för kollektivtrafik samt för långväga personresor. 
Sträckan Alberga till Kungsör är också klassad som en nationellt och internationellt viktig väg (FPV). 

Sträckan har Trafikverket som Väghållare. 

ÅDT varierar något. Vid Alberga är ÅDT ca 3700 (lastbilar 830) och sedan avtar trafiken succesivt ner 

till  ca 2900 (lastbilar 680) förutom sista kilometern där ÅDT åter ökar något. De första siffrorna avser 

år 2018, medan den sista sträckan mättes 2017.  

Hastighetsefterlevnaden på denna sträcka är sådan att medelhastigheten3 är 88 km/tim, vilket är 

nästan 10 km/tim fortare än skyltat (80 km/tim). 

                                                                 
3 Avsnitt 10630054, 2014-09-17 12:00 - 2014-09-18 12:00, personbil utan släp 
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Kungsör-Köping, väg 250 

Väg 250, hela sträckan Kungsör till Kolsva, är primär länsväg och tillhör det strategiska vägnätet för 

stora volymer av tyngre transporter.  

Hela sträckan har vägtyp vanlig väg (typsektion tvåfältsväg 80/100) och har bärighetsklass BK 1. 

Vägbredden är 13 m på huvuddelen av sträckan. Inledningsvis genom Kungsör varierar bredden 

mellan 9 m – 13 m. 

På den första delen genom Kungsör är hastigheten 50 km/tim. Mellan Kungsör och Köping är 

hastigheten 90 km/tim förutom förbi Kungs Barkarö och vid korsningen med väg 572 där skyltad 

hastighet är 70 km/tim. Sista kilometern fram till Nya Hamnvägen är hastigheten 70 km/tim. 

När det gäller funktionellt prioriterat vägnät (FPV) så tillhör denna delsträcka av väg 250 FPV för 

dagliga personresor, för godstransporter och för kollektivtrafik samt betecknas som en regionalt 

viktig väg.  

Sträckan har Trafikverket som Väghållare. 

ÅDT varierar något. Inledningsvis genom Kungsör är ÅDT på ca 3000 (lastbilar 406), från den 

anslutande vägen 560 är sedan ÅDT ca 5300 (lastbilar 688) på nästan hela sträckan fram till den 

anslutande vägen 572. Därefter ökar ÅDT till drygt 7900 (lastbilar 936) och fortsätter öka genom 

Köping till som mest ÅDT drygt 11200 (lastbilar 780) vid passagen över E18   

Hastighetsefterlevnaden är sådan på denna sträcka att medelhastigheten4 är 92 km/tim, att jämföra 

med skyltad hastghet 90 km/tim. I en punkt något längre norrut är också den så kallade ”85%-

percentilen” uppmätt och den påvisar att 15% av bilisterna kör fortare än 102 km/tim. 

Köping-Kolsva, väg 250 

Väg 250, hela sträckan Kungsör till Kolsva, är primär länsväg och tillhör det strategiska vägnätet för 

stora volymer av tyngre transporter. 

Sträckan Köping-Kolsva inleder med vägtyp 4-fältsväg (typsektion mötesfri 2+2) i trafikplats. Därefter 

är vägtyp vanlig väg (typsektion tvåfältsväg 80/100). Hela sträckan har bärighetsklass BK 1. 

Inledningsvis vid trafikplatsen är vägbredden 7,5 m + 7,5 m. Därefter är bredden 9 m. 

Inledningsvis vid trafikplatsen är hastigheten 70 km/tim. Därefter är hastigheten 90 km/tim för att 

slutligen vara 50 km/tim genom Kolsva. Idag finns 4 stycken trafiksäkerhetskameror (ATK5) på 

sträckan  

När det gäller funktionellt prioriterat vägnät (FPV) så tillhör denna delsträcka av väg 250 FPV för 

dagliga personresor, för godstransporter och för kollektivtrafik samt betecknas som en regionalt 

viktig väg.  

                                                                 
4 Avsnitt 10630023, period 2017-09-01 11:00 - 2017-09-04 11:00, personbil utan släp 
5 ATK (Automatisk trafiksäkerhetskontroll) är ett system för automatisk hastighetsövervakning med kameror. 
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Sträckan Köping till Kolsva är rekommenderad sekundär väg för farligt gods. 

Sträckan har Trafikverket som Väghållare. 

För sträckan Köping till Kolsva varierar ÅDT något. Inledningsvis vid trafikplatsen är ÅDT ca 5000 

(lastbilar 364). Därefter fram till den anslutande vägen 576 är sedan ÅDT ca 7600 (lastbilar 760) för 

att därefter minska till ca 5800 (lastbilar 561) på sträckan till väg 587. Från väg 587 minskar ÅDT 

ytterligare till ca 4600 (lastbilar 447) fram till Guttstavägen och genom Kolsva.  

Hastighetsefterlevnaden på denna sträcka är sådan att medelhastigheten6 är 85 km/h (skyltat 90 

km/tim) mitt på sträckan och genom Kolsva7 är medelhastigheten 50 km/tim (skyltat 50 km/tim). 

Dvs. en stor andel kör fortare än skyltat.  

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik bedrivs idag i de två nordliga delstråken, dvs. Kungsör-Köping och Köping-Kolsva. I det 

sydligaste delstråket, Alberga-Kungsör, förekommer kollektivtrafik endast i den södra delen i 

anslutning till Alberga tätort. Det förekommer således ingen länsöverskridande kollektivtrafik längs 

väg 56 i dagsläget. 

Skolskjutsverksamhet bedrivs idag på alla delstråken.  

Utförare av kollektivtrafik är i Region Västmanland, VL, och i Region Sörmland, Länstrafiken Sörmland 

AB.  

Delstråket Alberga-Kungsör 

Alberga har bussförbindelser till centrala Eskilstuna genom linje 8, men till Kungsör finns idag ingen 

kollektivtrafikförbindelse. Notera att länsgränsen mellan Västmanland och Sörmland ligger på detta 

stråk, vilket kan ha en påverkan på utbudet. 

 

 

                                                                 
6 Avsnitt 11610052, period 2017-09-01 11:00 - 2017-09-04 11:00, personbil utan släp  
7 Avsnitt 11610048, period 2017-09-04 13:00 - 2017-09-05 13:00, personbil utan släp 
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Figur 5.1 Prioriterade stråk för buss i Västmanland, med antalet turer. Linjernas tjocklek är 

proportionella mot antalet turer per vardag 2015. 

Delstråket Kungsör-Köping, väg 250 

Västmanlands Lokaltrafik AB (VL) ansvarar för busstrafik till och från Kungsör och Köping. Följande 

busslinjer trafikerar det här aktuella stråket:  

Köping-Kungsör linje 550, halvtimmestrafik i högtrafik, restid 24 minuter.  
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Figur 5.2 Buss och tåglinjenätet i Västmanland (2015). Busslinjerna anges med röda siffror. 

Delstråket Köping -Kolsva, väg 250 

Följande busslinjer trafikerar det här aktuella stråket:  

Köping-Kolsva linje 550, halvtimmestrafik i högtrafik, restid 22 minuter. 

Gång- och cykeltrafik 

Kantstensseparerad gång- o cykelbana finns i Kungsör på höger sida mellan Varvsvägen och väg 560. 

Separerad gång- och cykelbana finns i Köping på vänster sida mellan ramper i trafikplats E18/250. 

GCM-banan fortsätter norrut skild från väg 250 fram till Vallsta där den övergår i Malmavägen fram 

till Trastvägen i Guttsta.  

Separerad gång- och cykelbana finns i centrala Kolsva på höger sida från Trastvägen i Guttsta och 

norrut. Det finns således en separat gc-väg på sträckan Köping-Kolsva. 

Korsningar  

Väg 56 på sträckan Alberga till E20 (mot Kungsör) finns 7 korsningar (11 korsningspunkter). Ingen 

korsning är trafiksäkerhetsklassad. 

Väg 250 på sträckan Från E20 (mot Köping) till Nya Hamnvägen (Köping) finns 7 korsningar (11 

korsningspunkter). Ingen korsning är trafiksäkerhetsklassad. 

Väg 250 på sträckan från Ringvägen (mot Kolsva) till Guttstavägen (mot Kolsva) finns 7 korsningar (10 

korsningspunkter). Ingen korsning är trafiksäkerhetsklassad. 
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Olycksstatistik 

Ett utdrag från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition), som administreras av 

Transportstyrelsen där trafikolyckor registreras av polis och sjukvård, har gjorts för perioden 2000 till 

2018 för de aktuella delarna av väg 250 och väg 56. Nedan redovisas också olyckstyperna för de fyra 

delsträckorna. 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Cirka 15 km lång sträcka. 5 dödsolyckor varav 2 i Kungsör (dvs. norr om den här aktuella sträckan), en 

allvarlig olycka och 16 måttliga eller lindriga olyckor har inträffat. Huvudsakligen har det varit 

singelolyckor men också några möten och korsande fordon. 

Sträckan Kungsör till Köping  

Cirka 17 km lång sträcka. En allvarlig olycka och 15 måttliga eller lindriga olyckor har inträffat. 

Huvudsakligen har det varit singelolyckor men också upphinnandeolyckor och enstaka olyckor med 

mötand eller korsande fordon. 

Sträckan Köping till Kolsva  

Cirka 12 km lång sträcka. 4 dödsolyckor, en allvarlig olycka och 15 måttliga eller lindriga olyckor har 

inträffat. Huvudsakligen har det varit singelolyckor men också upphinnandeolyckor och enstaka 

olyckor med mötande eller korsande fordon. 

 

Figur 5.3 Dödsolyckor och allvarliga olyckor kopplade till geografisk plats enligt Strada (2000–2018). 
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5.1.4 Miljö 

Riksintressen miljö 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Det finns totalt tre riksintressen i anslutning till väg 56 eller i dess närområde. 

Längst i söder på sträckan längs v 56 finns två riksintressen för kulturmiljövården i närområdet:  

• Västermo, odlingslandskap präglat under 1800-talet med välbevarad bebyggelse och trots 

lagaskiftet väl sammanhållna bykärnor. (D11) 

• Stora Sundby, unik slottsmiljö från 1840-talet med medeltida anor. (D12) 

• Längs med väg 56 i höjd med Algryt passerar vägen ett område med naturskog med höga 

naturvärden som har status riksintresse för naturmiljövärden: 

o Stengärdet (NRO19033).  

o En del av området, väster om väg 56, omfattas också av Natura 2000-skydd enligt 

habitatdirektivet (Stengärdet, SE0250038) 

Sträckan Kungsör till Köping  

Längs väg 250/56 genom Kungsör går även vattendraget Arbogaån, som omfattas av:  

• riksintresse för friluftsliv, Hjälmare kanal/Arbogaån (FU03) 

Längs väg 250 norr om Kungsör passerar vägen genom ett riksintresse för naturmiljövård: 

• Kungs-Barkaröområdet med odlingsmark, naturbete, strandäng och ädellövskog (NRO19032) 

Längs väg 250 norr om Kungsör passerar vägen genom ett riksintresse det rörliga friluftslivet: 

• Riksintresse för det rörliga friluftslivet (MB 4 kap 2) Mälaren med öar och strandområden  

Sträckan Köping till Kolsva 

Riksintresse för kulturmiljövården, U4, Hedströmsdalen, järnbruksmiljöer i dalgångsbygd. 

Naturmiljö 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Mellan Kungsör och Algryt (Stengärdet) så finns områden med skyddsvärda och naturvårdsplanerade 

naturmiljöer intill befintlig väg 56. Stengärdets naturreservat har utöver skydd som reservat, även 

skydd som riksintresse och som Natura 2000-område.  

Sträckan Kungsör till Köping  

Väg 250 passerar genom ett område med relativt höga naturvärden i avsnittet norr om Kungsör. 

Värden som riksintresse naturmiljövård, områden som ingår i Kungs-Barkarö riksintresse som 

länsstyrelsen i Västmanland pekat ut som naturmiljövårdsområden och landskapsområden med 

naturvårdsplan, områden som även pekats ut i ängs- och betesmarksinventeringen. I området finns 

också skyddsvärda ädellövträd.  

Längs med vägkanterna i framförallt sträckan norr om Kungsör finns också vägkanter med värdefull 

flora. 
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Sträckan Köping till Kolsva 

Längs med väg 250 norr om Köping så finns ett antal stora landskapsobjekt som omfattas av 

naturvårdsplaner. I och omkring objekten finns enligt SLU trädportal, spridda, värdefulla 

trädförekomster. Området domineras av odlingsmark, men det finns också ängs- och hagmarker nära 

vägen. På ett parti i mitten av sträckan så ligger vägen nära Hedströmmen, som också omfattas av 

strandskydd och naturvårdsplaner, både som landskapsobjekt och naturvärdesobjekt. 

Kulturmiljö 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Kulturminne/kulturminnesprogram gäller för några mindre områden intill väg 56 strax söder om 

Kungsör: Dammen, Hogsta och Hogsta skola.  

Längst i söder finns det två riksintressen för kulturmiljövården i närområdet intill befintlig väg. 

Ett fåtal kända fornlämningar finns längs vägsträckningen för väg 56, men runtomkring i landskapet 

kan också sådana förekomma. Störst sannolikhet för att stöta på flera lämningar är i den södra delen 

kring riksintressena för kulturmiljövård. 

Sträckan Kungsör till Köping  

Längs väg 250 norr om Kungsör finns ett antal områden som har fått status som kulturminne eller 

/kulturminnesprogram av Kungsörs kommun. Grönö, Kungs-Barkarö-Överby, Jägaråsen-Kungsudden 

och Kungsör. Strax norr om Kungsör berörs landskapet till en del av bevarandeplan för 

odlingslandskapet.  

Ett fåtal kända fornlämningar finns längs väg 250 på den aktuella sträckningen, men runtomkring i 

landskapet kan också sådana förekomma, då det i tidigare vägprojekt norr om Köping identifierats 

lämningar i samband med arkeologiska utredningar. 

Sträckan Köping till Kolsva 

Inne i Kolsva finns vid Kolsva bruk ett riksintresse för kulturmiljövården, U4, Hedströmsdalen, men 

detta riksintresse ligger en bit från befintlig väg, inom ett större område med kulturminnesprogram. 

Längs väg 250 mellan Köping och Kolsva finns ett antal områden som omfattas av länsstyrelsens 

kulturminnesprogram och även bevarandeplan för odlingslandskapet. Både inom dessa och kring 

befintlig väg finns ett stort antal fornlämningar, varav vissa identifierats i samband med genomförda 

vägprojekt på sträckan. Området från strax söder om Malma kyrka och vidare norrut till Vallsta är 

den del där flest lämningar identifierats, gravfält och gravhögar bl.a. 
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Landskap och naturresurser 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Söder om Kungsör växlar landskapet kring väg 56 mellan skog och odlingsmarker, med skog närmast 

vägen. Vissa delar av sträckan ligger i områden som har stort naturvärde, medan andra delar kantas 

av stora grustäkter som bryter upp landskapet. Längst i söder, nära Alberga präglas närmiljön av 

spridd bebyggelse och odlingsmarker, kantade mot vägen med skog. Den södra delen av sträckan har 

stort värde ur kulturmiljöaspekt med två riksintressen nära vägens nuvarande sträckning.  

Norr om Stengärdet finns flera större grustäkter, det är okänt om dessa är i bruk, men de ingår i 

sand- och grusförekomsten SE660349-150685.  

Söder om Kungsör går väg 56 genom Hogsta-Skottbacken vattenskyddsområde, som berör grund-

vattenförekomsten Köpingsåsen, Västermo-området (SE657791-151743). Grundvattentäkten har ett 

bristande skydd enligt uppgifter från Kungsörs kommun. Det finns också ett stort antal enskilda 

brunnar inom och intill denna vattenförekomst, men även längs resten av sträckan längs väg 56. 

Sträckan Kungsör till Köping  

Väg 250 ligger idag till stor del i ett värdefullt och skyddat odlingslandskap mellan Köping och 

Kungsör. I området förekommer både värdefulla naturmiljöer, odlingsmarker och mindre lämningar. 

Två vattendrag passeras mellan Köping och Kungsör, Hedströmmen och Arbogaån, varav den sista 

skyddas som riksintresse.  

Ett större antal markavvattningsföretag finns, framförallt strax norr om Kungsör.   

Inga identifierade vattenskyddsområden berör området. Grundvattenförekomsten SE660349-

1500685 berör området, men i utkanten mot Mälaren där även ytvattenförekomsten SE659631-

151422, Mälaren-Köpingsviken finns. Utöver detta finns även mindre vattendrag, Hedströmmen, som 

utgör ytvattentäkt, SE659976-150592, och det finns ett stort antal enskilda brunnar längs hela 

sträckan längs väg 250. 

Sträckan Köping till Kolsva 

Väg 250 ligger idag till stor del i ett värdefullt och skyddat odlingslandskap mellan Köping och Kolsva. 

I området förekommer både värdefulla naturmiljöer, odlingsmarker och en hel del fornlämningar. 

Söder om Kolsva finns några grustag på den västra sidan, en bit från vägen. 

I området finns både en större grundvattenförekomst, SE660349-1500685, som bl.a. följer väg 250 

från Kolsva till Köping, och en ytvattenförekomst SE659631-151422, Mälaren-Köpingsviken. I 

anslutning till grundvattenförekomsten finns det två vattenskyddsområden, Strö (2005129) i Köping 

och Guttsta-Kolsva (2005138) i Kolsva. 

Buller och förorenade områden 

Sträckan Alberga till Kungsör 

Ett fåtal fastigheter med byggnader berörs av trafiken på väg 56 mellan Alberga och Kungsör, medan 

det i Alberga finns tätbebyggelse i form av ett antal fastigheter med byggnader som berörs. 
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Sträckan Kungsör till Köping  

Längs vägen genom Kungsör finns ett antal bebyggda fastigheter som berörs av vägen i sin nuvarande 

sträckning. I Kungs-Barkarö finns också fastigheter som är berörda av buller liksom där vägen går 

genom Köping. 

Ett litet fåtal identifierade platser med potentiella markföroreningar finns norr och söder om 

Kungsör. Genom Kungsör finns en hel del identifierade platser med potentiella föroreningar, varav de 

flesta ej är klassade. Dessa kan komma att påverkas om väg 250 ligger kvar i befintligt läge men 

förändras. 

Sträckan Köping till Kolsva 

På sträckan finns spridd bebyggelse från Köping och norrut, många bostadshus ligger på minst 100 m 

avstånd från väg 250, men undantag finns. Tätare bebyggelse finns i Guttsta och Kolsva. I Guttsta 

ligger dock bebyggelsen en bit från vägen.  

Ett större antal identifierande platser med potentiella föroreningar, varav de flesta ej är klassade, 

finns på sträckan Köping – Kolsva, framförallt på sträckorna Malma kyrka-Åsby och vid infarten till 

Kolsva. Vissa av dessa kan komma att påverkas om väg 250 ligger kvar i befintligt läge men förändras. 

 

5.2. Framtida utveckling 

Trafiken på de olika delstråken förutsätts öka enligt trafikverkets basprognos för år 2040.  

I följande tabeller illustreras effekterna för riksväg 56.  

 

 

Figur 5.4 Prognoser trafikökning Södermanland. 

 

Ökning i Västmanland i övrigt 2014-2040 är 1,1 % per år enligt basprognosen.  
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5.3. Problembeskrivning 

Denna problembeskrivning omfattar framför allt problem och brister i dagsläget men i viss utsträck-

ning också behov inför framtiden, på kort respektive lång sikt. De framkomna framtida behoven har 

också använts för att specificera målsättningarna, se avsnitt 4.3 Mål för problemlösning. 

Redovisningen nedan är en sammanfattning av bilaga 3 Problem, brister och behov. I bilaga 3 

redovisas tillståndet och bristerna i transportsystemet i punktform och ur ett systemperspektiv 

utifrån funktionella samband, tillgänglighet, restider och trafiksäkerhet. 

5.3.1 Beskrivning av problem, brister och behov  

Delstråket Alberga-Kungsör, väg 56 

Figur 5.5 Viktiga problem och brister Alberga-Kungsör. 

Notera att vägen i sin helhet ligger på en vattenförekomst. I norr och söder har respektive kommun 

vattentäkter med fördjupat skydd.  
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Delstråket Kungsör-Köping, väg 250 

Figur 5.6 Viktiga problem och brister Kungsör-Köping. 
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 Delstråket Köping-Kolsva, väg 250 

 

Figur 5.7 Viktiga problem och brister Köping-Kolsva. 
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6. Alternativa lösningar/föreslagna åtgärder 

6.1. Fyrstegsprincipens användning 

Existerande problem och brister på de aktuella delsträckorna kan åtgärdas på olika sätt och till olika 

grad. ÅVS-metodiken har sin utgångspunkt i fyrstegsprincipen och det är först i åtgärdsgenereringen 

denna kommer till ett skarpare läge. Är det möjligt att lösa de beskrivna bristerna på något annat sätt 

än att bygga ny infrastruktur? Det finns ett antal åtgärder som är identifierade för detta inom ramen 

för denna ÅVS. De löser inte alla brister men kan vara delar av helheten. För att få med fler brister i 

lösningarna krävs även större åtgärder: antingen begränsade åtgärder inom ramen för aktuell väg 

(tvåfältsväg) dvs. huvudsakligen steg 3-åtgärder eller utbyggnadsåtgärder där befintlig väg omvandlas 

till en mötesfri väg (2+1-väg), dvs. huvudsakligen steg 4-åtgärder.  

Exempel på åtgärder som inte kräver ombyggnad av vägen är:  

• ATK, automatisk trafiksäkerhetskontroll, finns idag mellan Köping och Kolsva och föreslås 

även på de andra delsträckorna. ATK på en sträcka leder till minskad medelhastighet vilket 

ger såväl trafiksäkerhetsvinster som minskade emissioner av buller, CO2 och 

luftföroreningar. 

• Räffling av vägens mittlinje är en åtgärd som finns för väg 250 men inte för väg 56. Om det är 

möjligt att genomföra det för väg 56, den kan vara för smal, ger denna åtgärd ökad 

trafiksäkerhet med minskat antal mötesolyckor. 

• Omfördelning av den tunga trafiken från centrala Köping till Ängebyleden, väg 580, för trafik 

som ska till/från Köpings hamn. Ger minskad trafik på väg 250 genom Köping och därmed 

bland annat minskat buller för de närliggande fastigheterna. 

Utifrån den målbild som tagits fram för respektive delsträcka, se avsnitt 4.4 Mål för problemlösning, 

kan också konstateras att för att uppfylla respektive framtaget delmål krävs huvudsakligen steg 3- 

eller steg 4-åtgärder.   

6.2. Tänkbara åtgärdstyper  

Under processens gång har arbetsgrupps- och dialogmöten genomförts med syfte att i första steget 

kartlägga aktuella problem och brister och i andra steget ta fram åtgärdsförslag som hanterar de 

identifierade problemen inom utredningsområdet. Grunden för detta arbete har varit de tidigare 

framtagna dokumenten i form av dels brist- och behovsbeskrivningen och dels målbeskrivningen 

samt användande av fyrstegsprincipen. Arbetet resulterade i följande bruttolista med åtgärder 

uppdelade på allmänna åtgärder som kan implementeras på alla delstråk och åtgärder specifika för 

respektive delstråk:  

Allmänna åtgärdstyper 

• Korsningsåtgärder med syfte att förbättra trafiksäkerheten och minska störningarna utmed 

sträckan. Åtgärder kan vara av typen vänstersvängsskörfält, siktförbättring eller andra 

åtgärder för att tydligare styra trafiken genom en korsning. Dessa åtgärder gynnar även 

eventuell framtida busstrafik. Målet med korsningsåtgärderna ska vara att de ger en 

tillräckligt hög trafiksäkerhetsklass (typ C). (steg 3-åtgärder) 
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• Skapa tillräckliga säkerhetszoner. För 80 km/h krävs en säkerhetszon om minst 7 m och för       

100 km/h en säkerhetszon om minst 9 m. Sidoområdesåtgärder föreslås på platser där 

oeftergivliga föremål finns inom vägens säkerhetszon. Alternativt räckesåtgärder där så 

krävs. (steg 3- eller steg 4-åtgärder) 

• Stänga trafikfarliga utfarter och ordna med ersättningsvägar. (steg 3- eller steg 4-åtgärder) 

• Breddning av befintlig väg föreslås på sträckor där vägbredden underskrider sju meter.  

Breddningen ska öka till 8–9 m för att uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim resp. 13 m 

för hastigheten 100 km/h. (steg 3- eller steg 4-åtgärder) 

• Skapa nya gång- och cykelvägar där ett behov finns. (steg 3- eller steg 4-åtgärder) 

• Upprustade och optimerade busshållplatser. Förbättrade både vad avser placering, säkerhet 

och tillgänglighet. (steg 3-åtgärder) 

Specifika åtgärdstyper  

Specifika åtgärdstyper är till exempel: 

• Vattenskyddsåtgärder på vägen i anslutning till vattenförekomster (steg 3-åtgärder) 

• Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner (steg 3- eller steg 4-

åtgärder) 

• Säkring av gångpassager (steg 3-åtgärder) 

6.3. Utreda och genomföra trimningsåtgärder längs utredningssträckan   

Trimningsåtgärder är begränsade ombyggnadsåtgärder (ofta mindre steg 3-åtgärder). Det är relativt 

sett mindre åtgärder som bidrar till att användningen av det befintliga transportsystemet blir mer 

hållbar genom att förbättra effektivitet, säkerhet och miljö. Dessa åtgärder har bred och god 

måluppfyllelse genom att de kan åstadkomma förbättringar, huvudsakligen i det befintliga 

transportsystemet, utan omfattande och dyra investeringar i ny infrastruktur. 

För nationell plan gäller det åtgärder upp till en kostnad på 100 MSEK. För regional plan är 

beloppsgränsen 50 MSEK. 

Exempel på tänkbara steg 3-åtgärder i det aktuella stråket kan vara: 

• Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter   

• Korsningsåtgärder  

• Sidoområdesåtgärder  

• Åtgärder för omkörningssträckor  

• Mitt- eller sidoräfflingsåtgärder  

• Hastighetsåtgärder  

• Viltåtgärder  

• Upprustning och optimering av busshållplatser 

Det vill säga, i syfte att skapa ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet kan valda delar av de nedan 

föreslagna åtgärdspaketen väljas ut och genomföras som ett paket med trimningsåtgärder i väntan 

på att de nedan beskrivna åtgärdspaketen beviljas finansiering i regional eller nationell plan. Det är 

då viktigt att de trimningsåtgärder som görs längs sträckor där eventuellt fördjupade utredningar 

eller större åtgärdspaket föreslås inte omöjliggör dessa.  
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Ansvarig för att skapa detta trimningsåtgärdspaket är Trafikverket. Åtgärderna föreslås genomföras 

på kort sikt. 

6.4. Åtgärdsförslag  

För vart och ett av de tre delstråken finns i princip två grundalternativ för en framtida vägutformning. 

Antingen Mötesfri väg (100 km/h) eller Tvåfältsväg (80 km/h). Dessa båda grundalternativ kan sedan 

varieras med tillägg av olika trimnings- och andra åtgärder. 

Arbetet har resulterat i ett antal alternativa åtgärdspaket som är uppdelade per delstråk. Nedan 

redovisas åtgärdspaketen med ingående åtgärder.  

1. Delstråket Alberga-Kungsör, väg 56 

För detta delstråk, som är cirka 15 km långt, är de båda nämnda grundalternativen för en framtida 

vägutformning möjliga, dvs. antingen Mötesfri väg (100 km/h) eller Tvåfältsväg (80 km/h).  

Åtgärd som prioriterats bort:  

GC-förbindelse mellan väg 715 och Alberga. De skolbarn som initialt antogs använda vägen visade sig 

åka skolskjuts.  

ÅTGÄRDSPAKET alt. 1a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan. 

Omkörningssträckor skapas på ca 20–30 % av hela sträckan. Samtliga korsningar ses över och 

kompletteras med vänstersvängskörfält på väg 56 samt också med refug om så bedöms nödvändigt. I 

byggnationen av mötesfri landsväg ingår då nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och 

parallellvägar) och att skapa tillräckliga säkerhetszoner, dvs. minst 9 m. Även lämpliga 

vattenskyddsåtgärder, längs sträckan inklusive för två vattenskyddsområden, ingår. Nödvändiga 

bulleråtgärder vidtas. 

Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas.  

Tätortsdelen 

Busshållplatsen Mon som ligger på 56:an i Alberga åtgärdas avseende trafiksäkerheten, alternativt 

avvecklas. I övrigt föreslås inga åtgärder genom Alberga, vare sig i korsningar eller på sträcka. 
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ÅTGÄRDSPAKET alt. 1b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan. Vägbredden ökas 

till minst 8–9 m för att uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 

Samtliga korsningar ses över och kompletteras med vänstersvängskörfält på väg 56 samt också med 

refug om så bedöms nödvändigt. I denna ombyggnation ingår då att skapa tillräckliga omkörnings-

sträckor (siktåtgärder), nödvändiga sidoområdesåtgärder och att skapa tillräckliga säkerhetszoner, 

dvs. minst 7 m. Även lämpliga vattenskyddsåtgärder, längs sträckan inklusive för två 

vattenskyddsområden, ingår. 

Tätortsdelen 

Samma åtgärder som i alt 1a. 
 

2. Delstråket Kungsör-Köping, väg 250 

För detta delstråk, som är cirka 17 km långt, är de båda nämnda grundalternativen för en framtida 

vägutformning möjliga, dvs. antingen Mötesfri väg (100 km/h) eller Tvåfältsväg (80 km/h).  

ÅTGÄRDSPAKET alt. 2a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan från 

en punkt strax norr om plankorsningen (järnväg) i Kungsör till korsningen väg 250/Volvogatan/Nya 

Hamnvägen eller ombyggd korsning väg 250/Ängebyleden/Maskinistgatan. Omkörningssträckor 

skapas på ca 20–30 % av hela sträckan. Samtliga korsningar ses över och kompletteras med 

vänstersvängskörfält på väg 250 samt också med refug om så bedöms nödvändigt. I byggnationen av 

mötesfri landsväg ingår då nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och parallellvägar) 

och att skapa tillräckliga säkerhetszoner, dvs. minst 9 m. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 

Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår.  

Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas. 

Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan. Förbättringar både vad avser antal och 

placering och säkerhet och tillgänglighet. 

En ny gång- och cykelväg byggs från Kungsör (strax norr om plankorsningen (järnväg) i Kungsör) till 

Köping (korsningen väg 250/Nya Hamnvägen eller korsningen väg 250/Ängebyleden/Maskinistgatan).  

Åtgärd som valts bort:  

GC-förbindelse mellan Kungsör och Köping , via Jägaråsen. Om staten ska bekosta och vara väghållare 

för en GC-väg måste denna ligga i nära anslutning till en allmän väg. Avståndet till en sträckning via 

Jägaråsen är alltför långt från väg 250. Om denna sträckning väljs måste den finansieras på annat 

sätt. 
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Tätortsdelen 

I anslutning till ovanstående åtgärder bör också göras en översyn av trafiksäkerheten för oskyddade 

trafikanter på den öppningsbara vägbron och i anslutning till plankorsningen (järnväg) i Kungsör. 

Åtgärder för säkra gång- och cykelpassager för väg 250 genom Kungsör bör också utredas vidare.  

I Köping bör också en utredning genomföras för korsningspunkten väg 250/580 med tanke på en ny 

väg till Köpings hamn.  

I Köping bör en utredning genomföras för att studera den upplevda köproblematiken på väg 250, 

särskilt delen närmast E18. 

I Köping bör också utredas åtgärder som förbättrar flödet i korsningen mellan väg 250 och E18, den 

nordvästra sidan, och de vägar/gator som finns i anslutning till denna. Eventuellt är det då också 

nödvändigt med vattenskyddsåtgärder vid vattenskyddsområdet runt Ströbohög. 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 2b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan från en punkt strax 

norr om plankorsningen (järnväg) i Kungsör till korsningen väg 250/Volvogatan/Nya Hamnvägen eller 

ombyggd korsning väg 250/Ängebyleden/Maskinistgatan. Vägbredden minskas till minst 8–9 m för 

att uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 

Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår.  

Resterande del av nuvarande vägbredd används för en ny gång- och cykelväg som byggs från Kungsör 

(strax norr om plankorsningen (järnväg) i Kungsör) till Köping (korsningen väg 250/Nya Hamnvägen 

eller korsningen väg 250/Ängebyleden/Maskinistgatan).  

Samtliga korsningar ses över och kompletteras med vänstersvängskörfält samt också med refug om 

så bedöms nödvändigt. I denna ombyggnation ingår då att skapa tillräckliga omkörningssträckor 

(siktåtgärder), nödvändiga sidoområdesåtgärder och att skapa tillräckliga säkerhetszoner, dvs. minst 

7 m.  

Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan. Förbättringar både vad avser antal och 

placering och säkerhet och tillgänglighet. 

Tätortsdelen 

Samma åtgärder som i alt 2a. 
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3. Delstråket Köping -Kolsva, väg 250 

För detta delstråk, som är cirka 12 km långt, är de båda nämnda grundalternativen för en framtida 

vägutformning möjliga, dvs. antingen Mötesfri väg (100 km/h) eller Tvåfältsväg (80 km/h).  

ÅTGÄRDSPAKET alt. 3a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan 

förutom på den nordligaste delen genom Kolsva samhälle. Omkörningssträckor skapas på ca 20–30 % 

av hela sträckan. Samtliga korsningar ses över och kompletteras med vänstersvängskörfält på väg 250 

samt också med refug om så bedöms nödvändigt. I byggnationen av mötesfri landsväg ingår då 

nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och parallellvägar) och att skapa tillräckliga 

säkerhetszoner, dvs. minst 9 m.  

Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan. Förbättringar både vad avser antal och 

placering och säkerhet och tillgänglighet. 

Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 

 

Tätortsdelen 

Utredning och genomförande av åtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter genom 

Kolsva. 

 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 3b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan förutom på den 

nordligaste delen genom Kolsva samhälle. Vägbredden ökas där så behövs till minst 8–9 m för att 

uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim.  

Samtliga korsningar ses över och kompletteras med vänstersvängskörfält samt också med refug om 

så bedöms nödvändigt. I denna ombyggnation ingår då att skapa tillräckliga omkörningssträckor 

(siktåtgärder), nödvändiga sidoområdesåtgärder och att skapa tillräckliga säkerhetszoner, dvs. minst 

7 m.  

Nödvändiga buller åtgärder vidtas. 

Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan. Förbättringar både vad avser antal och 

placering och säkerhet och tillgänglighet. 

Tätortsdelen 

Samma åtgärder som i alt 3a. 
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6.5. Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor 

I detta avsnitt genomförs en utvärdering av de åtgärdspaket som tagits fram i arbetet. Notera 

återigen att dessa utvärderingar för varje åtgärdspaket genomförts under förutsättningen att 

åtgärdspaketet är fullständigt genomfört.   

Utvärderingen görs genom att de effekter och konsekvenser som beskrivs i kapitel 6.2 och 6.5 nyttjas 

som underlag för att beskriva hur väl utredningsalternativen når upp till ställda mål för projektet. 

Måluppfyllelsen beskrivs i en skala från Negativ via Obetydlig till Mycket god, se figur 6.7.1 nedan, 

och redovisas grafiskt i en tabell för respektive paket. Huruvida åtgärderna bidrar till de kommunala 

resp. regionala målen anges också. 

 

Måluppfyllelse Förklaring 

Negativ Åtgärden ger negativt bidrag till måluppfyllelse 

Obetydlig Åtgärden ger obetydligt bidrag till måluppfyllelse 

God Åtgärden ger stort bidrag till måluppfyllelse 

Mycket god 
Åtgärden ger mycket stort bidrag till måluppfyllelse och 

bidrar till en vidareutveckling av dessa 

Figur 6.5.1 Gradering av bidrag till måluppfyllelse 

I avsnitt 4 beskrivs hur de övergripande nationella målen hänger samman med de direkta målen för 

åtgärderna (Leveranskvaliteterna). Där finns också de kommunala och regionala målen beskrivna. Se 

även bilaga 1a och 1b. 
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            Åtgärdspaket 

Leverans- 

kvalitet 

1b.Två-

fältsväg 

Alberga-

Kungsör 

1a. 2+1- 

väg 

Alberga-

Kungsör 

2b.Två-

fältsväg 

Kungsör-

Köping 

2a. 2+1- 

väg 

Kungsör-

Köping 

3b.Två-

fältsväg 

Köping-

Kolsva 

3a. 2+1- 

väg 

Köping-

Kolsva 

Res- och 

transporttider 
God 

Mycket 

god 
Obetydlig 

Mycket 

god 
Obetydlig 

Mycket 

god 

Kapacitet God 
Mycket 

god 
God God God 

Mycket 

God 

Robusthet God God God God God God 

Användbarhet God God God God God God 

Säkerhet God 
Mycket 

god 
God 

Mycket 

god 
God 

Mycket 

god 

Miljö och hälsa Obetydlig Negativ God Negativ Obetydlig Negativ 

Bidrag till 

kommunala mål2 
God God God God God God 

Bidrag till regionala 

mål8 
God God God God God God 

Samlad bedömning God 
Mycket 

god 
God 

Mycket 

god 
God 

Mycket 

god 

Tabell 6.5.1 Måluppfyllelse för åtgärdspaketen 

Kommentar 

En 2+1-väg tillåter högre hastighet och tillåter ett större maximalt fordonsflöde om andelen 

omkörningssträcka är tillräckligt stor9 och får därför ett högre värde vad gäller måluppfyllelse för 

leveranskvaliteterna Res- och transporttider samt Kapacitet än vad Tvåfältsvägen får. Detsamma 

gäller för Säkerheten, då 2+1-vägen i större utsträckning förhindrar svåra olyckor i form av t.ex. 

frontalkollisioner. Notera dock att det här har bedömts som svårt att skapa tillräcklig andel 

omkörningssträcka mellan Kungsör och Köping varför måluppfyllelsen för Kapaciteten endast blir God 

för denna sträcka. 

När det gäller Användbarheten är det svårare att påvisa några större skillnader mellan de olika 

vägtyperna. 2+1-vägen kan med sin ”barriäreffekt” försvåra för t.ex. lantbrukarnas transporter (ev. 

långsamtgående fordon) till/från olika fält. Likadant kan kravet på ersättningsvägar för att minimera 

antalet anslutningar åstadkomma olägenheter för de boende genom att försämra tillgängligheten till 

vägarna. En separat GC-väg i båda alternativen för sträckan Kungsör-Köping ökar Användbarheten för 

oskyddade trafikanter. Eventuella cyklister mellan Alberga och Kungsör torde dock föredra Tvåfälts-

vägen med dess lägre hastighet. 

                                                                 
8 Se ovan och avsnitt 4.2 
9 I projektet Sala-Heby nämns att ökad framkomlighet kräver att minst 30% av sträckan är omkörningssträcka. 
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Robustheten på 2+1-vägen är beroende av andel omkörningssträckor. För Robustheten kan också 

nämnas att 2+1-vägen är känslig för ”fordonsstopp” på ”ett-fälts-delarna”, vilket kan orsaka 

omfattande köer. Tvåfältsvägen är mer flexibel för ”stopp” av olika slag. Robustheten har bedömts 

som god för samtliga alternativ. 

När det gäller Miljö och hälsa är det svårt att förutse hur transportsystemets förmåga att minimera 

negativ påverkan på klimat, landskap och hälsa påverkas. Åtgärderna kan medföra dels överflyttning 

av fordonstrafik från andra delar av vägnätet eller generera ökningar av biltrafiken genom att t.ex. 

restidsskillnaderna mellan egen bil och kollektivtrafik med buss ökar. Utsläppen blir dock generellt 

sett högre på 2+1-vägen än på tvåfältsvägen på grund av högre hastigheter.  

Den nya separerade GC-vägen mellan Kungsör och Köping ger dock förutsättningar för en förbättrad 

hälsa för de som utnyttjar den, men detta uppväger inte de negativa effekterna av högre hastigheter 

på 2+1-vägen.  

De regionala transportmålen för Sörmlandsregionen är mycket svävande. De har egentligen inga 

konkreta mål, de har i stället mål som ”Sörmland har starka samband med omvärlden”, vilket sedan 

bryts ner på olika strategier som t.ex. ”Utvecklad kollektivtrafik” eller ” Utveckling av ett hållbart 

transportsystem”. Genomförandet av dessa strategier innehåller sedan inte mycket som omfattar 

vägtrafiken. 

Region Västmanland har som mål effektiva kommunikationer som ger långsiktigt hållbar tillväxt i hela 

länet, där med effektiva kommunikationer avses ett transportsystem med samhällsekonomisk 

lönsamhet.  

Då de aktuella åtgärderna inte omfattar större satsningar på utvecklad kollektivtrafik eller en direkt 

satsning på ett ”koldioxid”-hållbart transportsystem utan mer representerar en traditionell 

utbyggnad av vägsystemet har här måluppfyllelsen begränsats till God.  

De kommunala målen fokuserar till stor del på hållbara transporter med prioritering av järnväg, säkra 

gång- och cykelvägar, minskad biltrafik etc., men också på att vägar ska hålla en hög standard och att 

vägnätet på landsbygden ska förbättras. De aktuella åtgärderna bidrar framförallt till det senare 

varför måluppfyllelsen begränsas till God. 
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6.6. Uppskattning av kostnader för alternativen 

I detta avsnitt ges en grov uppskattning av kostnaden för de åtgärder som ingår i de olika 

åtgärdspaketen och därmed också totalkostnaden för respektive åtgärdspaket i sin helhet.  

Kostnaderna för att genomföra de olika åtgärderna har översiktligt bedömts. Utan detaljerade 

utredningar och projekteringar av respektive åtgärd är det inte möjligt att med stor precision slå fast 

hur mycket varje åtgärd kostar. Åtgärderna har bedömts med hjälp av erfarenhetsbaserade värden 

på schablonnivå, exempelvis kronor per kvadratmeter för breddning av en väg eller kronor per styck 

för en korsning. 

 

Grov kostnadsindikation (GKI) för 

åtgärdspaketen (i prisnivå 2018–12)   
  

Åtgärdspaket 

Kostnad  

50 % nivå10 

(Mkr) 

Ansvarig 

1a Alberga-Kungsör, Mötesfri landsväg  296 Trafikverket 

1b Alberga-Kungsör, Tvåfältsväg 119 Trafikverket 

2a Kungsör-Köping, Mötesfri landsväg  128 

Trafikverket/ 

Region 

Västmanland 

2b Kungsör-Köping, Tvåfältsväg 71 

Trafikverket/ 

Region 

Västmanland 

3a Köping -Kolsva, Mötesfri landsväg  151 

Trafikverket/ 

Region 

Västmanland 

3b Köping -Kolsva, Tvåfältsväg 54 

 

Trafikverket/ 

Region 

Västmanland 

Tabell 6.6.1 Kostnader åtgärdspaketen. Kostnaderna är grova uppskattningar vilka bör läsas som 

ett spann kring dessa kostnader snarare än exakta tal. 

Kommentar: I ovanstående kostnader ingår aktuella breddningar, översyn av samtliga korsningar 

(vilka kompletteras om så bedöms nödvändigt), nödvändiga sidoområdesåtgärder och att skapa 

tillräckliga säkerhetszoner, marklösen och byggherrekostnader samt antagna fasta kostnader för 

hantering av fornminnen, bullervallar m.m. 

  

                                                                 
10 50%-nivån innebär att sannolikheten är 50% för att den uppskattade kostnaden ligger under den verkliga, 
slutliga kostnaden. 
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6.7. Potentiella effekter och konsekvenser   

Inom Trafikverket tillämpas metoden Samlad effektbedömning (förkortas SEB). Tanken är att 

strukturerat och sammanfattande beskriva en föreslagen åtgärd eller åtgärdspaket (projekt) inom 

transportsektorn, dess kostnader och de effekter som den förväntas få om den skulle genomföras. 

SEB:en är tänkt att vara ett beslutsunderlag med syfte att utgöra ett stöd för planering, beslut och 

uppföljning och ska också fungera som ingång för den som vill söka ytterligare information om 

åtgärden i fråga. I en SEB beskrivs åtgärdens effekter ur tre beslutsperspektiv:  

• Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej prissatta effekter)  

• Transportpolitisk målanalys (hur påverkas de transportpolitiska målen) 

• Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyttorna på olika grupper) 

SEB:ar för de här aktuella åtgärdspaketen finns redovisade i bilaga 2.  

6.8. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen 

Inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie har en samlad effektbedömning (SEB) inklusive samhälls-
ekonomisk kalkyl, se bilaga 2 Samlad effektbedömning, gjorts för de aktuella åtgärdspaketen. I den 
processen ingår att ta fram kvantifierade effekter och kvalitativa bedömningar av åtgärdernas nyttor. 
Beräknade effekter har tagits fram med hjälp av Trafikverkets verktyg EVA (Effekter vid väganalyser) 
som används för att beräkna effekter och samhällsekonomi för enskilda objekt eller trafiksystem 
inom vägtransportsystemet. I kalkylen beräknas ett värde på nettonuvärdeskvoten (NNK). 
Nettonuvärdet är summan av alla positiva och negativa nyttoeffekter minus investeringskostnaden. 
Nettonuvärdeskvoten är nettonuvärdet dividerat med den samhällsekonomiska 
investeringskostnaden. Klassificeringen av NNK är numera förenklad enligt:  

• NNK > 0 Samhällsekonomiskt lönsamt 

• NNK <= 0 Samhällsekonomiskt olönsamt 

De viktigaste kostnader/vinster som beräknas utifrån effekter i EVA är huvudsakligen  

• Kostnader/vinster: Restid, fordon, godstransporter, trafiksäkerhet 

Åtgärdspaket NNK 

1a Alberga-Kungsör, Mötesfri landsväg  
1,67 

1b Alberga-Kungsör, Tvåfältsväg 
0,98 

2a Kungsör-Köping, Mötesfri landsväg  
4,14 

2b Kungsör-Köping, Tvåfältsväg 
0,77 

3a Köping -Kolsva, Mötesfri landsväg  
1,86 

3b Köping -Kolsva, Tvåfältsväg 
< 0 

Tabell 6.8.1 NNK för de aktuella åtgärdsalternativen.  

Följande tabell beskriver för varje åtgärdspaket de effekter som inte ingår i de samhällsekonomiska 

beräkningarna men bör ingå i den sammanvägda bedömningen.  
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Åtgärdspaket Ej monetärt värderbara effekter 

1a Alberga-Kungsör, 

Mötesfri landsväg  

Vägen ligger kvar i befintlig sträckning. Bedömningen är att bredd-

ningen av vägen i liten utsträckning riskerar att påverka de värden som 

de aktuella intressena avser att skydda. Vad avser vattenförekomsten 

antas att skyddsåtgärder vidtas i samband med utbyggnaden. 

1b Alberga-Kungsör, 

Tvåfältsväg 

Vägen ligger kvar i befintlig sträckning. Bedömningen är att bred-

dningen av vägen i mycket liten utsträckning riskerar att påverka de 

värden som de aktuella intressena avser att skydda. Vad avser vatten-

förekomst i området antas att skyddsåtgärder vidtas i samband med 

utbyggnaden. 

2a Kungsör-Köping, 

Mötesfri landsväg  

Utbyggnaden bedöms ha inverkan på landskapet och djurlivet till följd 

av bredare väg och ny gång- och cykelväg mm. Utbyggnaden sker i 

befintlig sträckning varför inverkan på landskapet mildras. Påverkan på 

kulturmiljövärdena bedöms vara liten. 

2b Kungsör-Köping, 

Tvåfältsväg 

Befintlig väg smalnas av och "överbliven" vägyta används för ny gång- 

och cykelväg. Något ökade körhastigheter till följd av ombyggnaden, 

men dessa bedöms inte påverka i någon större utsträckning. 

3a Köping -Kolsva, 

Mötesfri landsväg  

Utbyggnaden bedöms ha inverkan på landskapet och djurlivet till följd 

av bredare väg. Utbyggnaden sker i befintlig sträckning varför inverkan 

på landskapet mildras. Påverkan på kulturmiljövärdena bedöms vara 

liten och dessa är av lägre värde. 

3b Köping -Kolsva, 

Tvåfältsväg 

Utbyggnaden avser mindre förbättringar jämfört med dagens väg, i 

stora drag bibehålls befintlig väg med samma hastighetsbegränsning 

osv. Intrång och annan påverkan bedöms därmed i stort sett vara 

obefintlig/försumbar. 

För båda alternativen gäller att åtgärder inne i Kolsva kan förväntas öka 

trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter. Även 

åtgärder i mindre korsningar/anslutningar utmed sträckan förväntas 

bidra till ökad trafiksäkerhet. 

Tabell 6.8.2 Ej monetärt värderbara effekter för de aktuella åtgärdsalternativen.  
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning 

Syftet med denna studie har varit att de rekommenderade åtgärderna ska bidra till att stärka väg 56 

funktion som ett attraktivt godsstråk och ett alternativ till E4:an när det gäller transporter mellan 

norra och södra Sverige och väg 250 funktion som ett inomregionalt arbetspendlingsstråk för såväl bil 

som cykel- och kollektivtrafik och - för framförallt delsträckan Köping-Kolsva - miljövänligt och 

effektivt alternativ för såväl regionala som interregionala godstransporter. 

7.2. Rekommenderade åtgärder 

Åtgärder på kort sikt (1–5 år) 

Delsträckan Alberga-Kungsör är den sträcka på det aktuella stråket som uppvisar mest problem och 

brister och där det finns störst behov av en genomgripande förändring.  De båda redovisade 

alternativen, Åtgärdspaket 1a och 1b, uppvisar båda en samhällsekonomisk lönsamhet (NNK 1,67 

resp. 0,98) och en mycket god respektive god måluppfyllelse.  

Rekommendationen blir därför att en fördjupad analys görs gällande vilket av alternativen som 

utifrån ett hållbarhetsperspektiv ger mest nytta utifrån kostnaderna.  

Ansvarig: Trafikverket i samarbete med Region Västmanland, Region Sörmland och kommunerna 

(Eskilstuna och Kungsör). 

Fördjupade utredningar i de olika tätortsavsnitten, främst med syfte ökad trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter (Kungsör) och framkomlighet (Köping). 

Ansvarig: Trafikverket i samarbete med de olika kommunerna 

 

Åtgärder på medellång sikt (5–10 år) 

Av de båda delsträckorna på väg 250 är det 2+1-vägs-alternativen som uppvisar en jämförelsevis 

högre samhällsekonomisk lönsamhet. Åtgärdspaket 2a och 3a har NNK 4,14 resp. 1,86, båda med 

mycket god måluppfyllelse.  

Tvåfältsvägspaketen Åtgärdspaket 2b och 3b har NNK 0,77 resp. negativ NNK, dvs. Åtgärdspaket 3b 

är samhällsekonomiskt olönsamt. Tilläggas kan också att båda delsträckorna, med nuvarande 

utformning, inom en snar framtid kommer att få en hastighetssänkning till 80 km/h (från nuvarande 

90 km/h).  

Rekommendationen blir därför att, efter det att en fördjupad analys gjorts, genomföra Åtgärdspaket 

2a och 3a i nämnd ordning. 

Ansvarig: Region Västmanland i samarbete med Trafikverket och kommunerna (Kungsör och Köping). 
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Trimningsåtgärder  

I syfte att på kort sikt skapa ökad trafiksäkerhet och förbättrad tillgänglighet kan valda delar av de 

ovan föreslagna åtgärdspaketen väljas ut och genomföras som ett paket med trimningsåtgärder i 

väntan på att de ovan beskrivna åtgärdspaketen beviljas finansiering i regional eller nationell plan. 

Det är då viktigt att de trimningsåtgärder som görs längs nämnda sträckor inte är i konflikt med vad 

eventuella fördjupade utredningar eller större åtgärdspaket föreslår eller kan komma att föreslå. 

Ansvarig: Trafikverket i samarbete med aktuella regioner och kommuner.  

Syftet med de åtgärder som föreslås ovan är att de ska lindra och lösa identifierade brister och bidra 

till de mål som finns om hur stråket ska utvecklas. Flera olika aktörer har ansvar för åtgärdernas 

genomförande varför samverkan är ett nyckelord för det fortsatta arbetet. 

7.3. Krav eller rekommendation till planering på projektnivå och senare 

Eftersom en åtgärdsvalsstudie normalt inte tillåter noggranna analyser av de åtgärder som behandlas 

är det av stor vikt är att de åtgärder som i slutänden planeras blir grundligt analyserade och 

utvärderade innan de detaljplaneras och genomförs. Det är viktigt för att undvika dyra och/eller 

mindre hållbara investeringar. 
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Trafikverkets ställningstagande efter Åtgärdsvalsstudie 
väg 56/250 
Väg 56/250 Stråket Alberga-Kungsör-Köping-Kolsva 

Bakgrund 
 
 
Enligt Trafikverket karakteriseras det funktionella stråket väg 56/250, delen mellan Alberga och 
Kolsva, via Kungsör och Köping, av bristande framkomlighet och trafiksäkerhet. Stråkets totallängd är 
cirka 45 km och berör två län, Sörmland och Västmanland, och tre kommuner, Eskilstuna, Kungsör 
och Köping. Väg 56 är en nationell väg och väg 250 är en regional väg.  

 

Väg 56 ingår sedan lång tid tillbaka i det nationella stamvägnätet och är en del i det nationella stråket 
Räta linjen1 mellan Norrköping och Gävle. Väg 56 mellan Alberga och Kungsör är smal, krokig och har 
80 km/h som skyltad hastighet. Den är inte mötesseparerad. 

 
1 Visionen för samarbetsprojektet Räta linjen är en ”mötesfri väg 2020” som kan avlasta E4:an genom 
Stockholm framförallt gällande den tunga godstrafiken. 
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Väg 250, Kungsör-Köping, är inte mötesseparerad och har en relativt jämn funktion och standard. Den 
och går genom tätort i Kungsör och Köping. Vägen är viktig för arbetspendling mellan Kungsör och 
Köping samt godstransporter. Väg 250, Köping-Kolsva, är inte mötesseparerad och har varierande 
funktion och standard. Den har relativt nyligen byggts om (första decenniet på 2000-talet). Vägen är 
viktig för pendlingen mellan Köping och närliggande orter samt för godstransporter från Bergslagen. 
För de båda sträckorna på väg 250 är det inom en snar framtid aktuellt med en hastighetssänkning till 
80 km/h (från idag 90 km/h som skyltad hastighet) då de inte är mötesseparerade. 
studiens gång.  
 
 
Arbetsprocessen  

Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Tyréns AB 
som utförande konsult. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med deltagare från: 
 Trafikverket  
 Region Västmanland 
 Region Sörmland 
 Köpings kommun 
 Kungsör kommun 
 Eskilstuna kommun 
 
Samråd har genomförts med både interna och externa aktörer, både i form av arbetsgruppsmöten, 
fördjupade dialoger och intervjuer.  

 
Åtgärdsvalsstudiens förslag till åtgärder 
Åtgärdsvalsstudien har delats upp i tre delstråk Alberga – Kungsör, Kungsör – Köping och Köping – 
Kolsva. För vart och ett av de tre delstråken finns i princip två grundalternativ för en framtida 
vägutformning. Antingen Mötesfri väg (100 km/h) eller Tvåfältsväg (80 km/h). Dessa båda 
grundalternativ kan sedan varieras med tillägg av olika trimnings- och andra åtgärder. 

Arbetet har resulterat i ett antal alternativa åtgärdspaket som är uppdelade per delstråk. Nedan 
redovisas i korthet åtgärdspaketen med huvudskliga ingående åtgärder. För komplett redovisning 
hänvisas till ÅVS-rapporten. 

1. Delstråket Alberga-Kungsör, väg 56 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 1a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan. Även 
lämpliga vattenskyddsåtgärder, längs sträckan inklusive för två vattenskyddsområden, ingår. 
Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 
Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas.  

Tätortsdelen 
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Busshållplatsen Mon som ligger på 56:an i Alberga åtgärdas avseende trafiksäkerheten, alternativt 
avvecklas. I övrigt föreslås inga åtgärder genom Alberga, vare sig i korsningar eller på sträcka. 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 1b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan. Vägbredden ökas 
till minst 8–9 m för att uppfylla kraven för hastigheten 80 km/tim. Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 

Tätortsdelen 

Samma åtgärder som i alt 1a. 

2. Delstråket Kungsör-Köping, väg 250 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 2a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan.  
I byggnationen av mötesfri landsväg ingår då nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och 
parallellvägar) Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår.  
Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas. 
Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan. En ny gång- och cykelväg byggs från 
Kungsör till Köping. 

Tätortsdelen 

Översyn av trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på den öppningsbara vägbron och i anslutning 
till plankorsningen (järnväg) i Kungsör. Åtgärder för säkra gång- och cykelpassager för väg 250 genom 
Kungsör bör också utredas vidare.  

I Köping bör också en utredning genomföras för korsningspunkten väg 250/580 med tanke på en ny 
väg till Köpings hamn.  

I Köping bör en utredning genomföras för att studera den upplevda köproblematiken för väg 250, 
särskilt delen närmast E18. 

I Köping bör också utredas åtgärder som förbättrar flödet i korsningen mellan väg 250 och E18 och de 
vägar/gator som finns i anslutning till denna. Eventuellt är det då också nödvändigt med vatten-
skyddsåtgärder vid vattenskyddsområdet runt Ströbohög. 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 2b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan. Vägbredden 
minskas till 8–9 m. Tillgänglighetsåtgärder för lantbruksföretagen/jordbruksmaskiner ingår.  

Resterande del av nuvarande vägbredd används för en ny gång- och cykelväg. Samtliga korsningar ses 
över och kompletteras med vänstersvängskörfält samt också med refug om så bedöms nödvändigt. 
Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan.  

Tätortsdelen 
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Samma åtgärder som i alt 2a. 

3. Delstråket Köping -Kolsva, väg 250 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 3a Mötesfri landsväg (2+1-väg) 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Mötesfri landsväg (2+1) med målstandard 100 km/h på hela sträckan 
förutom på den nordligaste delen genom Kolsva samhälle. I byggnationen av mötesfri landsväg ingår 
då nödvändiga sidoområdesåtgärder (inkl. anslutningar och parallellvägar). Upprustning och 
optimering av busshållplatserna på sträckan. Viltstängsel inklusive passagemöjligheter anordnas. 
Nödvändiga bulleråtgärder vidtas. 
 
Tätortsdelen 

Utredning och genomförande av åtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter genom 
Kolsva. 

ÅTGÄRDSPAKET alt. 3b Tvåfältsväg 

Landsbygdsdelen 

Befintlig väg byggs om till Tvåfältsväg med målstandard 80 km/h på hela sträckan förutom på den 
nordligaste delen genom Kolsva samhälle.  

Samtliga korsningar ses över och kompletteras med vänstersvängskörfält samt också med refug om så 
bedöms nödvändigt. Nödvändiga buller åtgärder vidtas. 
Upprustning och optimering av busshållplatserna på sträckan 

Tätortsdelen 

Samma åtgärder som i alt 3a. 

 
Kommentarer till vissa av åtgärdsförslagen. 
 

 Busshållplatser inom tätortsdelarna 
Åtgärdsförslagen beaktas och drivs inom ramen för det ordinarie planeringsarbetet. 
 

 Köproblematik och trafiksäkerhetsåtgärder inom tätortsdelarna 
Åtgärdsförslaget beaktas och drivs inom ramen för det ordinarie planeringsarbetet. 
 

Ställningstagande för åtgärder där Trafikverket är ansvarig 
 
Kostnaderna för att genomföra de olika åtgärderna har översiktligt bedömts. Utan detaljerade 
utredningar och projekteringar av respektive åtgärd är det inte möjligt att med stor precision slå 
fast hur mycket varje åtgärd kostar. Åtgärderna har bedömts med hjälp av erfarenhetsbaserade 
värden  
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på schablonnivå, exempelvis kronor per kvadratmeter för breddning av en väg eller kronor per 
styck för en korsning. 
Delsträckan Alberga-Kungsör är den sträcka på det aktuella stråket som uppvisar mest problem 
och brister och där det finns störst behov av en genomgripande förändring.  De båda redovisade 
alternativen uppvisar båda en samhällsekonomisk lönsamhet och en mycket god respektive god 
måluppfyllelse.  
Av de båda delsträckorna på väg 250 är det 2+1-vägs-alternativen som uppvisar en jämförelsevis 
högre samhällsekonomisk lönsamhet, båda med mycket god måluppfyllelse.  
Tvåfältsvägspaketen Åtgärdspaket 2b och 3b har NNK 0,77 resp. negativ NNK, dvs. Åtgärdspaket 
3b är samhällsekonomiskt olönsamt. Tilläggas kan också att båda delsträckorna, med nuvarande 
utformning, inom en snar framtid kommer att få en hastighetssänkning till 80 km/h (från 
nuvarande 90 km/h).  
Väg 56 är en del av det nationella vägnätet och ingår i ”Räta linjen”. När Katrineholm – Bie – 
Alberga respektive Sala - Heby färdigställts är Alberga – Kungsör ett av få kvarvarande avsnitt i 
regionen på väg 56 som inte är mittseparerade.  
 
Rekommendationen blir därför att genomföra Åtgärdspaket 2a, 1a och 3a i nämnd 
ordning. 

 
Grov kostnadsindikation (GKI) för 
åtgärdspaketen (i prisnivå 2018–12)   

  

Åtgärdspaket 
Kostnad  

50 % nivå2 (Mkr) 
Ansvarig 

1a Alberga-Kungsör, Mötesfri landsväg  296 Trafikverket 

1b Alberga-Kungsör, Tvåfältsväg 119 Trafikverket 

2a Kungsör-Köping, Mötesfri landsväg  128 
Trafikverket/ 
Region 
Västmanland 

2b Kungsör-Köping, Tvåfältsväg 71 
Trafikverket/ 
Region 
Västmanland 

3a Köping -Kolsva, Mötesfri landsväg  151 
Trafikverket/ 
Region 
Västmanland 

3b Köping -Kungsör, Tvåfältsväg 54 

 
Trafikverket/ 
Region 
Västmanland 

 
2 50%-nivån innebär att sannolikheten är 50% för att den uppskattade kostnaden ligger under den verkliga, 
slutliga kostnaden. 
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Åtgärd 
 

Vem ansvarar och 
på vilket sätt 

När i tid Kostnad 
(Mkr) 

Finansie
ring 

Kommentar 

1a Mötesfri landsväg (2+1-
väg) Alberga - Kungsör  

Åtgärdsplanering medel 296 Nationell 
plan 

Vägplan 

2a Mötesfri landsväg (2+1-
väg) Kungsör - Köping 

Åtgärdsplanering kort 128 Regional 
plan - 

Påbörja vägplan 

3a Mötesfri landsväg (2+1-
väg) Köping - Kolsva 

Åtgärdsplanering Lång 151 Regional 
plan 

Påbörja vägplan 

 

 

 

 

Ort och datum 

Eskilstuna 2020-06-14 

…………………………………… 

Lina Bertilsson 

Enhetschef Samhällsplanering Region Öst 

 

Underskrift av mottagare av rekommenderat åtgärdsförslag, delar av eller hela åtgärdspaket.  

Ort och datum Namn Roll Signatur NR  

Eskilstuna 

2020-06-14 

Ivan Andic  Enhetschef 

Åtgärdsplanering 

 1a, 2a, 3a 

  Enhetschef 
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Vår handläggare 
lena.dahl-nielsen@vmkfb.se 
  
  

Adressat 
  

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap 
och civilt försvar i Kungsörs kommun 2019-2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta utbildning- och övningsplan för 
krisberedskap och civilt försvar i Kungsörs kommun 2019-2022. 

Sammanfattning 
Beredskapssamordnaren har utarbetat ett förslag till utbildning- och 
övningsplan för Kungsörs kommun. Materialet omfattar allmänna 
utgångspunkter för utbildning och övning inom krisberedskap och området 
civilt försvar. En uppföljning har gjorts av 2020 års utbildning- och 
övningsplan och en detaljerad plan för år 2021 har utarbetats. Under 
rådande pandemi är det dock svårt att planera aktiviteter under 2021 utöver 
det som finns med i utbildning- och övningsplan för parterna i U-Sam. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs kommun 2019 - 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lena Dahl-Nielsen  
Beredskapssamordnare 

Skickas till 
Beredskapssamordnare 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-02 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/73 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0221-670082 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs 
kommun 2019 - 2022 
Denna plan tar upp de övergripande utbildnings- och övningsinsatser 
som Kungsör planerar för 2019 till 2022 enligt Lagen (2006:544) om 
kommuners och regionernas åtgärder inför och vid extraordinära händ-
elser och höjd beredskap. Planen uppdateras och detaljplaneras årligen in-
för varje nytt kalenderår. Planerade aktiviteter som inte har genomförts 
markeras med kursiv text. Varje förvaltning, bolag och förbund ansvarar 
därutöver för sina egna aktiviteter. Utbildning och övning är ett viktigt 
inslag i verksamheternas kontinuitetsarbete. Komplettering och enklare 
revidering av utbildningsplanen kan utföras av beredskapssamordnarna 
under mandatperioden. Arbetet sker i samverkan med 
säkerhetssamordnaren. 
 
Under rådande pandemi är det dock svårt att planera aktiviteter under  
2021 utöver det som finns med i ”Utbildnings- och övningsplan för 
parterna i U-Sam”.  
 
ål 
Målet är att Kungsörs kommun med hjälp av utbildning och övning ska få 
en god robusthet tillika förmåga att förebygga och begränsa konsekven-
serna av en samhällsstörning och ytterst höjd beredskap. Därtill kunna 
leda och fatta beslut i samverkan med andra aktörer.  
 
Strategi 

 Öva ofta, öva enkelt och öva regelbundet. Övning är det effek-
tivaste sättet att skapa engagemang, förståelse och kunskap om den 
egna verksamhetens ansvar före, under och efter en 
samhällsstörning.  
 

 Övningsverksamheten underlättas och effektiviseras genom att 
samverka med andra. Kommunen deltar aktivt genom att driva 
nätverk samt delta som observatör vid övningar i länet.  
 

 Alla som ingår i kommunens krisledningsorganisation skall under 
mandatperioden utbildas och övas. De verksamheter som är 
samhällsviktiga och verksamhetskritiska ska också övas under 
mandatperioden 
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Roller och ansvar 
Nationellt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 
utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.  
 
Regionalt. I Västmanland finns en överenskommelse som beskriver hur 
samverkan på regional nivå ska ske före, under och efter en samhälls-
störning. Målet med U-Samöverenskommelsen är att i samverkan skapa 
trygghet, säkerhet och hälsa för de personer som bor, vistas eller verkar i 
Västmanlands län. U-Sams parter ska ha en god förmåga att begränsa och 
hantera konsekvenserna av en samhällsstörning. De ska kunna leda och 
fatta beslut inom det egna ansvarsområdet och samordna sina åtgärder 
med andra aktörer. Under U-Sam finns en arbetsgrupp som ansvarar för 
att ta fram en utbildnings- och övningsplan för U-Sams alla aktörer. 
Planen är även ett led i det stöd Länsstyrelsen ska ge kommunerna i form 
av utbildning i krisberedskap, civilt försvar och i övningsverksamhet.  
  
Lokalt. Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd 
personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna 
lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § lag 
om kommuners och regionernas åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544). I samverkan med 
Arboga och Köping planeras och genomförs även utbildning och övning. 
Beredskapssamordnarna i Västra Mälardalens kommunalförbund bidrar 
med råd och stöd enligt basöverenskommelsen. 

 
Övning 
Övningsform och scenario anpassas efter lokala förhållanden, den egna 
organisationens uppgifter, resultat från risk- och sårbarhetsanalys, orga-
nisatoriska förändringar och omsättning av personal, erfarenheter från 
verkliga händelser och tidigare övningar. Övningar bör också formas 
utifrån verksamheternas kontinuitetsanalyser t.ex. genom att testa 
befintliga reservrutiner.   
 
Utbildning 

 Tekniska verktyg som t.ex. WIS, webbutbildning, Rakel och Teams. 
 Utbildning i krishanteringssystemet.  
 Civilt försvar.  
 Säkerhet och säkerhetsskydd. 
 Erfarenhetsåterföring, syftar till att dra lärdom av inträffade 

händelser. 
 Stabs- och ledningsmetodik.  

 
Utbildningsinsatserna anpassas utifrån vilken roll man har i 
krisledningsorganisationen. Utöver denna plan finns även ”Utbildnings- 
och övningsplan för parterna i U-Sam” som är antagen av U-Sams 
styrgrupp.  
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Övrigt som kommer att genomföras: Rakelövningar, WIS-övningar och larmövningar i länet. Workshop och uppföljning i 
kontinuitetshantering. Webbutbildningar i bland annat informationssäkerhet för all personal. Separata aktiviteter riktade mot 
kommuninvånarna kommer genomföras under krisberedskapsveckan. Kursiv text: ej genomförda. Reviderad krishanteringsplan kommer att tas fram 
under 2020. Väntar in TiB frågan. Blåljusövning inställt av Räddningstjänsten. TFÖ flyttad till 2020. Säkerhetsskyddsutbildning framflyttad till 2020. 
 
 
 
 
 

2019 1: a kvartalet -19 2: a kvartalet -19 3:e kvartalet -19 4:e kvartalet -19 
Krisledningsnämnden/ 
Kommunstyrelsen 

 Genomgång 
krishanteringssystemet 
Reviderad 
krishanteringsplan 

 Nytt styrdokument 
 
v. 45 - 48 Total 
Försvarsövning 

Krisledningsgruppen  Genomgång 
krishanteringssystemet 
Reviderad 
krishanteringsplan 
Utbildning stabsmetodik 

Säkerhetsskyddsutbildning v. 45 - 48 Total 
Försvarsövning 

Kommunikationsgruppen  Utbildning/övning 
stabsmetodik 

KAK samverkansövning 
med blåljus 

v. 45 - 48 Total 
Försvarsövning 
 

Krisstöd gruppen 
Planerar/genomför 
utbildning/övning främst 
med Köping och Kungsörs 
krisstödsgrupper samt övriga 
kommuner i länet 

Planeringsträff KAK 
Ledningsmöte 

Ledningsmöte 
Utbildning 
stödpersoner/ledningsgrupp 
Möte med Regionen 

Ledningsmöte 
Samverkansövning med 
blåljus 

Ledningsmöte 
 

FRG 
Civilförsvarsföreningen 
ansvarar för övning av FRG 

 Aktivitet i samband med 
krisberedskapsveckan.  
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På grund av Covid-19 har många av de planerade aktiviteterna bokats av.  
 
Övrigt som kommer att genomföras: Rakelövningar, WIS-övningar och larmövningar i länet. Workshop och uppföljning i 
kontinuitetshantering. Webbutbildningar i bland annat informationssäkerhet för all personal. Separata aktiviteter riktade mot 
kommuninvånarna kommer genomföras under krisberedskapsveckan.  
  

2020 1: a kvartalet -20 2: a kvartalet -20 3:e kvartalet -20 4:e kvartalet -20 
Krisledningsnämnden/ 
Kommunstyrelsen 

 Kriskommunikationsplan 
Ev. Samverkansövning i 
länet 5 maj 

 Ev fortsättn TFÖ 
Reviderad 
krisledningsplan 

Krisledningsgruppen 
Skarpt läge under hela året, 
covid-19 

Säkerhetsskyddsutbildning Ev. Samverkansövning i 
länet  
 

Reviderad 
krisledningsplan 
Stabsmetodik 

Ev fortsättn TFÖ 

Kommunikationsgruppen 
Skarpt läge under hela året, 
covid-19 

Webbutbildning SKR 
Larmövning 

Samverkansövning TFÖ  
5 maj 
Krisberedskapsveckan 

Larmövning 
Stabsmetodik 

Planeringutbildning/ 
övningsplan 2021 
Övning KAK 
Del av gruppen: 
Snabbkurs Rakel 
 

Krisstöd gruppen 
Planerar/genomför 
utbildning/övning främst 
med Köping och Kungsörs 
krisstödsgrupper samt övriga 
kommuner i länet 

Gemensamt 
Ledningsgruppsmöte i 
KAK 

Ledningsträff 
Stödpersonsträff 
 

Ledningsträff 
Utbildning stödpersoner i 
KAK 

Ledningsträff 
KAK planering, 
ledning 
 

FRG 
Civilförsvarsföreningen 
ansvarar för övning av FRG 

 Gemensam övning i länet. 
Aktivitet i samband med 
krisberedskapsveckan.  
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Övrigt som kommer att genomföras: Stabsutbildning för grundstab. Rakelövningar, WIS-övningar och larmövningar i länet. 
Workshop och uppföljning i kontinuitetshantering. Webbutbildningar i bland annat informationssäkerhet för all personal. Separata 
aktiviteter riktade mot kommuninvånarna kommer genomföras under krisberedskapsveckan.  

2021 1: a kvartalet -21 2: a kvartalet -21 3:e kvartalet -21 4:e kvartalet -21 
Krisledningsnämnden/ 
Kommunstyrelsen 

 Totalförsvarsdag, U-Sam,   

Krisledningsgruppen 
Skarpt läge under året, 
covid-19 

 Totalförsvarsdag, U-Sam Regional samverkanskurs, 
U-Sam 
Regional 
samverkansövning, U-Sam 

 

Kommunikationsgruppen 
Skarpt läge under året, 
covid-19 

Funktionsutbildning 
kommunikation, stab 

Introduktionskurs, 
Kriskommunikationsnätverket 
 

Tematräff 
kriskommunikationsnät-
verket,  

Övning 
kriskommunikations-
nätverket 

Krisstöd gruppen 
Planerar/genomför 
utbildning/övning främst 
med Köping och Kungsörs 
krisstödsgrupper samt 
övriga kommuner i länet 

Ledningsträff 
Stödpersonsträff/utbildning 

Ledningsträff, 
Utbildning ledningsgrupp, U-
Sam 

Ledningsträff 
Stödpersonsträff/utbildning 

Ledningsträff 

FRG 
Civilförsvarsföreningen 
ansvarar för övning av 
FRG 

 Övning stabsmetodik internt 
Gemensam övning i länet. 

Aktivitet i samband med 
krisberedskapsveckan. 
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Vår handläggare 
ida-maria.rydberg@kungsor.se 
Näringsliv 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Näringslivsstöd kopplat till Corona 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att efterskänka kostnaden om totalt 32 325 
kronor för serveringstillståndet 2020 för Kungsörs restauranger som har ett 
sådant 

Sammanfattning 
Året 2020 vände uppochner på flera branscher i Kungsör, såväl som i hela 
landet. Vi har vidtagit åtgärder och initiativ för att underlätta för de lokala 
företagen i deras vardag. En av de branscher som tagit mest stryk i sviterna 
av pandemin är restaurangerna, det blev extra tydligt när beslutet kom om 
att inte servera alkohol efter kl 22.00 och sedan trädde ytterligare 
restriktioner i kraft och alkoholservering förbjöds från kl 20.00.  
Som ett stöd för dessa särskilt utsatta branscher föreslår näringslivskontoret 
kommunstyrelsen att besluta att efterskänka kostnaden för 
serveringstillståndet hos de restauranger i Kungsör som har 
serveringstillstånd. En kostnad om totalt 32 325 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ida-Maria Rydberg 
Näringslivschef 

Skickas till 
Näringslivschef 
Jesper.pelgaard@koping.se  
Margareta.larsson@kungsor.se

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/62 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 24 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
 Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens 
förvaltning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till 
handlingarna. 

Sammanfattning 

Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken 
för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  Resultatet av den interna kontrollen 
redovisas till respektive nämnd och styrelse efter årets slut.  
Kommunstyrelsens internkontroll för 2020 innehåller 12 områden. Ett av 
dessa områden har inte genomförts. Tio områden visar inga avvikelser och 
ett område visar på avvikelser gällande felaktigheter i lönehanteringen 
utifrån rapporterad sjukfrånvaro. HR-avdelningen driver frågan om hur detta 
kan rättas till ihop med lönekontoret. Resultatet i sin helhet går att läsa i 
redogörelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS protokoll 2019-11-11 § 188 Internkontrollplan 2020 för 
kommunstyrelsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Mikael Nilsson 
Claes-Urban Boström 
Ulf Hölke

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2019/377 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kungsörs kommun     2021-02-15  
Kanslichef Josephine Härdin UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2020 Antagen KS 2019-11-11 § 188

Verksamhetsområde Kommun-
gemensam 

Vad kan hända---- Metod 

Biblioteket Nej Besökare  
- Våldsamma eller störande personer 

Kontroll att rutiner finns och är kända och kan tillämpas 

Uppföljning och eventuella åtgärder: Inga händelser att rapportera 
Biblioteket Nej Personalen blir hotad Kontroll att rutiner finns och är kända och kan tillämpas 

Uppföljning och eventuella åtgärder: Inga händelser att rapportera 
Ekonomi Nej Ekonomisystem  

 
Avstämning att nytt ekonomisystem levererar in- och utdata 
korrekt 

Uppföljning och eventuella åtgärder: Inga fel rapporterade för 2020 
Ekonomi Ja Pengar har gått till privat konto Kontroller via attest 

Uppföljning och eventuella åtgärder: Inga brister under 2020 som vi kunnat se 
Fritid Nej Kemikalier på fotbollsplan Tydliga rutiner och kontroll tillsammans med driftavdelningen. 
Uppföljning och eventuella åtgärder: Inget att rapportera, driftavdelningen följer rutiner och gör kontroller. 
HR Ja Sjukfrånvaropolicyn följs  

 
Respektive chefs ansvar. Kontroll från HR-avdelningen att chefer 
fullgör sitt ansvar genom uppföljning.   

Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Kontroll hos samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen visar att sjukfrånvaropolicyn följs. 
HR Ja Rätt lön  

- Rätt lön till rätt person samt att avdrag 
görs vid frånvaro 

Respektive chefs ansvar att följa upp efter varje löneutbetalning via 
Qlikview. 

Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Vid kontroll hos kommunstyrelseförvaltningens chefer uppger tre att det inte förekommit fel, två uppger att fel har förekommit och tre uppger att de inte 
vet. Det behöver undersökas vidare var i lönehanteringen det riskerar att bli fel och varför samt att vikten av kontrollera att rätt löner betalas måste 
förtydligas. 
HR Ja  Inventering av bisysslor. Respektive chefs ansvar. 
Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Vid kontroll hos samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen uppger åtta att de inventerat om medarbetare har bisysslor och en att det gjorts 
delvis. 
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Kungsörs kommun     2021-02-15  
Kanslichef Josephine Härdin UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN KOMMUNSTYRELSEN 2020 Antagen KS 2019-11-11 § 188

Verksamhetsområde Kommun-
gemensam 

Vad kan hända---- Metod 

HR Ja  Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Respektive chefs ansvar. Uppföljning av HR-avdelningen genom 
enkät kvartal 1  

Uppföljning och eventuella åtgärder:  
HR-avdelningen har inte följt upp chefernas uppföljning med enkät under 2020. 
Kansli Ja Delegering 

 
Kontroll om delegationsbeslut är korrekt redovisade till nämnd. 

Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Stickprov har gjorts av tre delegationsbeslut fattade under 2020.  Nr 1, 5, och 10. 
Nr 1 fattades den 5 februari 2020 och redovisades korrekt till KS 24 februari.  
Nr 5 fattades den 3 april 2020 och redovisades korrekt till KS och redovisades korrekt till KS 20 april. 
Nr 10 är ett pågående ärende som inte ännu ska vara redovisat, och är därmed korrekt. 
 
Kansli Ja Dokumenthantering 

- Aktuell dokumenthanteringsplan följs 
 

 
 Ärendet, om det är avslutat, också är det i diariet 

(Stickprov) 
 Om alla handlingar i avslutade ärenden ligger i akterna 

(Stickprov) 
 Om beslutad gallring har verkställts. 

 
Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Stickprov har gjorts av fem ärenden från 2020.  KS 2020/5, KS 2020/105, KS 2020/205, KS 2020/305 och KS 2020/405. 
Alla ärenden är helt digitala och är avslutade i diariet. Alla handlingar som anges som beslutsunderlag finns med. Inga handlingar gallras i w3d3.  
 
Kansli Ja General data protection regulation (GDPR) Stickprov att registrering av behandling i Draft-IT innehåller alla 

uppgifter  
Stickprov i mailkorgar – finns (känsliga?) personuppgifter?  

Uppföljning och eventuella åtgärder:  
Stickprov har gjorts av de fem första hög-risk registreringarna i Draft -IT. Kontroll av att rättslig grund för registreringen fanns angivet. Samtliga 
registreringar innehöll detta. 
Stickprov i mailkorgar. Kontakt med Västra Mälardalens Myndighetsförbund visade att detta inte var möjligt att kontrollera. 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Samråd - Ändring av detaljplan för del av DP 99, 
kvarteret Oden 
Förslag till beslut 
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta att planförslaget 
skickas ut på samråd  

Sammanfattning 
Syftet med ändring av detaljplan innebär att: 
 
Markerad prickmark minskas i den norra delen av planområdet för att 
frigöra markyta för att möjliggöra nybyggnation av trygghetsboende. 
Öka högst tillåtna byggnadshöjd för att möjliggöra för påbyggnation på 
redan befintliga byggnader. 
Användningsområdet för fastigheten ändras till bostadsändamål. 
Användningen är idag angivet till allmänt ändamål 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget 
skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare. 
Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Skickas till 
Utvecklingsenheten 
Teknisk chef

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-12 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/42 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 3 Samråd - Ändring av detaljplan för del av DP 
99, kvarteret Oden 
Diarienummer KS 2021/42 

Beslut 
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att besluta att planförslaget 
skickas ut på samråd  

Sammanfattning 
Syftet med ändring av detaljplan innebär att: 
Markerad prickmark minskas i den norra delen av planområdet för att 
frigöra markyta för att möjliggöra nybyggnation av trygghetsboende. 
Öka högst tillåtna byggnadshöjd för att möjliggöra för påbyggnation på 
redan befintliga byggnader. 
Användningsområdet för fastigheten ändras till bostadsändamål. 
Användningen är idag angivet till allmänt ändamål 
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget 
skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till kända sakägare. 
Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen så övergår man till ett 
begränsat förfarande. 
  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Utvecklingsenheten 
Teknisk chef 
 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kungsör Kommunstyrelsens plankommitté 
Sammanträdesdatum 
2021-01-26 
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

KUNGSÖRS KOMMUN

Västmanlands län

UPPRÄTTAD AV

Monika Stenberg / Planarkitekt Kristofer Agdahl/ Planarkitekt

KV RUDENSKIÖLD, ULW OCH DEL AV 

KV ODEN (PL 99)

S      D

Laga Kraft-

vinnande

Sign.

Godkännande

PBM

Beslutsdatum

Antagande KS

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

DETALJPLAN

2021-02-17

Reglerar markanvändning och byggande

enl. PBL

Beskrivning

Samrådsredogörelse

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Utlåtande efter

granskning

Övriga handlingar

Samrådshandling

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

B1 - Bostäder för äldre, trygghetsboende

Kvartersmarkens anordnande

e1 - Marken får bebyggas.

B1

-

15.0

e     15.0

Illustration över hur be�ntlig bebyggelse förhåller sig till gällande detaljplan

PLANBESKRIVNING
Planhandlingar
- Planbeskrivning, laga kraft 1981
- Plankarta med ändring av planbestämmelser och plan-
beskrivning
(denna handling)

Syfte
Syftet med planändringen är att komplettera användning för
byggnadskvarteret “Allmänt område” för att därigenom möjliggöra
för trygghetsboende på fastigheten Oden 10. Ändringen
syftar även till att möjliggöra högre bebyggelse inom en zon
närmast Södra Kyrkogatan.

Bakgrund
Planområdet är planlagt som ”allmänt område i gällande
detaljplanen (Pl 99), laga kraft 1981-10-15.
Detaljplanearbetet påbörjades efter beslut av kommunstyrelsen
2020-09-28 § 137 och hanteras enligt PBL 2010:900 i
dess lydelse vid detta datum. I framtagandet av ändringen
kommer standardförfarande att tillämpas.

Plandata
Planområdet är beläget i Kungsör centrum, sydöst om Kung
Karls kyrka och avgränsas av Södra Kyrkogatan, Åsgatan
och Tornvägen. Planområdet omfattar fastigheten Oden 10.
På fastigheten �nns Tallåsgården, som idag rymmer
servicelägenheter samt utrymmen för personal. I byggnaderna
�nns även en dagcentral.

Planförslag
Ändringen redovisas i rött på plankartan (gäller ej kvarteret Ulw). 
Ändringen innebär att det be�ntliga byggnadskvarteret för 
“Allmänt ändamål” kompletteras med användningen B1 - Trygg-
hetsboende. Zonen med mark som inte får bebyggas (prickmark) 
minskas något mot Södra Kyrkogatan i områdets norra del för att
möjliggöra bebyggelse mot gatan och i större utsträckning
kunna nyttja marken. Möjligheten att höja byggnadshöjden till 
15,0 meter prövas inom zonen närmast Södra Kyrkogatan.
I övrigt fortsätter bestämmelserna från be�ntlig detaljplan från
1981 att gälla.

Konsekvenser av ändringen
Prövning vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det
som ändringen avser. Vid ändring av detaljplan görs inte
någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning.
Ändringen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer
överskrids eller vara i kon�ikt med några riksintressen.
Planen bedöms därför vara förenlig med innehållet i
3, 4 och 5 kap MB. Ändringen bedöms inte innebära sådan
betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning
är nödvändig, denna bedömning delas med Länsstyrelsen
Västmanlands län enligt yttrande daterat 2021-01-22.

Inom planområdet �nns det förekomst av mistel, en fridlyst art. Vid 
åtgärder av värdträd som innebär fällande eller skadande av träd 
ska dispens från fridlysningsbestämmelserna sökas från Länssty-
relsen.

Genomförandebeskrivning
Genomförandetiden för ändringen är 5 år från det att planen
vinner laga kraft.

Tidplan
Planuppdrag 2020-09-28
Samråd Kvartal 1 2021
Granskning Kvartal 1-2 2021
Antagande Kvartal 2-3 2021
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
 Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 2 februari 2021 beviljat 

föreningen Kultur Katapult arrangemangsbidrag med 9 800 kronor. 
Föreningen ska anordna en festivalliknande digital konsert som 
föreningen ska sända på deras facebooksida. Dnr KS 2021/50 

 

 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/49 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden - Avtal 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen. 

 Kontorsmaterial samt förbrukningsmaterial till kontor och skola. 
Avtalspart: Staples Sweden AB Avtalstid: 2020-12-01 – 2024-11-30 
Dnr KS 2021/69 

 Personuppgiftsbiträdesavtal  
Avtalspart: Varbi AB. Avtalstid: 2021 – 2024. Dnr KS 2021/83 

 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 
 

 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/467 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2020/467 
Er beteckning 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

 
  

Meddelanden - Kommuner och Regioners 
cirkulär 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 21:06 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra 
spridning av Covid-19  

 21:07 Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande 
frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under 
coronapandemin 

 21:08 Förlängning av överenskommelse om undantag från 
överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och BAL-
avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-19 

 21:10 Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och 
introduktionsanställning – BUI 20  

 21:11 Internränta för år 2022  

 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/459 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Meddelanden - Synpunkter 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

 Web-formulär istället för pappershandling. Dnr KS 2021/51 
 Riktlinjer gällande gravitation. Dnr KS 2021/52 
 Lyfta och stödja befintliga restauranger i hamnområdet. KS 2021/95 
 Ungdomstävling motocross. Dnr KS 2021/102 

 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-01-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/462 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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