
 

 

 

KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

Tid: kl. 16:00-19:00 
Plats: Rådasjön 

 

Ordförande 
Per Vorberg (M) 

Ledamöter 
David Dinsdale (L), vice ordförande 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Leo Welter (SD)  

Ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

1. Fastställande av föredragningslistan 
 
 

  

 
2. Information om samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-

Borås, en del av nya stambanor (20 min) 
2020KS196 
 

Hanna Heninngsson 
16:05 

 

3. Information om att avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., 
Bocköhalvön (20 min) 
2013KS63 
 

Peter Wallentin 16:25 

 

4. Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 
2013KS63 
 

  

 

5. Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 
2019KS169 
 

  

 

6. Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan 
för Landvetter södra 
2016KS40 
 

  

 

7. Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom 
detaljplanen för Idrottsvägen i Mölnlycke 
2020KS24 
 

  

 

8. Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet A 
2020KS159 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

9. Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet B 
2020KS163 
 

  

 

10. Försäljning av del av Bårhult 1:121 
2020KS160 
 

  

 

11. Samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-Borås, en del av 
nya stambanor 
2020KS196 
 

  

 

12. Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 
2020KS205 
 

  

 

13. Lokal trafikföreskrift om hastighet 
2020KS204 
 

  

 

14. Begäran om startbesked för garantiarbeten gällande förändringar 
utifrån verksamheternas behov 
2019KS748 
 

  

 

15. Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall i Hindås 
2019KS203 
 

  

 

16. Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde 
2019KS527 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

17. Motion om upphandling av el från vårt eget bolag 
2020KS79 
 

  

 

18. Motion om profilklasser 
2019KS672 
 

  

 

19. Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS723 
 

  

 

20. Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS726 
 

  

 

21. Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS722 
 

  

 

22. Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 
2019KS724 
 

  

 

23. Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 
2019KS725 
 

  

 

24. Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

2020KS295 
 

 

25. Information från arbetsgruppen för kollektivtrafikfrågor och 
förlängning av uppdrag 
2019KS713 
 

  

 

26. Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen 
2020KS78 
 

  

 

27. Redovisning av medborgarförslag april 2020 från välfärdsnämnden 
2020KS193 
 

  

 

28. Delgivning av välfärdsnämndens yttrande över granskningsrapport 
ekonomistyrning 
2019KS801 
 

  

 

29. Delgivning av välfärdsnämndens beslut om ekonomisk 
månadsuppföljning per februari 2020 
2020KS44 
 

  

 

30. Delgivning av protokoll från råd 2020 
2020KS27 
 

  

 

31. Delgivningar 2020 
2020KS25 
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KALLELSE 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-04-29 

32. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
2020KS1 
 

  

 

33. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för samhällsbyggnad 
2020 
2020KS35 
 

  

 

34. Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 2020 
2020KS9 
 

  

 

35. Anmälan av delegationsbeslut från kommunledning och 
funktionerna: Utveckling, Personal, Ekonomi och upphandling 
2020 
2020KS55 
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Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., 
Bocköhalvön 

4 

2013KS63 
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Sektorn för Samhällsbyggnad  
Peter Wallentin 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-18 2013KS63  214 
  
 

Avbryta detaljplanearbete för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön 

Sammanfattning  
Detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön påbörjades 2013.  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 § 158 om uppdrag gällande omstart 
av planarbete Bocköhalvön. I samband med verksamhetsplan för år 2017 tog 
kommunfullmäktige beslut om att stoppa arbetet med detaljplan för Bocköhalvön för att 
göra ett omtag i arbetet. Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att tillsammans 
med den politiska arbetsgruppen för planer ta fram ett beslutsunderlag för vad som är den 
politiska viljan med detaljplanearbetet för Bocköhalvön.  
 
Sedan 2017 har sektorn för samhällsbyggnad arbetat för att finna en utformning av 
detaljplanen med syfte att ta hänsyn till boende och närboendes viljor samt 
kommunstyrelsens uppdrag. Det har visat sig svårt att finna en sådan väg varför sektorn 
föreslår att detaljplanen avbryts.  
 
Sektorn har gjort en översiktlig bedömning över vilka ekonomiska konsekvenser det får 
för kommunen om detaljplanen antas respektive avbryts. De områden som analyserats är 
utbyggnad av väg, ledningar för dricksvatten och avlopp samt bullerskydd och inlösen av 
privatägd mark. Sammanfattningsvis är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen 
små oavsett alternativen att anta respektive avbryta detaljplan.  
 
Sektorn föreslår att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till samtliga fastigheter på 
Bocköhalvön eftersom de enskilda avloppen idag har dålig standard. Beslut om 
utbyggnad av vatten och avlopp sker i ett separat skrivelse i ett senare skede.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avbryta detaljplanen för Hindås 1:3 m.fl., Bocköhalvön, 
samt avsluta Bocköhalvön i exploateringsredovisningen. 

Ärendet 
Bocköhalvön har funnits med i kommunens bostadsförsörjningsprogram som ett 
utbyggnadsområde med tillkommande nybyggnation av bostäder sedan 2005. 
Detaljplanearbetet påbörjades 2013. Ett samråd av förslag till detaljplan genomfördes 
2015 och en granskning 2016. Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 § 158 
om uppdrag gällande omstart av planarbete Bocköhalvön med syfte att ta större hänsyn 
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till befintliga kulturhistoriska värden såsom befintliga hus, befintliga vägar och 
naturvärden.  

Sektorn för samhällsbyggnad har sedan 2017 arbetat i dialog med boende och politiker 
för att finna en utformning av detaljplanen som bidrar med positiva värden för samtliga 
parter. Det har visat sig svårt att finna en sådan väg framåt varför sektorn för 
samhällsbyggnad föreslår att detaljplanen avbryts.  

Om detaljplanen avbryts kan bebyggelse möjliggöras via framtida förhandsbesked. 
Antalet bostäder som kan möjliggöras är dock färre än om en detaljplan genomförs. Detta 
beror på plan- och bygglagens krav på detaljplaneläggning i det som definieras som 
sammanhållen bebyggelse.  

Under detaljplanearbetet genomfördes 2018 en inventering av de enskilda avloppen på 
Bocköhalvön. Inventeringen konstaterade att av de 17 avloppen som inventerades var 16 
inte godkända. I praktiken innebär det att flera av avloppen läcker. Läckaget hamnar i 
Västra Nedsjön som när kommunens nya vattenverk är färdigt, kommer bli en av 
kommunens primära vattentäkter. Av detta skäl föreslår sektorn att en utbyggnad sker av 
kommunalt vatten och avlopp till samtliga boende på Bocköhalvön. Denna utbyggnad 
finansieras via VA-taxan. Beslut om utbyggnad av vatten och avlopp sker i ett separat 
skrivelse i ett senare skede. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Sektorn har gjort en översiktlig bedömning över vilka ekonomiska konsekvenser det får 
för kommunen om detaljplanen antas respektive avbryts. De områden som analyserats är 
utbyggnad av väg, ledningar för dricksvatten och avlopp samt bullerskydd och inlösen av 
privatägd mark.  

Om detaljplanen antas kommer kommunen att få finansiera delar av vägutbyggnaden, ett 
gemensamt bullerskydd i kanten av järnvägen samt inlösen av delar av privata fastigheter 
vid vägutbyggnaden. Dessa kostnader skulle dock finansieras av bostadsbyggnation på 
den kommunägda marken som finns på Bocköhalvön. Även en kostnad för vatten- och 
avloppsledningar skulle uppstå, men denna kostnad täcks av VA-kollektivet.  

Om detaljplanen avbryts faller inga av de i stycket ovan uppräknade kostnaderna på 
kommunen att finansiera.  

Sammanfattningsvis är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen små oavsett 
alternativen att anta respektive avbryta detaljplan.  

De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägarna på Bocköhalvön är svårare att 
förutsäga. Konsekvenserna beror på hur respektive fastighetsägare väljer att agera. Om 
detaljplanen antas kommer en gatukostnad utgå för respektive fastighetsägare som 
finansierar vägar, vatten- och avloppsledningar, bullerskydd samt markintrång.  

Om detaljplanen avbryts och en fastighetsägare i framtiden skulle söka och få positivt 
beslut om förhandsbesked för bostäder kan kostnader för lokala bullerskydd uppstå.  

Om detaljplanen avbryts och ett senare beslut fattas om att samtliga tomter ska anslutas 
till kommunalt vatten och avlopp uppstår en kostnad för fastighetsägarna. Denna kostnad 
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styrs dock av taxan för vatten och avlopp. Om inte kommunalt vatten och avlopp dras 
fram till bostäderna så tvingas kommunens miljö- och hälsoskyddsverksamhet att 
förelägga de med underkända avlopp att dessa ska åtgärdas. Kostnaden för detta bedöms 
vara högre för fastighetsägarna än om kommunalt vatten och avlopp dras fram eftersom 
detta finansieras via VA-taxan.  

Då kommunen äger mark inom detaljplaneområdet är området också med som ett 
exploateringsprojekt i kommunens exploateringsredovisning. Markområdet uppgår till ca 
23 000 kvm. Bortfallet i antalet bostäder eller planerad skola bedöms inte påverka 
kommunens övergripande bostad- eller lokalförsörjning i Hindås. Då projektet avslutas 
bokförs nettokostnaderna tillsammans med övriga projekt som avslutas under 2020. 

Under den senaste tiden har privatpersoner lämnat in ansökan till länsstyrelsen om att 
kommunen ska föreläggas att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna på 
Bocköhalvön med stöd av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster  § 16. Sektorns 
bedömning är att det finns en risk att länsstyrelsen förelägger ett sådant föreläggande på 
kommunen om inte kommunen innan dess beslutar om utbyggnad av kommunalt vatten 
och avlopp.  

 

 

Anders Ohlsson 
Sektorchef  Peter Wallentin 
  Verksamhetschef plan och bygglov 

 

Bilaga:  
1. Lägeskarta 
2. Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 § 158
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Antagande av ändring av detaljplan för 
Djupedalsäng 1:18 

5 

2019KS169 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Anna Sofia Wannerskog 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-19 2019KS169  214 

Antagande av ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18 

Sammanfattning  
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368. Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012. 
 
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär att byggrätten 
(den yta där byggnad får uppföras) inom fastigheten justeras, genom att mer mark för 
uppförande av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga. 
Ändringen görs direkt på gällande detaljplan (aktbeteckning P90-9, laga kraft 15 maj 
1990). När ändringen vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade form som gäller för 
planområdet. 
 
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen den 6 maj 
2014 (mål nr P11603-13). Beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Hanteringen av bygglovsärendet sker i en 
separat process som utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har 
förvaltningen prövat vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om 
planbestämmelser kan införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan 
medges inom fastigheten.  
  
Då bygglovet inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som 
inte får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, Härryda 
kommun i enlighet med föreliggande förslag. 
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Ärendet 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Djupedalsäng 1:18, i 
Mölnlycke. Uppdraget att upprätta planändringen beslutades av kommunstyrelsen den 24 
september 2018 § 368.  
 
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. Ändringen innebär en mindre 
justering av byggrätten (den yta inom fastigheten där byggnad får uppföras). Mer mark 
för uppförande av huvudbyggnad och komplementbyggnad blir tillgänglig att bebygga 
inom fastigheten. Ändringen görs direkt på gällande detaljplan med aktbeteckning P90-9, 
laga kraftvunnen 15 maj 1990. När ändringen vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade 
form som gäller för planområdet. 
 
Ett bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i en dom från Mark- och miljööverdomstolen (den 6 
maj 2014, mål nr P11603-13) och beslut om rivningsförläggande har fattats av miljö- och 
bygglovsnämnden den 13 juni 2018 § 79. Bygglovsärendet är en separat process som 
utgår ifrån gällande detaljplan. I den aktuella planprocessen har förvaltningen prövat 
vilken bebyggelse som är lämplig på platsen och om planbestämmelser kan 
införas/justeras så att den befintliga bebyggelsens utformning kan medges inom 
fastigheten.  
 
Föreslagen ändring av detaljplanen har varit utställd för granskning i enlighet med 5 kap. 
18 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, under tiden 14 januari till 4 februari 2020. 
Efter granskningen har endast redaktionella ändringar gjorts i planhandlingarna.  

Under samråds- och granskningstiden har yttranden kommit in till kommunen från 
remissinstanser, sakägare och närboende i området. Sammanfattningsvis anser sakägare 
och närboende att utökad byggrätt inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 innebär negativa 
konsekvenser. Detta då den bebyggelse som medges innebär en avvikelse från befintligt 
bebyggelsemönster i området, samt risk för ökad insyn. Man anser även att kommunen 
tillämpar Boverkets riktlinjer av plan- och bygglagen på fel sätt, och hänvisar till att 
ändring av detaljplan inte bör användas för att legalisera avvikelser för byggnadsåtgärder 
på enstaka fastigheter.  

Förvaltningen har bedömt planändringens konsekvenser utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Förvaltningens bedömning är att konsekvenserna av planen 
står i proportion till den påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och 
enskilda intressen. Påverkan är av sådant slag att den bedöms vara acceptabel. 

De yttranden som kommit in till kommunen, samt förvaltningens svar finns samlade i en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Förvaltningens bedömning är att de 
synpunkter som kommit in från remissinstanser och sakägare besvarats och att 
detaljplanen kan antas.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och inte kommer att prövas av länsstyrelsen 
om den antas.  

Page 20 of 816



Då ett bygglov inom fastigheten upphävts i Mark- och miljööverdomstolen, i en dom som 
inte får överklagas, gör förvaltningen bedömningen att antagande av den rubricerade 
planändringen är av principiell beskaffenhet och att beslut om antagande bör fattas av 
kommunfullmäktige. 
 
Genomförandet av detaljplanen medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, ÖP2012 och med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds. 

 

  

Anders Ohlson 
Samhällsbyggnadschef  Peter Wallentin 
  Verksamhetschef plan och bygglov 

 
 
 
Bilagor: 

1. Plankarta med bestämmelser inklusive planbeskrivning  
2. Fastighetsförteckning 
3. Granskningsutlåtande 
4. Samrådsredogörelse 
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- Plankarta
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- Samrådsredogörelse
- Utlåtande

Övriga handlingar:
- Djupedalsäng 1:307, Geotekniskt utlåtande, 2019-10-21.
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Illustration  - ändrad 2020-01-08

i Mölnlycke, Härryda kommun

DJUPEDALSÄNG 1:18
Ändring av detaljplan för

Sektorn för samhällsbyggnad
Mars 2020

Ändring av detaljplan

KS

KF

Uppdrag

Antagen

Vunnit laga kraft

2018-09-24

1990-04-17

1990-05-15

Karin Harlin
Planarkitekt
Krook & Tjäder

PLANBESKRIVNING
Planens syfte och huvuddrag (ändrad 2020-01-08)
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för nybyggnad av två enbostadshus
inom fastigheterna Hönekulla 1:228 och Djupedalsäng 1:307 (tidigare mark inom
fastigheten Djupedalsäng 1:18).

Plandata (oförändrad sedan 1990-04-17)
Planområdet är beläget mellan Gråbergsvägen och Åsvägen
i Djupedalsäng. Områdets areal är ca 0,2 ha.

Tidigare ställningstaganden (oförändrad sedan 1990-04-17)
För planområdet gäller detaljplan antagen av
kommunfullmäktige 1982-06-16.

Förutsättningar och förändringar (oförändrad sedan 1990-04-17)
Fastigheten avsattes i 1982-års detaljplan för samlingsändamål med avsikten att
hembygdsmuseet skulle finnas kvar på platsen och ev utvidga sin byggnation.
Sedan dess är hembygdsmuseet flyttat till annan plats och fastigheten öppen för
annan byggnation.
Efter samråd med kommunstyrelsens AU-planfrågor har byggnadsnämnden
1989-11-07 beslutat att planlägga området för bostadsändamål, två tomter, enligt
PBL 5:28, enkelt planförfarande.
Vid tidigare planutredning avseende Kullbäckstorp 2:7 m fl, barnstuga vid
Finnsjövägen, har från angränsande fastighetsägare framförts synpunkter att
området är mer lämpat för lekplats än för bostadshus. Fritidskontoret har meddelat
att lekplats bör samordnas vid barnstugeområdet vid Finnsjövägen och ytterligare
lekplatser inte behövs i området.
Gällande plan redovisar dock möjlighet till mindre lekplats vid gångvägen. De två
tomtplatserna har dock bedömts väl anslutna till bebyggelsekaraktären i området.

Planförslag (oförändrad sedan 1990-04-17)
Planförslaget innebär en komplettering av den befintliga bostadsbebyggelsen
med två stycken friliggande enbostadshus.
Planområdet väganslutes till Gråbergsvägen via bef lokalgata. Förutom den
allmänna gång- och cykeltrafiken kommer lokalgatan härvid att betjäna fyra
fastigheter. Lokalgatan föreslås breddas från nuvarande ca 3 m till 4 m.
Vändplats utföres. Ny VA-servis skall utbyggas till den sydöstra tomten.

Redaktionell ändring (utgår 2020-01-08)

PLANÄNDRING
Planändringens syfte och huvuddrag (tillkommer 2020-01-08)
Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307.
Ändringen innebär mindre justering av byggrätten och är förenlig med syftet för
gällande detaljplan. Byggrätten blir mer flexibel. Standard planförfarande tillämpas.
Ändringen görs direkt på gällande detaljplan med aktbeteckning P90-9, laga
kraftvunnen 1990-05-15. När ändringen har vunnit laga kraft är det planen i sin
ändrade form som gäller för planområdet.

Bakgrund (tillkommer 2020-01-08)
Bygglov från 2010 avseende komplettering av huvudbyggnad inom fastigheten
Djupedalsäng 1:307 har upphävts i dom från Mark- och miljööverdomstolen
(mål nr P 11603-13). Kommunen prövar därför om planbestämmelser avseende
markens bebyggande samt utformning av bebyggelse kan justeras genom
planändring.

Planändringens innebörd (tillkommer 2020-01-08)
Planändringen innebär att mer mark för uppförande av huvudbyggnad och
komplementbyggnad blir tillgänglig att bebyggas inom fastigheten Djupedalsäng
1:307 genom att minska utbredningen av den mark som inte får bebyggas i gällande
detaljplan. Samma andel av tomten som får bebyggas kvarstår, dvs 25 %.
Möjligheten för bebyggelsens placering och utformning inom planområdet justeras i
förhållande till bebyggelseområdets topografi. Planbestämmelser för högsta tillåtna
nockhöjd och högsta tillåtna byggnadshöjd införs så att huvudbyggnadens
utformning kan anpassas ytterligare utifrån de möjligheter som topografin kan medge
inom planområdet.
I utredningen "Djupedalsäng 1:307, Geotekniskt utlåtande", daterad 2019-10-21, görs
bedömningen att det inte finns någon risk för skred i området.
Avseende grundläggning görs bedömningen att det i bygglovskedet bör utföras en
geoteknisk undersökning för att kunna dimensionera grundläggningsmetod i detalj.
Inom fastigheten Djupedalsäng 1:307 finns kommunala ledningar. Vid byggnation
behöver fastighetsägaren säkerställa att ledningar inte överbyggs.

Konsekvenser av planändringen (tillkommer 2020-01-08)
Miljömål eller miljökvalitetsnormer påverkas ej negativt av planändringen.
Kommunen bedömer att planändringen inte innebär någon negativ påverkan för
omkringliggande bostäder. Påverkan på omkringliggande bebyggelse samstämmer
med påverkan från gällande detaljplaner i området.
Genomförandet av planändringen innebär inga ekonomiska kostnader för kommunen.

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Allmän plats

Lokaltrafik (oförändrad  sedan 1990-04-17)

Bostäder (oförändrad sedan 1990-04-17)

Kvartersmark

MARKANVÄNDNING

UTNYTTJANDEGRAD

Högst 25% av tomtytan får bebyggas
(oförändrad sedan 1990-04-17)

LOKALGATA

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Marken får inte bebyggas (oförändrad sedan 1990-04-17)

Placering

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Huvudbyggnader skall placeras minst 4,0 m från tomtgräns.
Uthus samordnas och förlägges i tomtgräns
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Högsta antal våningar. Huvudbyggnader får uppföras till en
högsta byggnadshöjd av 4,5 m.  (ändrad 2020-01-08)

Utformning

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
(ändrad 2020-01-08)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Endast angiven användning och utformning är tillåten. (oförändrad sedan 1990-04-17)

Högst en huvudbyggnad och ett uthus per tomt
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Högst en lägenhet per huvudbyggnad
(oförändrad sedan 1990-04-17)

Kvartersmark får inte delas i fler fastigheter än illustrationskartan
visar  (oförändrad sedan 1990-04-17)

e1

e2

e3

e4

Marken får endast förses med komplementbyggnad
(tillkommer 2020-01-08)

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta byggnadshöjd
av 3,0 m (ändrad 2020-01-08)

p

Endast friliggande hus (oförändrad sedan 1990-04-17)fril.

Högsta tillåtna nockhöjd angiven i meter över
grundkartans nollplan (tillkommer 2020-01-08)

Högsta tillåtna byggnadshöjd angiven i meter över
grundkartans nollplan (tillkommer 2020-01-08)

+00,0

+00,0

I

B

- justering av byggrätt och tillägg till gällande planbestämmelser,
 inom del av planområdet
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GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 
Under tiden 14 januari till 4 februari 2020 har detaljplanen varit utställd för 
granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900). Granskningshandlingar 
sändes till remissinstanser den 10 januari 2020, och har funnits tillgängliga i 
kommunhuset samt på kommunens hemsida. 
 
Information sändes till sakägare den 10 januari 2020. Planhandlingar publicerades  
på kommunens hemsida och underrättelse anslogs på kommunens anslagstavla  
den 14 januari 2020.  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Under granskningstiden har sju (7) yttranden inkommit till kommunen. I detta 
granskningsutlåtande redovisas Länsstyrelsens, Lantmäteriets samt Statens geotekniska 
instituts (SGI) yttranden i sin helhet. Övriga yttranden är sammanfattade. Samtliga 
yttranden finns tillgängliga hos Härryda kommun.  
 
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, SGI och Trafikverket har inga erinringar på 
granskningshandlingarna. Härryda Energi har inte heller någon erinran. PRO och SPF 
Härryda kommun avstår från att yttra sig. 
 
En sakägare (grannfastighet) har yttrat sig under granskningen. Fastighetsägarna är 
emot planändringen då planen medför ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:117. 
 
Man anser att kommunen tillämpar Boverkets riktlinjer av plan- och bygglagen (PBL) 
på fel sätt, och hänvisar till att ändring av detaljplan inte bör användas för att legalisera 
avvikelser för byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter.  
 
Inför antagandet gör sektorn för samhällsbyggnad bedömningen att de fem sakägarna 
och de boende i närområdet, som har yttrat sig under samråd och granskning, inte får 
sina synpunkter tillgodosedda avseende utökad byggrätt.  
 
Till följd av granskningen kommer endast redaktionella ändringar att göras i 
planhandlingarna. Antagandehandlingarna överensstämmer därmed med gransknings-
handlingarna. 
 
Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen står i proportion till den 
påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och enskilda intressen. 
Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad bedöms vara 
acceptabel. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDEN FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH 
ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland, yttrande daterat 2020-01-21 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av  
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion 

 
Synpunkter på granskningshandlingen 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslagen detaljplan. 
 
Kommentar: Noteras 
 
Lantmäteriet, yttrande daterat 2020-01-13 
Yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-08) har följande  
noterats:  

Lantmäteriet har tagit det av granskningshandlingarna och har inget ytterligare att 
erinra. 

 
Kommentar: Noteras 
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Statens geotekniska institut, yttrande daterat 2020-02-04 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 
såsom ras, skred och erosion. 

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom 
hantering av radon, ingår inte i yttrandet. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för 
bostadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. 

Underlag: 

• Plankarta med planbeskrivning, granskningshandling. Upprättad av Härryda 
kommun, daterad januari 2020. 

• Djupedalsäng l :307, Geoteknisk utlåtande.  
Upprättad av Markera Mark Göteborg AB, daterad 2019-10-21. 

 
SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. Yttrandet 
är daterat 2019-08-19, dnr enligt ovan. I tidigare yttrande rekommenderade SGI att de 
geotekniska förutsättningarna (skred, ras och erosion) ska klarläggas i det fortsatt 
planarbetet. Ett geoteknisk utlåtande har tagits fram av Markera Mark Göteborg AB 
och har nu tillfogats planhandlingen. 

I geotekniskt utlåtande har konsulten bedömt att risk för skred inte finns i planområdet. 
SGI delar konsultens bedömning och har inga övriga frågor eller synpunkter på 
planförslaget. 

 
Kommentar: Noteras 
 
Trafikverket, yttrande daterat 2020-01-15 
Trafikverket har inget att erinra i granskningsskedet. 

 
Kommentar: Noteras 
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REMISSINSTANSER UTAN ERINRAN 
 
Härryda Energi, yttrande daterat 2020-02-03 
Ingen erinran. 
PRO och SPF i Härryda kommun, yttrande daterat 2020-02-03 
Avstår från yttrande då man inte ser sig som berörd. 
 
 
REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT 
NÅGRA YTTRANDEN 
 
Rådet för funktionshinderfrågor  

Rådet för idéburna organisationer 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Telia Skanova Acess AB 
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SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
Djupedalsäng 1:117, yttrande daterat 2020-02-04 
Fastighetsägarna anser att kommunen inte bör gå vidare med att anta detaljplanen då 
flera sakägare är emot planändringen. 
 
Fastighetsägarna anser att anledningen att kommunen föreslår planändringen är för att 
kunna ge bygglov för ett uterum som idag är ett svartbygge. 
 
Orsaken till att man motsätter sig planändringen är att planen medför ökad insyn till 
fastigheten Djupedalsäng 1:117. 
 
Fastighetsägarna anser att kommunen med denna planändring försöker kringgå en dom 
från Svea Hovrätt, målnummer P11603-13. I domen meddelar hovrätten att 
förutsättningarna för bygglov för ett uterum inom det aktuella planområdet saknas och 
att domen inte får överklagas.  
 
Fastighetsägarna anser även att kommunen går emot Boverkets riktlinjer i tillämpningen 
av plan- och bygglagen (PBL), och hänvisar till att ändring av detaljplan inte bör 
användas för att legalisera avvikelser för byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter. 
 
Kommentar: Liknande synpunkter inkom från flera sakägare under samrådsskedet. 
Sektorns bedömning av synpunkterna kvarstår sedan samrådet.  
 
Sektorn för samhällsbyggnad delar fastighetsägarnas synpunkt att planen innebär ökad 
insyn för de boende och bedömer att aktuell påverkan är en konsekvens av 
planändringen. Dock är påverkan inte av sådant slag att den medför betydande 
olägenhet för människors hälsa, utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen. 
 
Utbyggnad och förtätning innebär förändring i ett tätbebyggt område. Viss insyn mellan 
fastigheter är oundviklig inom tätbebyggda områden och betraktas inte vanligtvis som 
en olägenhet. 
 
Vid planändring prövas på nytt vad som kan tillåtas att byggas inom ett planområde. 
Den aktuella planändringen utgår från omkringliggande bebyggelse där gällande 
detaljplan har flexibla byggrätter, dvs en större markyta inom fastigheten där en 
byggnad kan uppföras. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  
 
Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och 
bygglagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen står i proportion till den 
påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse och enskilda intressen. 
Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad bedöms vara 
acceptabel. 
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SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Djupedalsäng 1:94 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:100 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:108 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:109 Samråd 
Fastighetsägarna motsätter sig en utökning 
av byggbar mark dvs utökad byggrätt. 

Djupedalsäng 1:117 Samråd 

 

 

Fastighetsägarna är emot planändringen.  
De anser att planändringen innebär negativa 
konsekvenser för befintlig bebyggelse som 
är uppförd och anpassad utifrån nu gällande 
detaljplaner. 

Granskning 

 

 

Fastighetsägarna är emot planändringen. 
Planen medför ökad insyn till fastighet 
Djupedalsäng 1:117. 

Kommunen tillämpar Boverkets riktlinjer av 
plan- och bygglagen (PBL) på fel sätt och 
hänvisar till att ändring av detaljplan inte 
bör användas för att legalisera avvikelser för 
byggnadsåtgärder på enstaka fastigheter. 
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Mölnlycke i mars 2020 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan och bygglov 

 
 
 
Peter Wallentin   Anna Sofia Wannerskog 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Granskningshandling  1(15) 
Januari 2020 
 

 
Sektorn för samhällsbyggnad 

 

 
 
Ändring av Detaljplan för  
DJUPEDALSÄNG 1:18 
i Mölnlycke, Härryda kommun             
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
 
Under tiden 18 juni – 21 augusti 2019 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt  
5 kap. 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till remiss-
instanser 14 juni 2019 och har funnits tillgängliga i kommunhuset, kulturhuset i  
Mölnlycke samt på kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 14 juni 2019.  
Annons infördes i Härryda-Posten 13 juni 2019.  
 
SAMMANSTÄLLNING  
Under samrådstiden har fjorton (14) yttranden inkommit till kommunen. I denna 
samrådsredogörelse redovisas Länsstyrelsens, Lantmäteriets samt Statens geotekniska 
instituts yttranden i sin helhet. Övriga yttranden är sammanfattade. Samtliga yttranden 
finns tillgängliga hos Härryda kommun. 
 
Länsstyrelsen och Lantmäteriet har inga erinringar på samrådshandlingen. Lantmäteriet 
har en fråga kring en planbestämmelse vilken besvaras i redogörelsen nedan. 
 
Länsstyrelsen meddelar att man med hänsyn till ingripandegrunderna i  
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden bedömer att planen kan accepteras och där-
för inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
 
Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 
kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådsyttrandet från 
Länsstyrelsen framkommer att man delar kommunens bedömning.  
 
Statens geotekniska institut har lämnat synpunkt om att stabilitetsförhållandena samt de 
geotekniska förutsättningarna behöver klargöras i planskedet. 
 
Fem fastighetsägare, som bedöms som sakägare, har haft erinringar på samrådsförslaget. 
Sammanfattningsvis är man emot det som möjliggörs i planen på grund av de föreslagna 
högre nock- och byggnadshöjderna, att den utökade byggrätten innebär en förändring i 
befintlig bebyggelse samt man anser att det finns risk för ökad insyn. 
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2(15) 

Synpunkterna från fastighetsägarna handlar även om det bygglovsärende inom 
fastigheten Djupedalsäng 1:307 som har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen 
utifrån gällande detaljplan, samt det rivningslov som föreligger. 
 
Boende i närområdet ifrågasätter förfarandet med ändring av detaljplan för en enstaka 
fastighet och tolkar planärendet som ett resultat av vänskapskorruption.  
 
Inför granskningen görs bedömningen att de fem sakägarna och de boende i närområdet 
inte får sina synpunkter tillgodosedda avseende utökad byggrätt.  
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SAMLADE SVAR 
Nedan följer samlade svar på inkomna synpunkter främst från sakägare. Ingen inbördes 
rangordning finns för de olika frågorna.  
 
Geoteknik 

De geotekniska förutsättningarna för planområdet har utretts inför granskningen och 
planbeskrivningen har förtydligats avseende geoteknik. Förutsättningarna för geoteknik 
och markstabilitet är inte av sådan art att planbestämmelse avseende geotekniska åtgärder 
behöver införas på plankartan. 
 
Konsekvenser av flexibel byggrätt för befintlig bebyggelse 

Aktuell planändring utgår från omkringliggande bebyggelse där gällande detaljplan har 
flexibla byggrätter, dvs en större markyta inom fastigheten där en byggnad kan uppföras. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  
 
Placering av byggnader, byggnadshöjd och utformning 

Följande planbestämmelser har justerats eller lagts till på plankartan för att bebyggelsens 
utformning ska överensstämma med omgivande bebyggelse:  

- Egenskapsområde med bestämmelse om att byggnad ej får uppföras har utökats i 
sydost inom planområdet på plankartan.  

- Planbestämmelse för högsta tillåtna nockhöjd har justerats. Högsta tillåtna 
nockhöjd angiven på plankartan justeras till + 84,0 meter över grundkartans 
nollplan. 

Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att planen innebär liknande planförutsättningar 
som för övrig bebyggelse i närområdet.  

 
Ansökan om planbesked  

Det står var och en fritt att ansöka om planbesked hos kommunen. Beslut om planbesked 
avgörs från fall till fall, utifrån specifika förhållanden för aktuella bebyggelseområden 
samt utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen.  

 
Ökad insyn  

Aktuell plan innebär en förändring i förhållande till befintliga bostadsfastigheter i söder, 
sydost och sydväst.  

Insynen för de närboende ökar men påverkan bedöms vara acceptabel. Sektorn för 
samhällsbyggnad bedömer att aktuell påverkan är en konsekvens av planen, dock inte av 
sådant slag att den medför betydande olägenhet för människors hälsa, utifrån 
bestämmelserna i plan- och bygglagen.   
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Utbyggnad och förtätning innebär förändring i ett tätbebyggt område, därför blir viss 
insyn mellan fastigheter oundviklig inom tätbebyggda områden och ingenting som 
vanligtvis betraktas som en olägenhet. 
 

Tidigare bygglov upphävt i Mark- och miljööverdomstolen samt 
rivningsbeslut  

Planuppdraget är ett separat uppdrag. I aktuell planprocess prövas vilken bebyggelse som 
är lämplig på platsen, därför behandlas inte bygglovs- eller rivningslovsärendena i 
planprocessen.  

Bygglovsärendet och rivningsbeslutet är ärenden som utgår från gällande plan. De 
handlar om det som har byggts tidigare och att bygglov för ett uterum har upphävts. För 
dessa ärenden hänvisas till följande handlingar: 

• Upphävande av bygglovet  
Mark- och miljööverdomstolen, MÖD 2014:24. Målnummer P11603-13.  
Avgörandedatum 2014-05-06. 

• Rivningsbeslutet  
Miljö- och bygglovsnämnden sammanträde 13 juni 2018, §79.  
Dnr: BYGG 2010-000216.  

 
Planändring och aktuellt ärende 

I Härryda kommun tas beslut om planbesked och om att upprätta detaljplan av Kommun-
styrelsen. 

Kommunstyrelsen har beslutat om planändringen och sektorn för samhällsbyggnad har 
uppdraget att utföra ändringen.  

Aktuell planändring innebär att det i den pågående planprocessen prövas och bedöms på 
nytt vad som kan tillåtas att byggas inom planområdet. 

Att anta en detaljplan åligger kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kom-
munstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av principiell beskaf-
fenhet eller annars av större vikt, enligt PBL 5 kap. 27 §. Ett sådant uppdrag får inte dele-
geras.  
 

Konsekvenser av aktuell detaljplan 

Planens konsekvenser har bedömts och avvägts utifrån bestämmelserna i plan- och bygg-
lagen och miljöbalken. Konsekvenserna av planen, vilka framgår under ovanstående ru-
briker, står i proportion till den påverkan planen innebär för omkringliggande bebyggelse 
och enskilda intressen. Påverkan är av sådant slag att den av sektorn för samhällsbyggnad 
bedöms vara acceptabel. 
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LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 

 
Länsstyrelsen Västra Götaland, yttrande daterat 2019-06-24 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och  
bygglagen (PBL 2010:900).  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen planändring. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Läns-
styrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt. 

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

• Bebyggelse blir olämplig för människors liv och hälsa. 

 
Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrel-
sen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram. 

 
Kommentar: Noteras. 
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Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-08-16 
Yttrandet återges i sin helhet. 
 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade maj 2019) har följande 
noterats: 

Lantmäteriet noterar att planbestämmelsen e1 som styr byggandets utnyttjandehetsgrad 
inte ändras i samband med planändringen, dvs Djupedalsäng 1:307 får efter planändring-
en inte bebyggas mer än innan planändringen. Lantmäteriet tolkar planhandlingarna som 
att syftet med planändringen är att Djupedalsäng 1:307 ska kunna bebyggas på en annan 
del av fastigheten, genom att minska prickmarkens utbredning, än var bebyggelsen idag 
finns. Men om kommunens syfte även är att fastigheten ska kunna bebyggas i en större 
utsträckning, arealmässigt, bör planbestämmelsen e1 också ändras till en högre procent-
sats. 

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra mot planförslagets samrådshandlingar. 
 
Kommentar: Noteras. Det stämmer att syftet med planen innebär att byggrätten utökas. 
Samma utnyttjandegrad av tomtytan tillämpas som tidigare.  
 
 
Statens geotekniska institut, yttrande daterat 2019-08-19 
Yttrandet återges i sin helhet. 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Härryda kommun erhållit rubricerad detaljplan 
med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 
skred och erosion. 

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hante-
ring av radon, ingår således inte. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra en flexibel användning av marken för bo-
stadsändamål inom fastigheten Djupedalsäng 1:307. 

Underlag: 
1. Plankarta med planbeskrivning, samrådshandling. Upprättad av Härryda kom-

mun, daterad maj 2019. 
2. SGU:s jordartskarta 

 
SGI:s synpunkter 
Det finns i handlingen ingen redogörelse for de geotekniska förutsättningarna i området 
med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion, bergras och 
blocknedfall. Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i området av 
glacial lera och i nordvästra delen finns berg. 

SGI rekommenderar att de geotekniska förutsättningarna klarläggs, inledningsvis utifrån 
till exempel jordartskarta och topografiska kartor, som underlag for översiktliga bedöm-
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ningar av markens lämplighet och kartläggning av eventuella geotekniska säkerhetsris-
ker. 

Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion.  
Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i PBL ska alltså geotekniska aspekter såsom säkerhets-
frågor avseende skred, ras och erosion klarläggas i planskedet för hela planområdet för 
de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart 
och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller 
indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Stabilitetsförhållandena ska 
klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt  
IEG Rapport 6:2008 Rev l. 

Framkommer det efter utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken 
ska vara lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. 

SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning under förutsättning att ovan angivna syn-
punkter beaktas. 

 
Kommentar: De geotekniska förutsättningarna för planområdet har utretts inför gransk-
ningen och planbeskrivningen har kompletterats med information angående geoteknik.  

Bedömningen i utredningen är att förutsättningarna för geoteknik och markstabilitet inte 
är av sådan art att planbestämmelse avseende geotekniska åtgärder behöver införas på 
plankartan. 

Utredningen utgår från en geoteknisk okulärbesiktning samt kartstudier. Sakkunnig geo-
tekniker har bedömt att utredningsförfarandet är tillräcklig för bedömningen om att det 
inte föreligger några geotekniska hinder att fastställa föreslagen detaljplan.  
Lägsta detaljerad utredningsnivå enligt antingen IEG Rapport 4:2010 eller IEG Rapport 
6:2008 Rev I, bedöms inte som tillräckligt motiverad att tillämpa, i förevarande fall. 
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YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL  
 

 
REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 
 
Härryda Energi AB, yttrande daterat 2019-08-19 

Härryda energi har inget att erinra mot upprättat förslag.  

Man informerar om att planförslaget berör befintliga elledningar och bifogar en karta 
som visar ungefärligt läge för ledningarna. 

 

Pensionärsrådet (PRO och SPF) i Härryda kommun,  
yttrande daterat 2019-08-20 

PRO och SPF i Härryda kommun har beslutat avstå från yttrande då det inte berör frågan 
om äldrebostäder eller andra äldrefrågor. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2019-06-20 

Rådet för funktionshinderfrågor har inga synpunkter på detaljplanen. 

 
Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2019-06-27 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra mot planförslaget och meddelar 
nedanstående information. 

Riskhänsyn 
Inga riskkällor har identifierats i planområdets närhet. 

Insatstid 
Planområdet ligger inom det område som normalt nås av räddningstjänsten inom 10 mi-
nuter. 

Framkomlighet för räddningsfordon 
Infartsvägen sker via Gråbergsvägen, med tillräcklig bärighetsklass för räddningstjäns-
tens fordon. Uppställning kan ske så att angreppspunkten inte överskrider 50 meter från 
räddningstjänstens fordon.  

Brandvattenförsörjning 
Närmsta brandpost inom det kommunala ledningsnätet finns på ett avstånd som understi-
ger 125 meter, i korsningen mellan aktuell lokalgata och Gråbergsvägen. Kapaciteten är 
dock okänd men ska med avseende på områdets bebyggelsekaraktär uppfylla områdestyp 
A.1 enligt VAV P83, motsvarande en kapacitet på 600 l/min. 
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TeliaSonera Skanova Access AB, yttrande daterat 2019-06-19 

TeliaSonera Skanova AB har inga synpunkter på denna detaljplan. 

 

Trafikverket, yttrande daterat 2019-06-25 

Trafikverket har inget att erinra.  

 
 
REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT NÅGRA YTTRANDEN 
 
Rådet för idéburna organisationer 
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SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:94, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägaren anser inte att planändringen ska gå igenom av nedan följande skäl. 

Bostadsområdet har funnits länge och byggnationsmässigt har det varit färdigställt sedan 
många år tillbaka. Folk har placerat och byggt ut sina hus på tomterna efter de ramar som 
har funnits i detaljplanen. Att göra en planändring för att ”möjliggöra för flexibel an-
vändning av markens ändamål” innebär att de aktuella fastighetsägarna kan placera ett 
nytt hus var som helst på fastigheten, vilket kan påverka grannarnas bostäder på ett nega-
tivt sätt. 

Aktuell fastighet i planändringen har en negativ lutning söderut och man har därför place-
rat byggnaden i den norra delen av fastigheten, utifrån gällande detaljplan.  

Att nockhöjden kan höjas ytterligare 1,9 meter innebär att fastighetsägarna till aktuell 
fastighet kan placera ett trevåningshus i södra delen av tomten, vilket kan innebära att 
grannfastigheter skuggas. 

Härryda kommun bör vara försiktig med ändring av detaljplan av denna karaktär och än-
damål (möjliggöra en flexibel användning av marken för bostadsändamål). Om detta be-
viljas kommer allt fler fastighetsägare komma med önskemål om att flytta och bygga om 
sina nuvarande bostäder till större byggnationer både på höjden och bredden med tanke 
på rådande bostadsmarknad. 

 
Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på sidorna 3–4. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:100, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna anser att planändringen inte ska godkännas.  

Bostadsområdet har funnits under en längre tid och byggnadsmässigt har den varit färdig-
ställd sedan många år. Bostäderna på de fastigheter som finns har bebyggts utefter den 
detaljplan som gäller. 

Vad gäller den föreslagna ändringen i detaljplanen ges möjlighet till nockhöjning, vilket i 
praktiken innebär möjlighet till ett ”trevåningshus” i ett område som är kuperat och där 
bebyggelsen är anpassad till topografin. Detta kan komma att påverka insynen till den 
egna fastigheten. 

Att göra en ändring i ett enskilt fall för att ”möjliggöra en flexibel användning av marken 
för bostadsändamål” innebär att fler fastighetsägare kan komma att vilja få igenom änd-
rade detaljplaner både vad gäller höjd på bostad samt placering på de fastigheter som 
finns i området. 

Vidare undrar man vad syftet är med planändringen, varför den endast omfattar en fas-
tighet i område och varför denna fastighet behöver en mer flexibel användning av sin 
mark än övriga grannar. 
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Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på sidorna 3–4. Fastigheten 
Djupedalsäng 1:307 har inte samma slags flexibilitet idag, avseende ytan för byggrätten, 
som övriga grannars fastigheter. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:108, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna motsätter sig förslaget till planändring, förklarar varför samt anger sina 
synpunkter. 

Man anser att kommunen, vid utskick och i planhandlingar borde ha informerat om att 
uterummet är anledning till detta förslag på planändring, samt informerat om den dom 
från Svea Hovrätt om att förutsättning för bygglov saknas och att rivningsbeslut har över-
klagats till Länsstyrelsen. Fastighetsägarna anser att kommunen genom denna planänd-
ring försöker kringgå Svea Hovrätts beslut. 

Man undrar också hur kommunalstyrelsen kan ta upp frågan om ändring av detaljplan 
igen då den redan avslagits en gång i samma instans. 

Man påtalar att felaktig benämning av den berörda fastigheten förekommer. 

Fastighetsägarna påtalar att ärendet har pågått sedan 2010 och att det är illa skött av 
kommunen. 

Orsaken till tidigare överklaganden av bygglovet är att det helglasade uterummets höga 
placering har gett ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:108. 

Man framför också att adderande av ytterligare våningar inte kan vara förenligt med 
kommunens policy om bostadsförtätning då det enbart är en byggnad som kan bebos av 
en familj. 

Förslaget till planändring innebär addition av ytterligare en våning på en fastighet som 
redan i dagsläget är uppfört i två våningar. Planändringen skulle innebära möjlighet att 
utöka fastigheten till tre våningar istället för en våning som nuvarande detaljplan medger. 

Man anser att planändringen är en provokation mot grannarna som under alla dessa år har 
överklagat bygglovet pga. uterummets höga placering och den insyn det innebär. 

En planändring som innebär att uterummet inte rivs och möjlighet till nockhöjning med 
takkupor skulle innebära en betydande olägenhet avseende insyn för fastigheten  
Djupedalsäng 1:108. 

Fastighetsägarna motsätter sig därför med kraft en planändring som medger att bygglov 
för det redan byggda uterummet kan godkännas. 

Fastighetsägarna förutsätter att kommunen och bygglovsenheten utför sitt arbete och sä-
kerställer att uterummet rivs och att tidigare åtgärder för att begränsa insyn till grannar 
återställs på altanen. 

Fastighetsägarna kommer på samma sätt som i tidigare bygglovsärende att fortsätta mot-
sätta sig och överklaga förslaget till planändring i varje möjlig instans. 
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Om arbetet med planändringen inte avbryts anser fastighetsägarna att följande ska ge-
nomföras: 

• Ett nytt tillsynsärende ska upprättas. 

• När planändringen vinner laga kraft, ska miljö- och bygglovsnämnden, genom 
tillsynsärende, tillse att byggnaden är planenlig. Idag anses fastigheten vara en 
sluttningsvåning och inte ett suterränghus, se bilaga om dom  
s. 5 (Dom P1609-13 Vänersborgs Tingsrätt, 2013-11-28) 

• Man motsätter sig planförslagets takvinkel till 45 grader och vill se en ändring till 
nuvarande 20–25 grader. 

• Man vill att bestämmelse om takkupor ska införas i plankartan med innebörden att 
takkupor inte får byggas, inte heller Attefallstakkupor i ett senare skede. 

• Kräver också att en geoteknisk undersökning görs då huset inom fastigheten  
Djupedalsäng 1:108 ligger lägre och då man efter dränering funnit att huset står på 
blå lera och ytterligare belastning kan medföra rasrisk. En källåder rinner ner mot 
fastighet 1:108 med högt vattentryck mot fastigheten. Enligt avtalet som skrevs  
1994-07-27 har punkt 2 om dränering inte utförts. Se bilagt avtal i yttrandet. 

Fastighetsägarna hänvisar även till sin sammanfattning av Härryda kommuns hantering 
av ärendet kring uterummet. 
 

Kommentar: Bygglovsbefriade åtgärder som exempelvis så kallade Attefallstakkupor 
regleras inte i plan- eller bygglovsskede.   

Frågan om källådern hanteras inte i planskedet. Det är en civilrättslig fråga där Jorda-
balken 3 kap., 1 § gäller. För att ta reda på hur källådern rinner och var källan finns 
behövs en undersökning göras som även visar på eventuell olägenhet. Om en källa finns 
inom den angränsande fastighet som ägs av kommunen, Djupedalsäng 1:18, så är det 
kommunen i egenskap av markägare som ansvarar för omhändertagandet av vattnet.  

På kvartersmark har var och en ansvar för att omhänderta sitt eget vatten utifrån kom-
munens dagvattenpolicy. Detta gäller vid byggnation och kontrolleras i bygglovsskedet. 

Se även svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4. 
 
 
Fastighet Djupedalsäng 1:109, skrivelse inkommen 2019-08-21 
Fastighetsägarna framför följande synpunkter: 

En planändring som innebär att nocken kan höjas med 1,9 meter är inte acceptabel. 

Man undrar hur kommunen och sökande kommit fram till att nockhöjd bör utgå från fas-
tighet Hönekulla 1:228 och inte andra hus som ligger mycket lägre i området. Om en 
takkupa byggs vid höjning av taket, ger detta insyn till grannar på ett mycket oönskat 
sätt. 

Den föreslagna möjligheten till nockhöjning kan alltså ge ett ”trevåningshus” i ett om-
råde som är kuperat och där bebyggelsen är anpassad till topografin. Som grannar har 
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man redan anlagt sina trädgårdar och altaner utifrån befintlig detaljplan och bebyggelse, 
vilket innebär att ett ”trevåningshus” blir en mycket stor försämring. 

Ändringen innebär också att en utökning av byggnadsytan är möjlig eller uppförande av 
fler hus på fastigheten 1:307. Om så sker innebär även det en olägenhet för fastigheten 
Djupedalsäng 1:109 och är inte acceptabel. 

Man undrar över syftet med planändringen och varför ändringen endast omfattar en fas-
tighet i bostadsområdet, fastigheten 1:307 och varför fastigheten 1:307 behöver en mer 
flexibel användning av sin mark än övriga grannar. 

Man undrar om syftet med ändringen är att bygga ut fastigheten eller uppföra fler bygg-
nader på tomten. 
 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4.  
 

 
Fastighet Djupedalsäng 1:117, skrivelse inkommen 2019-08-19  
Fastighetsägarna motsätter sig förslaget till planändring, förklarar varför samt anger sina 
synpunkter. 

Kommunen borde vid utskick och i planhandlingar ha informerat om att uterummet är 
anledning till detta förslag på planändring samt informerat om den dom från  
Svea Hovrätt om att förutsättning för bygglov saknas och rivningsbeslut har överklagats 
till Länsstyrelsen. Fastighetsägarna anser att kommunen, genom denna planändring, för-
söker kringgå Svea Hovrätts beslut. 

Utskick i media saknar väsentlig information om att det upphävda bygglovet från 2010 
gäller ett uterum som redan uppförts. Uterummet finns med i ritningen ”nuvarande situat-
ion” utan att det framgår att byggnationen är ett svartbygge. 

Vid upprättande av detaljplan omfattar planområdet en fastighet med beteckning Djupe-
dalsäng 1:18. Fastigheten delas sedan in i två fastigheter, Hönekulla 1:228 samt Djupe-
dalsäng 1:307. Fastigheten är flera gånger felaktigt benämnd hos miljö- och bygglovs-
nämnden som 1:18 i olika bygglov. 

Detta är vilseledande och kommunen borde informera om att uterummet är anledningen 
till detta förslag på planändring. 

Hela detta ärende som pågått sedan 2010 är mycket illa skött av kommunen.  

Det är samstämmigt från samtliga rättsinstanser att förutsättningar för bygglov för ute-
rum saknas. 

Orsaken till tidigare överklaganden är att det helglasade uterummets höga placering har 
gett ökad insyn till fastighet Djupedalsäng 1:117. 

Fastighetsägarna motsätter sig därför med kraft en planändring som medger att bygglov 
för det redan byggda uterummet kan godkännas. 
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Fastighetsägarna förutsätter att kommunen och bygglovsenheten utför sitt arbete och sä-
kerställer att uterummet rivs och att tidigare åtgärder för att begränsa insyn till grannar 
återställs på altanen. 

Fastighetsägarna kommer på samma sätt som tidigare med bygglovet att fortsätta mot-
sätta sig och överklaga förslaget till planändring till varje möjlig instans. 

Fastighetsägarna undrar hur kommunen dessutom, på eget initiativ, kan välja att i försla-
get till planändring inkludera möjligheten att bygga ut fastigheten ytterligare utöver ute-
rummet med bl a en nockhöjd om 1,9 m. En nockhöjning med takkupa skulle innebära 
ytterligare insyn, rakt ner i sovrum och ner på grannens altan från en hög position. 

En sådan insyn skulle upplevas som mycket integritetskränkande. 

Fastighetsägarna hänvisar till domen från Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomsto-
len avseende det överklagade bygglovet. 

Förslaget till planändring innebär addition av ytterligare ett plan på en fastighet som re-
dan i dagsläget är uppfört i två plan. Det skulle bli en fastighet i tre plan i ett område där 
detaljplanen idag medger endast ett plan. 

Man anser att det uppfattas som en provokation mot berörda grannar som under alla 
dessa år har överklagat bygglovet pga. uterummets höga placering och den insyn det in-
nebär. 

En planändring som innebär att uterummet inte rivs och möjlighet till nockhöjning med 
takkupa skulle innebära en betydande olägenhet för oss i Djupedalsäng 1:117. 

Fastighetsägarna hänvisar till sin sammanfattning av Härryda kommuns hantering av 
ärendet och vad som har hänt i ärendet kring uterummet. 
 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4.  
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Boende på Gråbergsvägen 38, skrivelse inkommen 2019-08-18 
De boende, vilka inte bedöms som sakägare, påpekar att hanterandet av ärendet går emot 
Boverkets riktlinjer för detaljplaneändringar. Man är kritisk till att kommunstyrelsen läg-
ger sig i ett enskilt fall. 

De boende uppfattar det som vänskapskorruption att kommunstyrelsen lägger sig i ett 
enskilt fall och kräver att verksamheten för plan och bygglov, som tidigare avslagit ansö-
kan om planändring, ändå skall genomföra detta. 

Om planen vinner laga kraft förutsätter de boende att kommunstyrelsen även kommer 
ställa sig bakom fastighetsägare som i framtiden vill ”möjliggöra en flexibel användning 
av tomtmarken”. Planändringens syfte är att ”byggrätten blir mer flexibel”, vilket säkerli-
gen fler är i behov av. 
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Man förutsätter att då alla ska vara lika inför lagen kommer Härryda kommun att väl-
komna fler planändringar av enskilda tomter för en mer ”flexibel byggrätt” framöver. 

De boende anser att Högsta domstolens beslut om upphävt bygglov och kommunens be-
slut om rivning skall stå fast. 

 

Kommentar: Se svar ovan under rubriken ”Samlade svar” på s. 3–4. 
 
 
 
SAKÄGARE SOM INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Djupedalsäng 1:94 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:100 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:108 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

Djupedalsäng 1:109 Samråd 
Fastighetsägarna motsätter sig en utökning av 
byggbar mark dvs utökad byggrätt. 

Djupedalsäng 1:117 Samråd 

Fastighetsägarna är emot planändringen. De anser att 
planändringen innebär negativa konsekvenser för 
befintlig bebyggelse som är uppförd och anpassad 
utifrån nu gällande detaljplaner. 

 
 
Mölnlycke i januari 2020  
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Peter Wallentin   Anna Sofia Wannerskog 
Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Charlotte Lundberg 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-17 2016KS40  212 
  
 

Beslut om miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan 
för Landvetter södra  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen godkände den 2 april 2020 § 140 samrådshandlingen till fördjupningen 
av översiktsplanen för Landvetter södra och gav i uppdrag åt förvaltningen att samråda 
om förslaget. Som underlag till beslutet fanns förslaget till den fördjupade 
översiktsplanen (FÖP) för Landvetter södra samt den upprättade 
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i samband med förslaget till FÖP 
Landvetter södra.  
 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 9 § samt miljöbalken 6 kap. 7 § ska kommunen i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslaget innebär att en obebyggd miljö som idag utgörs av kuperad mark bestående 
av blandskog och ett rikt sjölandskap, delvis med höga naturvärden, tas i anspråk. Ett 
genomförande av förslaget till FÖP Landvetter södra bedöms antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Förvaltningen gör bedömningen att naturvärdena i området inte behöver 
påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och integreras. 
 
Detta beslut ska ses som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen och gör bedömningen att 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
samråda om miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ärendet 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen godkände den 2 april 2020 § 140 samrådshandlingen och gav i 
uppdrag åt förvaltningen att samråda om förslag till fördjupning av översiktsplan för 
Landvetter södra.  
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Som underlag till beslutet fanns förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för 
Landvetter södra samt den upprättade miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram i 
samband med förslaget till FÖP Landvetter södra.  

Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 9 § samt miljöbalken 6 kap. 7 § ska kommunen i ett 
särskilt beslut avgöra om genomförandet av den fördjupade översiktsplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Detta beslut ska ses som ett tillägg till kommunstyrelsens beslut den 2 april 2020 § 140.  
 

Samråd/samverkan 
Länsstyrelsen har i två tidiga samråd lämnat sina synpunkter kring innehållet och 
avgränsningen av den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för ärendet.  
 

Miljöperspektivet 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats i samband med planförslaget för 
FÖP Landvetter södra och finns att läsa i underlaget till beslutet.   

Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner antas alltid medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt 2 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Den betydande 
miljöpåverkan ska identifieras, beskrivas och bedömas vilket görs i en MKB som ska 
uppfylla kraven i miljöbalken (1998:808). Avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll ska göras i samråd med länsstyrelsen. Syftet 
med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Planförslaget innebär att en obebyggd miljö som idag utgörs av kuperad mark bestående 
av blandskog och ett rikt sjölandskap, delvis med höga naturvärden, tas i anspråk. 
Naturvärdena behöver inte påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan 
kan beaktas och integreras i området. 

Den samlade bedömningen är att FÖP Landvetter södra kan medföra risk för måttlig och 
stor negativ konsekvens för antal miljöaspekter vid planförslagets förverkligande. Främst 
gäller detta naturmiljö och artskydd där de negativa konsekvenserna bedöms bli stora 
både på lokal och regional nivå. Buller, vibration och strålning, markmiljö, 
dagvattenförsörjning, skogsbruk samt rekreation och landskapsbild bedöms få måttliga 
negativa konsekvenserna på lokal nivå. Planförslaget bedöms vidare även bidra med 
positiva konsekvenser, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv. Aspekterna 
befolkning och levnadsförhållande samt ekonomi bedöms ge måttliga positiva 
konsekvenser på lokal nivå, där planförslaget ger möjligheter till god samhällsutveckling. 

Förvaltningens bedömning 
Ett genomförande av förslaget till den fördjupade översiktsplanen bedöms antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Förvaltningen gör bedömningen att naturvärdena i området 
inte behöver påverkas negativt av utvecklingen av Landvetter södra utan kan beaktas och 
integreras. 

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identifierats som omfattas av skydd 
enligt artskyddsförordningen. Flertalet av arterna bedöms vara sådana skyddsvärda arter 
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som kan komma att påverkas av planförslaget. Artskyddsutredningen för Landvetter 
södra är fortfarande pågående, fram till april/maj 2020. Det betyder att kommunen inte 
har tagit ställning till hur en planerad utbyggnad av Landvetter södra kan komma att 
påverka de skyddade arterna i området, varken i planförslagets markanvändning för 
FÖP:en eller i konsekvensbedömningen i tillhörande MKB.  

 

  

Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef   Peter Wallentin  
  Verksamhetschef plan- och bygglov 

 

Bilagor: 
1. Samrådshandling – Fördjupad översiktsplan av Landvetter södra 
2. Samrådshandling – Miljökonsekvensbeskrivning 
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Översiktsplan för 
Härryda kommun, ÖP2012, 

fördjupning av Landvetter södra.
SAMRÅDSHANDLING
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FÖP Landvetter södra - samrådshandling2

Godkänd av kommunstyrelsen 2020-XX-XX § X

Samrådshandlingen har arbetats fram under 2016-2020

Styrgrupp: Per Vorberg (M),Patrik Linde (S) och Maria Kornevik Jacobsson 
(C)

Granskningsgrupp: Sektor samhällsbyggnads ledningsgrupp

Projektledare, Härryda kommun: Maria Lejdebro och Charlotte Lundberg, 
plan och bygg

Uppdragsledare och handläggare, AFRY: Angelika Lunnari och Jasmina Lilja

Projektgrupp: Nina Hannula, plan och bygg, Thord Lundin och Lisbeth 
Höglund VA/avfall, Matilda Svenning, stadsarkitekt, Henrik Yngve, trafik, 
Kristina Englund, Fortesa Bytyqi och Karl Falck mark och bostad och Emma 
Nevander kommunekolog

Samråd har fortlöpande hållits med övriga sektorer

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) Uppdragsledare och handläggare, AFRY: 
Mattias Hedström, Sara Löved och Lisa Rudell.

Kartmaterial och handläggare: Caisa Olander Malmryd, AFRY

Foto och illustrationer: Då fotograf inte nämns, projektgruppen eller 
kommunens arkiv
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SAMMANFATTNING
I ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, strax väster 
om Landvetter flygplats skapar Härryda kommun genom denna 
fördjupade översiktsplan (FÖP) förutsättningar för en ny stad, 
Landvetter södra, att växa fram. Staden ska i enlighet med 
kommunfullmäktiges inriktningsmål vara internationell, innovativ, 
mänsklig och modern med visionen att bygga ett hållbart 
samhälle från grunden, kring en station mitt i ett av Sveriges 
största pendlingsstråk. Planerad utbyggnad av järnväg Göteborg-
Borås ger goda förutsättningar för ett hållbart resande med 
mobila och kollektiva färdmedel. Området ligger i ett av 
Göteborgsregionens (GR) utvecklingsstråk där bostadsbyggande 
i stationsnära lägen samt etablering av handel, verksamheter och 
service stärker förutsättningarna för en uthållig regiontillväxt. I 
en region med stor bostadsbrist skapas här förutsättningar för 
minst 25 000 människor att bosätta sig. Goda boendemiljöer är 
grundläggande faktorer som har betydelse för såväl tillväxt som 
välfärd. 

FÖP Landvetter södra redovisar grunddragen för den avsedda 
mark- och vattenanvändningen som krävs för att möjliggöra 
en ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens övergripande 
ambitioner i ÖP2012, bostadsförsörjningsprogram, underlag 
till Sverigeförhandlingen och de fyra antagna inriktningsmålen. 
Idealbilden är att Landvetter södra ska bli ett stationssamhälle 
med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser. 
Området kopplas samman med Mölnlycke i väster, Landvetter i 
norr samt med Landvetter Airport city och Landvetter flygplats 
i öster. 

Utbyggnaden av Landvetter södra föreslås ske i två 
tidshorisonter: före och efter utbyggnad av järnväg Göteborg-
Borås. Stadens utbyggnad före etablering av järnväg Göteborg-
Borås föreslås ha en tydlig koppling till befintlig bebyggelse i 
Landvetter och ska länkas samman med Landvetter Airport City 
och Landvetter flygplats. Då utbyggnaden sker norr om den 
planerade järnvägen kan stadens attraktivitet och tillgänglighet 
säkras oavsett tidsplan för utbyggnad av järnväg Göteborg-
Borås. När järnväg Göteborg-Borås och det nya stationsläget 
har etablerats kan en vidare utbyggnad av Landvetter södra ske 
söderut och den fördjupade översiktsplanens intentioner kan 
fullföljas.  

Den nya moderna staden Landvetter södra ligger i framkant 
med utveckling av innovativa mobilitetslösningar som 
exempelvis nya typer av kollektivtrafikformer, nya typer av 
fordon och självkörande bilar. Det är självklart att ta sig runt till 
fots, med cykel och med kollektivtrafik. 
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De senaste rönen inom social och teknisk forskning 
nyttjas och det används spjutspetsteknik inom alla 
samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, 
trafik och IT. 

Visionen är att Landvetter södra är förebilden för hur ett 
modernt stationssamhälle kan se ut med vågad arkitektur 
baserad på hållbara lösningar, anpassad till befintlig natur 
och landskapsbild och med en stark identitet. Staden byggs 
med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och 
attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Här finns unika 
byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter med höga 
upplevelsevärden för både boende och besökare. Bebyggelsen 
varierar i höjd, fasadmaterial och formspråk. Staden har en tydlig 
internationell karaktär med starka kopplingar till Landvetter 
flygplats och Landvetter Airport City med dess utbud av handel, 
service och arbetsplatser. Den nya staden Landvetter södra 
har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som 
regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. 

Stationsnära utbyggnad och planering av centrumbebyggelse i 
anslutning till den nya stationen och i stråken mot Landvetter, 
Landvetter Airport City och Landvetter flygplats samt möjlighet 
till sammanhängande bebyggelsestruktur har prioriterats för 
att ge förutsättningar för ökat kollektivtrafikresande, effektivt 
nyttjande av marken och god hushållning med resurser. Det 
stationsnära läget i en stark tillväxtregion gör att det allmänna 
intresset för byggnation av bostäder bedöms som mycket stort. 
En blandad och tät stationsnära bebyggelse ger förutsättningar 
för fler att ta del av den service som kan utvecklas. De mest 
värdefulla naturområdena i sydväst undantas från exploatering 
och bildar sammanhängande naturområden som ges ökad 
tillgänglighet med gröna kilar som vävs in i den nya staden.
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LÄSANVISNING
ÖP

FÖP

MKB

PBL

MB

LIS

Översiktsplan är ett begrepp inom 
fysisk planering i Sverige och som 
avser ett dokument som varje 
kommun tar fram för att ange 
inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön.

Fördjupning av översiktsplan är ett 
planinstrument som är lämpligt att 
använda för att utreda samband, 
åtgärder och konsekvenser inom 
ett mer avgränsat geografiskt 
område och med betydligt 
högre detaljeringsgrad, än den 
kommuntäckande översiktsplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning 
används för att få en helhetssyn av 
den miljöpåverkan som en planerad 
verksamhet kan medföra.

Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden; kommuner kan i sin 
översiktsplan peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen – LIS-områden. Syftet är att 
långsiktigt stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen på 
landsbygden.
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN (ÖP)?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) som styr kommunernas över-
siktsplanering ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska ange 
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. En översiktsplan anger kommunens ställningstagande för 
hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Planen ska redovisa hur riksin-
tressen och andra allmänna intressen tillgodoses. Översiktspla-
nen är inte juridiskt bindande men är vägledande för kommande 
planering och beslut som gäller mark- och vattenanvändning, till 
exempel vid detaljplanering, bygglov, förhandsbesked och andra 
tillståndsprövningar. Översiktsplanen utgör också ett underlag 
för kommunen i dialog med statliga myndigheter, medborgare 
och andra berörda.

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN (FÖP)
För områden i kommunen som behöver en mer detaljerad re-
dovisning av ställningstaganden kan en FÖP göras. En fördjup-
ning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del 
av kommunen, till exempel en tätort. En FÖP behandlar samma 
typ av frågor som en översiktsplan och tas fram på samma sätt. 
Detta dokument utgör ett vägledande planeringsunderlag för 
kommande detaljplanering, bygglov och övriga beslut.

FÖP I FÖRHÅLLANDE TILL ÖVERSIKTSPLANEN
FÖP Landvetter södra är en del av Översiktsplanen för Härryda 
kommun, ÖP 2012 inom det avgränsande geografiska området 
som framgår i markanvändningskarta. Utanför planområdet samt 
för frågor som inte hanteras inom ramen för FÖP Landvetter 
södra gäller fortsättningsvis ÖP2012 tills den ersätts med en ny 
översiktsplan. 

Landvetter södra är i dagsläget ett opåverkat område. När FÖP 
vinner laga kraft ändras således markanvändningen inom plan-
området från landsbygd som det definieras i ÖP2012 till stads-
bygd och grönstruktur. 

Plan- och bygglagen (PBL):

• Kap 3 § 2 Översiktsplanen 
ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge 
vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras 

• Kap 3 § 23 En översiktsplan 
kan ändras för en viss del av 
kommunen [...]. En ändring 
av planen för en viss del av 
kommunen får redovisas med 
en annan detaljeringsgrad än 
översiktsplanen i övrigt [...]
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PLANPROCESSEN
När ett förslag till ny översiktsplan eller FÖP har upprättats 
hålls samråd med medborgare, myndigheter och andra berörda. 
Förslaget tillgängliggörs genom att allt material finns utställt på 
offentliga platser som bibliotek, kommunhus och på kommunens 
hemsida. Efter samrådet tar kommunen ställning till de inkomna 
synpunkterna och besvarar dem i en samrådsredogörelse. 

Planförslaget revideras och ställs ut på nytt under minst två må-
nader. Synpunkter som kommit in vid utställningen sammanfat-
tas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Efter utställningen kan 
mindre justeringar göras innan FÖP Landvetter södra antas av 
kommunfullmäktige. 

Om FÖP inte överklagas efter antagande vinner den laga kraft 
efter tre veckor.

Till höger kan ni se en översiktlig figur som visar FÖP planprocess 
med en preliminär tidplan. 

Här är 
vi nu!

FÖRSLAG

SAMRÅD
2020

UT-
STÄLLNING

2021

ANTAGANDE
2022

LAGA KRAFT 
2022
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BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER
Sedan 2012 har det funnits tydliga utvecklingsriktningar i 
ÖP2012, från Landvetter centrum och söderut till det område 
som idag kallas för Landvetter södra. Områdets potential be-
skrivs som stort i och med den planerade järnvägen Göteborg-
Borås. Visionen är att bygga ett hållbart samhälle från grunden, 
kring en station mitt i ett av Sveriges största pendlingsstråk 
mellan Göteborg och Borås. Idealbilden är att Landvetter södra 
ska bli ett stationssamhälle med eget centrum, bostäder, service, 
handel och mötesplatser men ändå kopplas samman med befint-
liga orter som Mölnlycke i väster, Landvetter i norr och Björröd 
samt Landvetter Airport city och flygplatsen i öster.

UPPDRAG
Förvaltningen fick 2016-02-29 KS § 68 i uppdrag av Kommunsty-
relsen att ta fram en FÖP för Landvetter södra.  

I beslutsunderlaget framgår att arbetet utgår från ÖP2012, där 
Landvetter södra är angivet som ett utvecklingsområde. Grund-
dragen för den avsedda mark- och vattenanvändningen tas fram 
för att möjliggöra en ändamålsenlig utbyggnad enligt kommunens 
övergripande ambitioner i ÖP2012, bostadsförsörjningsprogram, 
underlag till Sverigeförhandlingen och de inriktningsmål som 
kommunfullmäktige antagit. FÖP ska även tydliggöra relationerna 
mellan Landvetter södra och närliggande bebyggelse, Landvetter 
Airport City, Landvetter flygplats och Landvetter centrum. 

FORSKNING OCH SAMVERKAN
Härryda kommun har, med området för Landvetter södra, med-
verkat i forskningsprojektet Samskapande samhällsplanering för 
energieffektiva och hållbara stationssamhällen (SamSam) under åren 
2017 – 2020. Projektet har bedrivits inom forsknings- och kun-
skapscentret Mistra Urban Futures där forskare från KTH, Gö-
teborgs universitet, Chalmers och Luleå Tekniska Universitet har 
arbetat tillsammans med tjänstemän från Västra Götalandsregio-
nen och kommunerna Borås, Stenungsund och Härryda. Proces-
sen syftade till att utveckla kunskap om vilka fysiska egenskaper 
ett hållbart stationssamhälle bör ha samt vilka förutsättningar 
som finns för att bedriva kvalitativa planeringsprocesser. Forsk-
ningen bidrog med att utveckla kunskap, metoder och verktyg 
för planering samt skapande av regionala energieffektiva byggda 
strukturer utmed järnvägsstråk hos befintliga och nyskapade sta-
tionssamhällen.
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SamSam arbetsprocess. 
Källa: U. Ranhagen

Från Härryda kommun har både tjänstemän och politiker delta-
git i forskningsprojektet, som utgjordes av flertalet olika work-
shops. Resultatet från SamSam har varit ett viktigt underlag till 
utvecklingsstrategierna för FÖP Landvetter södra. 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLANERINGEN
Planeringen syftar till att främja en samhällsutveckling med jäm-
lika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och lång-
siktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer samt att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som de är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning med resurser.

Hur våra samhällen utformas är viktigt för att kunna nå social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I den fysiska planeringen 
handlar social hållbarhet om att skapa goda livsmiljöer med till-
gång till service, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekrea-
tionsområden, kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. Livs-
miljöerna ska främja vardagslivet för medborgarna och ge goda 
förutsättningar för social sammanhållning, integration, trygghet, 
rekreation och fysisk aktivitet. En långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, och naturresurser är centralt för en hållbar utveck-
ling kopplat till fysisk planering. Att ta hänsyn till miljö- och klima-
taspekter innebär bland annat att utveckla strukturer som gyn-
nar resurssnåla transporter, minimerar utsläpp av föroreningar 
och växthusgaser samt minskar energianvändningen. Det handlar 
också om att anpassa lokaliseringen av bebyggelse till klimatför-
ändringar som kan medföra översvämningar, 
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GR strukturbild. Den röda 
markeringen är Härryda kommun. 

ökad nederbörd, högre temperaturer och ökad risk för ras och 
skred. Hälsosamma livsmiljöer behöver finnas där risken för ne-
gativ påverkan från olika typer av störningar och föroreningar 
är liten. Hållbar ekonomi handlar i grunden om att hushålla med 
begränsade resurser. I den fysiska planeringen är det viktigt att 
skapa förutsättningar för etablering och utveckling av näringsli-
vet. Det kan handla om att avsätta mark och planera för behöv-
lig infrastruktur och teknisk försörjning. Bra bostäder och goda 
boendemiljöer är grundläggande faktorer som har betydelse för 
såväl tillväxten som välfärden.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), där Härryda kom-
mun ingår, har som mål att Göteborgsregionen ska utvecklas till 
en stark och tydlig tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva 
och verka i samt besöka. GR har upprättat en strukturbild som 
utgör en överenskommelse kring en hållbar utveckling av regio-
nen. Strukturbilden fastslår huvudstråk för regionens utveckling 
vilka utgör ryggraden i regionen. De ska stärkas för att alla delar 
ska bli långsiktigt livskraftiga. I huvudstråken ska vi tänka på att 
bostadsbyggande i stationsnära lägen stärker förutsättningarna 
för en uthållig tillväxt samt att bostadsbyggande inom en kilome-
ter från stationslägen ger förutsättningar för att gå eller cykla till 
stationen. Etablering av handel, verksamheter och service i sta-
tionsnära lägen har ett större upptagningsområde än den egna 
orten vilket ökar tillgängligheten för alla. Landvetter södra har 
ett unikt läge längs ett av huvudstråken. Planerad utbyggnad av 
järnväg Göteborg-Borås ger goda förutsättningar för ett hållbart 
resande med mobila och kollektiva färdmedel.

Motivet till att upprätta en FÖP för Landvetter södra är utveck-
lingen som området står inför med hänsyn till ny järnväg Gö-
teborg-Borås potentiella etablering genom kommunen och den 
omvandling som planeras från huvudsakligen naturområden till 
stationssamhälle med större bebyggelseområden, service och 
centrumbebyggelse samt bevarande av naturvärden.
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I detta kapitel beskrivs syfte, inriktningsmål samt planeringshori-
sont för den planerade befolkningstillväxten i Landvetter södra.

SYFTE
Syftet med FÖP är att tydliggöra kommunens långsiktiga strategi 
för utbyggnaden av mark- och vattenanvändningen i Landvetter 
södra samt att beskriva dess konsekvenser. 

INRIKTNINGSMÅL
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22 KF § 110 att anta föl-
jande inriktningsmål för Landvetter södra. Inriktningsmålen an-
vänds som en förutsättning vid planering och utveckling av den 
nya staden och ligger till grund för detta arbete.

Den internationella staden
Landvetter stad har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett 
lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där 
staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City 
med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med 
Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.  

Den innovativa staden
Landvetter stad erbjuder en flexibel och innovativ miljö och 
präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggna-
tion och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen 
inom social och teknisk forskning samt används spjutspetstek-
nik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, 
transport, trafik och IT.   

Den mänskliga staden
Landvetter stad är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, 
inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa 
står i centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar genom 
att bevara och förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså 
erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad, 
där det alltid händer något.  

SYFTE, MÅL OCH AVGRÄNSNING
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Illustration av Krook & Tjäder:  Visionsbild för 
Landvetter södra utifrån inriktningsmålen 

Den moderna staden
Landvetter stad är en blandstad med en vågad arkitektur, som 
byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande 
och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har 
unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter, med 
höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för hur ett mo-
dernt stationssamhälle ska se ut.  
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Ladvetter södras placering i regionen

PLANERINGSHORISONT OCH BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Planeringshorisonten för FÖP Landvetter södra, det vill säga tids-
perspektiv som avses för planeringen, är satt till före och efter 
utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås. Planeringshorisonten 
för efter utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås visar på en 
utblick mot en tänkbar utveckling på längre sikt.

Utgångspunkten för planeringen är att befolkningen i Landvetter 
södra förväntas bli minst 25 000 invånare vid fullt utbyggt plan-
förslag. 

AVGRÄNSNING OCH LOKALISERING I REGIONEN
Den geografiska avgränsningen för FÖP utgörs i stort av utveck-
lingsområdet för Landvetter södra enligt ÖP2012.  Avgränsning-
en i norr och öster har skett efter befintliga detaljplanegränser 
i Landvetters-Backa och Björröd, programområdet för Landvet-
ters-Backa samt pågående detaljplanering i Skällsjöås. Planom-
rådet är i sin helhet cirka 1 000 hektar stort. Den geografiska 
avgränsning framgår i markanvändningskartan, se karta 1. Lokali-
sering i regionen är det som framgår av illustrationen nedan.
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Utvecklingsstrategin med tillhörande karta/illustration redovisar 
översiktligt inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Land-
vetter södra. Utvecklingsstrategin ska vara vägledande vid tolk-
ning av den fördjupande översiktsplanen. Strategin utgår från de 
politiska inriktningsmålen: den internationella, innovativa, mänsk-
liga och moderna staden. Tre teman har tagits fram som ska vara 
vägledande och genomsyra utvecklingen av Landvetter södra;  
Bebyggelsestruktur, Infrastruktur samt Grön och blå struktur.  

UTVECKLINGSSTRATEGIER
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TEMA: BEBYGGELSESTRUKTUR
Visionen är att Landvetter södra är förebilden för hur ett mo-
dernt stationssamhälle ser ut med vågad arkitektur baserad på 
hållbara lösningar och anpassad till befintlig natur och landskaps-
bild, vilket är en viktig del i den nya stadens identitet. Staden 
byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande 
och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Här finns 
unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter med 
höga upplevelsevärden för både boende och besökare. Bebyggel-
sen varierar i höjd, fasadmaterial och formspråk. Staden har en 
tydlig internationell karaktär med starka kopplingar till Landvet-
ter Airport City med dess utbud av handel, service och arbets-
platser och med Landvetter flygplats. Den nya staden Landvetter 
södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt 
som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. 

Utbyggnaden av Landvetter södra påbörjas från Landvetter i 
nordost i ett sammanhängande huvudstråk mot stadskärnan för 
att dra nytta av den framtida stationen vid järnvägen Göteborg-
Borås och den nya stadens strategiska läge i regionen. För att i 
ett tidigt skede skapa möjlighet till god kollektivtrafik och under-
lag för en centrumbildning samt ett stationsläge är det av stor 
vikt att bebyggelsen i detta stråk är stadsmässig med hög täthet 
och innehåller en hög andel bostäder med handel och service i 
markplan. Bebyggelsetätheten är som högst i en radie av cirka 
600 meter vid stationsläget där koncentrationen av service, flö-
den och folkliv är som störst, vilket bidrar till närhet, såväl fak-
tisk som upplevd. Centrum kännetecknas av mångfald, täthet och 
funktionsblandning.

Den nya bebyggelsen bidrar till en sammanhängande bebyggel-
sestruktur som stärker upplevelsen av Landvetter södra som en 
sammanhållen ny stad. En sammanhängande bebyggelsestruktur 
utvecklas i samspel med gator och stråk som länkar samman de 
olika delarna av den nya staden. Utvecklingen främjar en stads-
struktur med blandade bebyggelseformer och funktioner som 
ger goda förutsättningar för en hållbar mobilitet, grundläggande 
infrastruktur samt kommunal och privat service. 

Längs huvudstråken och vid stationen placeras besöksintensiva 
funktioner som torg, skolor, idrott, kultur, handel och arbetsplat-
ser. Stråken stärker upplevelsen av den nya staden som en trygg 
och attraktiv plats där människor rör sig ute på gatorna. Vid strå-
ken och målpunkterna lokaliseras ett varierat utbud av attrak-
tiva, trygga och tillgängliga mötesplatser som ökar förutsättning-
arna för ett rikt folkliv.
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Särskild omsorg läggs vid god gestaltning, grönska och trygghet 
för att öka platsernas attraktivitet och identitet. Deras utform-
ning bidrar till igenkänning och binder samman staden. Priori-
terade mötesplatser är de som riktar sig till både boende och 
besökare, som torg och parker. Även gatumiljöer där gående och 
cyklister vistas utgör en betydande del av stadens offentliga rum 
där människor möts. 

Strategier: bebyggelsestruktur
• Arkitekturen är vågad och baseras på hållbara lösningar 

• Sammanhängande tät och stadsmässig bebyggelse  

• Bebyggelsen anpassas till befintlig natur och landskapsbild 

• Blandade bebyggelseformer och funktioner 

• Högre bebyggelsetäthet och besöksintensiva funktioner vid 
stationen och i huvudstråken 

• Varierat utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplat-
ser 

• Mötesplatser och offentliga rum ges särskild omsorg av god 
gestaltning, grönska och trygghet 
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TEMA: INFRASTRUKTUR
I den moderna nya staden Landvetter södra nyttjas de senaste 
rönen inom social och teknisk forskning och det används spjut-
spetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland en-
ergi, miljö, transport, trafik och IT. Staden ligger i framkant med 
utveckling av innovativa mobilitetslösningar som exempelvis nya 
typer av kollektivtrafikformer, nya typer av fordon och självkö-
rande bilar. I den moderna staden är det självklart att ta sig runt 
till fots, med cykel, med kollektivtrafik eller med de innovativa 
mobilitetslösningarna. Kombinationsresor och byten mellan olika 
färdsätt är enkelt och väl anpassat. 

I den hållbara nya staden prioriteras kollektivtrafikens, gående 
och cyklisters utrymmesbehov, framkomlighet och komfort. Sär-
skild omsorg läggs vid god gestaltning, grönska och trygghet av 
gatumiljöerna där gående och cyklister utgör en betydande del 
av stadens offentliga rum. Även gestaltning av parkeringar ska få 
extra uppmärksamhet eftersom det är miljöer som ofta upp-
levs som otrygga och mindre attraktiva. Gång- och cykelnätet 
är integrerat i det övergripande gatunätet och utgör en flexibel, 
säker och finmaskig struktur i området. Stråken vävs samman 
av stadens varierade utbud av attraktiva, trygga och tillgängliga 
mötesplatser. Det är enkelt, tryggt och säkert att ta sig fram och 
särskild vikt har lagts på resor till fots och med cykel ur barnens 
perspektiv.

Genom centrum i en öst-västlig riktning går den nya nationel-
la järnvägen Göteborg-Borås, framtidens höghastighetsjärnväg. 
Vid det tillkommande stationsläget, där restiden för pendeltåg 
till Landvetter flygplats är knappa 4 min, till Göteborg cirka 20 
min samt till Borås cirka 25 min, ligger även ett resecentrum 
för bussar och övrig innovativ kollektivtrafik. För att i ett tidigt 
skede skapa möjlighet och underlag till god kollektivtrafik är be-
byggelsen i centrum och runt stationsläget samt i huvudstråken 
mot Landvetter, Landvetter Airport City och Landvetter flygplats 
stadsmässig med hög täthet och innehåller en hög andel bostä-
der med handel och service i markplan. En tidig utbyggnad nära 
stationen och i huvudstråken ger förutsättningar för både bo-
ende, verksamma och besökare att välja kollektivtrafik som färd-
medel. Kopplingen med Landvetter resecentrum i norr är god 
och ger en hög tillgång till övrig regional och lokal kollektivtrafik.

Trafikstrukturen är anpassad till landskapet och binder samman 
den nya staden med Landvetter och riksväg 40 i norr, Mölnlycke 
i väster och Landvetter Airport City och Landvetter flygplats i 
öster. Genom att fysiskt länka samman den nya staden med de 
befintliga orterna skapas kopplingar mellan det befintliga och det 
nya som stärker och kompletterar varandra.
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Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i 
ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Strategier: infrastruktur
• Innovativa mobilitetslösningar ska vara i framkant 

• Kombinationsresor och byten mellan olika färdsätt ska vara 
lättillgängligt 

• Kollektivtrafik, gående och cyklister ska prioriteras 

• Sammanhängande, flexibelt, säkert och finmaskigt gång- och 
cykelvägnät  

• Särskilt fokus på barnperspektivet 

• Resecentrum vid stationen 

• Sammanhängande trafikstruktur 

• Huvudstråk mot Landvetter, Landvetter Airport City och 
Landvetter flygplats 

• Koppling mot Mölnlycke 

• Trafikstrukturen anpassas till befintlig natur och landskaps-
bild 

• Gatumiljöer, parkeringar och offentliga rum ska ges särskild 
omsorg av god gestaltning, grönska och trygghet 
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TEMA: GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR
Landvetter södra är den mänskliga staden där boende och be-
sökare vistas i en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig 
stad. Kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden erbjuder 
attraktiva omgivningar vars unika miljö och karaktär bevarats 
och förädlats. Bebyggelse och trafikstruktur är anpassad till na-
turen och landskapsbilden, utformat omsorgsfullt och karaktäris-
tiskt för den moderna och mänskliga staden.  

I den nya staden bevaras och utvecklas ett sammanhängande nät 
av grön och blå infrastruktur som främjar rekreation, friluftsliv 
och biologisk mångfald. Det sammanhängande nätet ger männ-
iskor, djur och växter möjlighet att röra sig inom staden i natur-
liga och naturlika miljöer. De produkter, tjänster och värden som 
naturen ger, så kallade ekosystemtjänster är nyckeltillgångar i ut-
vecklingen av den mänskliga staden. Skapade entrépunkter mel-
lan staden och den gröna och blå strukturen gör nätet attraktivt 
och lättillgängligt vilket ger positiva effekter på boende och be-
sökares hälsa och välbefinnande.

I den levande och attraktiva nya staden ges särskild omsorg vid 
god gestaltning, grönska och trygghet av de attraktiva, trygga och 
tillgängliga mötesplatser som finns utefter stadens stråk. Offentli-
ga platser och stadsmiljöer utformas utifrån områdets gröna och 
blå karaktär och ges möjligheter för lek och rörelse. De kom-
pletterar naturområdena och fungerar som identitetsskapande 
målpunkter. I centrum ligger stadsparken som stadens gröna och 
blå hjärta formad runt Lilla och Stora Ristjärnen. Den gröna in-
frastrukturen stärker upplevelsen av den mänskliga staden som 
en trygg och attraktiv plats att bo och röra sig i.

Regionens stora gröna kilar vävs samman i utbyggnaden av Land-
vetter södra. I norr och söder gränsar den nya staden till Yxsjöns 
och Gallhålans naturreservat. Utmed Landvettersjön bibehålls 
och utvecklas det betydelsefulla kommunala och regionala rekre-
ationsstråk som kopplar samman naturreservaten och de gröna 
kilarna. Kopplingen är av stor vikt för det rörliga friluftslivet och 
främjandet av den biologiska mångfalden.

De gröna och blå strukturerna är en förutsättning för utform-
ningen av stadens utveckling för att förebygga skador från skyfall, 
översvämning och andra effekter av klimatförändringar. Struktu-
ren möjliggör för att skapa öppna lösningar för hantering och re-
ning av dagvatten. Dammar och dagvattenstråk bidrar till positiva 
upplevelsevärden.
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Strategier: grön och blå struktur
• Sammanhängande nät med grön och blå infrastruktur 

• Bebyggelse och trafikstruktur anpassas till befintliga stigar, 
natur och landskapsbild 

• Ekosystemtjänster ska vara en tillgång i samhällsutvecklingen 

• Biologisk mångfald ska värnas 

• Lättillgängliga entrépunkter till den gröna och blå infrastruk-
turen  

• Mötesplatser och offentliga rum ska ges särskild omsorg av 
god gestaltning, grönska och trygghet 

• Möjligheter för lek och rörelse  

• Stadspark vid Lilla och Stora Ristjärnen 

• Grön och blå koppling mellan Yxsjöns och Gallhålans natur-
reservat, via Landvettersjön 

• Öppen dagvattenhantering prioriteras 

• Viktigt att hänsyn tas till klimatförändringar tidigt i planering 
och utbyggnad av området 
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UTBYGGNADSSTRATEGI
För att Landvetter södra ska bli en hållbar och attraktiv stad 
krävs en prioritering av utvecklingen. Strategin för utbyggnad 
innebär i första skedet en utveckling av centrumområdet norr 
om det framtida stationsläget från två huvudstråk utifrån Land-
vetter i norr samt Landvetter Airport City och Landvetter flyg-
plats i nordost. På så sätt kan en välfungerande och sammanhållen 
stadskärna och huvudstråk utvecklas i ett första skede. Centrum 
och huvudstråken ska ges en högre bebyggelsetäthet för att 
skapa förutsättningar för ett rikt och välfungerande stadsliv. För 
hela planområdet gäller att bebyggelsen ska vara sammanhäng-
ande, tät, blandad och stadsmässig. I följande detaljplanering ska 
utformning av stadens utbyggnad i angränsning till den gröna och 
blåa infrastrukturen ske med stor hänsyn. Det är viktigt att tidigt 
planera och skapa förutsättningar för områdets grundläggande 
funktioner. Parallellt med byggnation av huvudstråk och norra 
delen av centrumområdet behöver även utveckling och tillgäng-
liggörande av natur och offentliga rum ske samt utbyggnad av 
infrastruktur, såsom gång- och cykelstråk, vägar, dagvattenhante-
ring, vatten- och avlopp med mera. Kollektivtrafik, resecentrum 
och kommunal service behöver finnas tidigt för att boende och 
besökare ska kunna välja ett hållbart resesätt i vardagen. 

En central fråga för utbyggnaden av Landvetter södra är påver-
kan från högspänningsledningen som går genom området. Det är 
viktigt att tidigt utreda och begära tillstånd för markförläggning 
alternativt flytt av ledningen.

Utbyggnaden av Landvetter södra sker i två tidshorisonter: före 
och efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås. Utvecklingen 
före järnväg Göteborg-Borås utbyggnad är oberoende av järn-
vägsutbyggnaden och har en tydlig koppling till befintlig bebyg-
gelse i Landvetter. Tidplan för utredning och utveckling av järnväg 
Göteborg-Borås ligger på nationell nivå.

Före järnväg Göteborg - Borås 
I dagsläget saknas en tidplan och investeringsbudget för järnväg 
Göteborg-Borås. Härryda kommun avser att påbörja utbygg-
naden av Landvetter södra från norr och nordost, där denna 
fördjupade översiktsplan länkas samman med Landvetter samt 
Landvetter Airport City och Landvetter flygplats. På så vis kan 
Landvetter södras utbyggnad, attraktivitet och tillgänglighet säk-
ras oavsett tidplan för järnväg Göteborg-Borås. 

 Ett resecentrum för övrig kollektivtrafik än tåg etableras i en 
första fas, innan ett framtida stationsläge utmed järnväg Göte-
borg-Borås kan säkras.
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Etableringen av resecentrumet sker norr om reservatet för 
banan i en punkt där de två huvudstråken från Landvetter samt 
Landvetter Airport City och Landvetter flygplats möts. 

Efter järnväg Göteborg - Borås 
När järnväg Göteborg-Borås är etablerad avser Härryda kom-
mun att bygga ett stationsläge för tågstopp i Landvetter södra. 
Tillsammans med det tidigare utvecklade resecentrumet möjlig-
gör det bättre pendlingsmöjligheter och stärker de lokala, regio-
nala och internationella kopplingarna med staden. 

Efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås och det nya stations-
läget har byggts kan en vidare utbyggnad av Landvetter södra ske 
söderut och den fördjupade översiktsplanens intentioner kan 
fullföljas. 

Utbyggnadsstrategi: övergripande
• Bebyggelsen ska vara sammanhängande, tät, blandad och 

stadsmässig 

• Sammanhängande nät med grön och blå infrastruktur 

• Bebyggelse och trafikstruktur anpassas till befintlig natur och 
landskapsbild 

• Markförläggning eller flytt av högspänningsledning är en cen-
tral fråga för områdets utveckling 

• Utveckling och tillgängliggörande av natur, offentliga rum, ut-
byggnad av infrastruktur, kommunal service samt möjliggö-
rande för kollektivtrafik och resecentrum behöver ske tidigt 
och parallellt med utbyggnaden av området 

Utbyggnadsstrategi: före järnväg Göteborg - Borås
• Utbyggnad påbörjas norr om järnvägskorridoren för järnväg 

Göteborg-Borås i anslutning till befintlig bebyggelse i Land-
vetter 

• Norra delen av centrum och de två huvudstråken mellan 
centrumområdet och Landvetter samt Landvetter Airport 
City och Landvetter flygplats är prioriterade områden för 
planläggning och utbyggnad 

• Utanför centrum och huvudstråk utvecklas en blandad stads-
bebyggelse 
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Utbyggnadsstrategi: efter järnväg Göteborg - Borås
• Stationsläge anläggs utmed järnväg Göteborg-Borås  

• Centrum utvidgas till södra sidan om stationsläget 

• Blandad stadsbebyggelse utvidgas sammanhängande från 
centrum och söder ut 
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ANVÄNDNING AV MARK- OCH 

VATTENOMRÅDEN
I detta kapitel ska grunddragen för mark- och vattenanvändningen 
samt utbyggnadsstrategin för Landvetter Södra beskrivas. I en för-
djupad översiktsplan ska områdesanvändningen preciseras.
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ALLMÄNNA RIKTLINJER SOM GÄLLER FÖR HELA PLAN-
OMRÅDET
Riktlinjer som redovisas i detta avsnitt är både de allmänna rikt-
linjer som gäller inom hela FÖP-området samt områdesvisa 
riktlinjer som gäller för de olika markanvändningarna på mark-
användningskartan. Riktlinjer behandlar sakfrågor där övriga 
styrdokument inom kommunen eller annan lagstiftning inte är 
tillräckliga för att uppnå målformuleringen i planförslaget. Preci-
seringar och undantag av riktlinjerna förekommer under de om-
rådesvisa riktlinjerna. Riktlinjerna redovisas uppdelat ämnesvis 
för att underlätta för läsaren. På grund av vissa riktlinjers gene-
rella karaktär är dock uppdelningen inte alltid självklar. Läsaren 
måste därför vara uppmärksam på att riktlinjer av betydelse för 
ett ämnesområde kan förekomma även under andra rubriker. 

Syftet med riktlinjer är att visa hur målsättningar inom området 
kan uppnås. Riktlinjer ska effektivisera och underlätta kommande 
planering, ge stöd för olika prövningar om byggande eller etable-
ringar.

Krav på planläggning
Tillkommande byggnation inom FÖP-området ska prövas genom 
planläggning. Syftet med detta är att mark som tas i anspråk 
ska vara lämplig för det valda ändamålet och avvägningar mel-
lan olika intressen kan lämpligast göras genom planläggning. Inom 
vissa områden där det är uppenbart att konflikter inte finns eller 
inom mindre avgränsade områden kan markens lämplighet för 
den aktuella användningen prövas istället genom förhandsbesked 
eller bygglov. Vid planläggning av mark i huvudstråken, centrum 
och av områden som är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt av stor betydelse bör gestaltningsprogram tas fram. 

Huvudmannaskap för allmän platsmark
Där kommunen anser att allmänhetens tillträde till ett område, 
plats eller anläggning är viktigt att säkerställa ska kommunen vara 
huvudman för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl 
för att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma 
detta i kommande planläggning. Ska en allmän plats ha enskilt hu-
vudmannaskap behöver kommunen motivera de särskilda skälen 
och det ska tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts samt vad 
huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda. 
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Bebyggelsens skala, placering och innehåll
Bebyggelsens placering ska anpassas till den befintliga topogra-
fin med hänsyn till landskapet. Utblickar och kopplingar mot de 
värdefulla vatten-, park- och naturområden ska tillvaratas och ut-
vecklas. Bebyggelsen ska karaktäriseras av variation i uttryck och 
skala och vara sammanhängande, blandad och tät med god till-
gänglighet. En stadsmässig karaktär uppnås genom medveten pla-
cering av byggnader i förhållande till gaturummet. Inom centrum 
och i huvudstråken där allmänheten kommer att röra sig säker-
ställs aktiva bottenvåningar med handel och aktiviteter.  Samnytt-
jande av lokaler, utemiljöer och parkeringsplatser eftersträvas. 
Bebyggelsens struktur ska möjliggöra för ett varierat utbud av 
attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser.  

Möjlighet att bygga högre byggnader prövas med hänsyn till hur 
stads- och landskapsbilden påverkas. Viktiga stråk och tongivande 
platser kan markeras genom högre eller till omgivningen kon-
trasterande bebyggelse. 

Arkitektur och gestaltning
Arkitekturen ska föregås av hållbara lösningar som bidrar och 
stärker stadens identitet och attraktivitet. Gestaltning av bebyg-
gelse och offentliga rum ska genom medveten belysning, konst, 
möblering av det offentliga rummet och inslag av grönska och 
vatten bidra till trygga, tillgängliga och attraktiva vistelsemiljöer. 
Särskild hänsyn ska tas till barns förutsättningar. Bebyggelse i an-
knytning till offentliga rum och viktiga stråk ska utformas med 
öppna och inbjudande bottenvåningar som bidrar till aktivitet 
och vistelse. Stadspark, torg, övriga offentliga rum och trafikmil-
jöer ska gestaltas omsorgsfullt. Utformningen av parkeringsan-
läggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer. 

Teknisk infrastruktur
Områden ska utformas så att tillgänglighet och en god kommunal 
service kan upprätthållas. Behov av anläggningar för elektronisk 
kommunikation ska beaktas och förberedelser för att underlätta 
utbyggnad genomföras. Områden utformas för att hållbara och 
innovativa lösningar ska kunna användas för alla tekniska anlägg-
ningar. Möjlighet att ta till vara solenergi eller andra framtida för-
nybara energikällor beaktas vid byggnadernas placering. Ytor ska 
avsättas för fördröjning och rening av dagvatten. Multifunktionel-
la och öppna lösningar som integreras med bebyggelsen ska ef-
tersträvas. Hänsyn ska tas till områden med risk för vattensam-
lingar och större dagvattenstråk och dessa ska på ett naturligt 
sätt integreras med omgivningen.  
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Mark reserveras för utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås med 
ett stationsläge. Övrig infrastruktur ska på ett tydligt sätt kopp-
las till stationen så att ett sömlöst resande kan erbjudas resenä-
rerna, det vill säga en resa med flera färdmedel där bytet mellan 
färdmedlen inte upplevs som ett hinder. Gator i området ska ut-
formas för att vara attraktiva och trygga för cyklister, fotgängare 
och resande med kollektivtrafik. En förutsättning för områdets 
hållbara utveckling är att möjligheten för kollektivtrafikförsörj-
ning säkras redan i tidigt skede. För att fler ska välja kollektiv-
trafik istället för egen bil behöver kollektivtrafiken vara snabb, 
bekväm och tillgänglig. Innovativa trafiklösningar ska eftersträvas. 
Gång- och cykelnät ska vara en integrerad del i det övergripande 
gatunätet och utgöra en flexibel, säker och finmaskig struktur i 
området. Gena cykelstråk planeras till besöksintensiva målpunk-
ter samt stationsområdet. 

Parkering ska utformas så att mark och resurser används så ef-
fektivt som möjligt. Gemensamma parkeringsanläggningar i stra-
tegiska lägen vid huvudgator ska skapa förutsättningar för att 
minska bilkörning inom staden. Cykelparkering ska prioriteras 
och laddning av elfordon ska möjliggöras. Utformningen av par-
keringsanläggningar ska bidra till attraktiva och trygga miljöer. 

Hänsyn
Värdefulla naturmiljöer ska värnas. Bebyggelsestrukturen ska 
möjliggöra att sammanhängande natur- och vattenstråk med god 
tillgänglighet kan skapas inom staden. Framkomlighet för allmän-
heten genom bebyggelsen till natur- och rekreationsområden 
ska säkerställas. Möjligheten att skapa nya och ta till vara befint-
liga ekosystemtjänster ska beaktas. 

Skydd
Vid planering och byggnation i närheten av transportled samt 
järnväg Göteborg-Borås ska särskild hänsyn tas till buller, risk, 
vibrationer och luftföroreningar. Detaljerade utredningar ska ge-
nomföras.  

Det ska utredas om det är möjligt att i närhet till planerad järn-
väg Göteborg-Borås placera lämplig bebyggelse som i sig kan 
fungera som bullerskydd mot omgivningen och bakomvarande 
stadsbebyggelse.
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OMRÅDESVISA RIKTLINJER
De områdesvisa riktlinjerna redovisar hur mark- och vattenom-
råden ska användas. Redovisningen utgår från kartan för Använd-
ning av mark- och vattenområden. Varje typ av markanvändning 
som redovisas i kartan beskrivs här och för varje område finns 
riktlinjer för kommande planering. Riktlinjerna tar upp särskilt 
viktiga frågor att beakta i kommande planering.  

Centrumbebyggelse
Centrum i Landvetter södra koncentreras runt resecentrum och 
framtida stationsläge vid järnväg Göteborg-Borås. En tät bebyg-
gelse med blandning av bostäder, kommersiell och offentlig ser-
vice, arbetsplatser samt attraktiva och tillgängliga offentliga rum 
med inslag av grönska ska möjliggöras. Entréer ska finnas place-
rade mot gatan och bottenvåningarna ska vara öppna och inbju-
dande för att skapa ett centrum som upplevs tryggt och levande 
dygnets alla timmar. Inom centrum ska minst ett torg säkerställas 
i anslutning till resecentrum och stationsläget samt en stadspark 
anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen. Utformning av torg och 
stadspark ska ge förutsättningar för ett aktivt stadsliv med tyd-
liga kopplingar till centrumbebyggelsen och viktiga stråk. Stads-
park, torg, övriga offentliga rum och trafikrum, däribland parke-
ringsytor, gestaltas särskilt omsorgsfullt med tanke på grönska, 
trygghet och effekter av klimatförändring.  

För att möjliggöra stationsnära bebyggelse behöver byggnaderna 
nära den kommande järnvägen Göteborg-Borås och stationslä-
get utformas som ett skydd för bakomvarande bebyggelse. Be-
byggelse i sluten kvartersstruktur kan säkerställa lämplig boen-
de- och vistelsemiljö ur bullerhänsyn då innegården kan bilda en 
tyst sida. Bebyggelsen närmast järnväg Göteborg-Borås och sta-
tionsområdet ska utformas som en identitetsskapande entré för 
förbipasserande och tillresande.

Riktlinjer för kommande planering inom område för centrumbebyg-
gelse
• Ett resecentrum ska möjliggöras norr om ett framtida sta-

tionsläge 

• Bebyggelse med variation i höjd och skala ska möjliggöras 

• Högre byggnader som kan bilda landmärke kan prövas vid 
viktiga torg/platser, noder, resecentrum eller stationen. 
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• Entréer ska placeras utmed gatan för att bidra till en koncen-
tration av aktivitet och rörelse i området Lokaler ska finnas 
i byggnaders bottenplan vid torg och aktiva stråk där allmän-
heten rör sig frekvent  

• En stadspark ska anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen 

• Ett torg ska anläggas i anslutning till resecentrum och sta-
tionsläget

Blandad stadsbebyggelse
Bebyggelsen ska vara varierad avseende funktion, utformning och 
upplåtelseform. Området ska innehålla väl tilltagna grönområden 
för rekreation, dagvattenhantering och bevarande av särskilt vär-
defull natur. Trygga och tydliga kopplingar till centrum samt till 
Landvetter i norr, Mölnlycke i väst och Landvetter Airport city 
och Landvetter flygplats i nordost ska säkras. En högre bebyggel-
setäthet ska eftersträvas i dessa huvudstråk och i andra strate-
giska lägen där även förskolor och skolor samt övrig service ska 
möjliggöras. I samband med planläggning ska särskilt beaktas hur 
den nya bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse i Landvetter 
och Björröd samt mot den gröna och blå infrastrukturen med 
höga naturvärden. Det finns stora möjligheter att skapa karak-
täristiska utemiljöer vilka ska gestaltas särskilt omsorgsfullt med 
tanke på grönska, trygghet och effekter av klimatförändring.  

Riktlinjer för kommande planering inom område för blandad stads-
bebyggelse
• God tillgänglighet och gröna och blå stråk ska säkerställas till 

de rika naturområdena i söder och sydväst

• I samband med planläggning ska särskilt beaktas hur den nya 
bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelse i Landvetter och 
Björröd  

• Bebyggelse med variation i höjd och skala ska möjliggöras.  

• Högre byggnader som kan bilda landmärke kan prövas längs 
huvudstråk och i strategiska lägen. 

• Möjlighet till ny framtida väganslutning västerut mot Möln-
lycke ska säkerställas 

• Möjlighet till ny framtida väganslutning österut mot Landvet-
ter Airport city och Landvetter flygplats ska säkerställas
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Natur och gröna kilar
I södra och västra delen av Landvetter södra är markanvänd-
ningen sammanhängande grönområde och gröna och blå stråk. 
Här finns det betydelsefulla naturvärden. Landskapet i Landvet-
ter södra har fått sin form i samband med inlandsisens rörel-
se. Bergets terrängform lägger grunden för landskapets starka 
riktningar, vilka förstärks av de blå vattenstråken i dalgångarna. 
Terrängformen är ett av områdets kärnvärden och höjderna ger 
sjölandskapet dess inramning och riktning. Sjöarna och vatten-
dragen bidrar starkt till landskapets identitet och värden. Hög-
sta belägna området är Ristjärnområdet där Lilla och Stor Ri-
stjärn kan beskrivas som områdets hjärta. Här finns områdets 
mest attraktiva vyer. Den mest attraktiva naturen som till största 
delen är opåverkad av rationellt skogsbruk finns i de sydväst-
liga delarna av området. I ett stort sammanhängande område 
runt Yxsjön återfinns den rofyllda, orörda och vilda växtligheten. 
Dessa naturområden samt gröna och blå stråk ska bidra till bio-
logisk mångfald och ge möjligheter till rekreation som bidrar till 
god hälsa. Inom användningsområdet finns det möjligheter att 
utveckla besöksnäringen, tätortsnära natur- och rekreationsom-
råden samt friluftsrelaterade åtgärder som exempelvis tillgäng-
lighetsanpassning av delar av det sammanhängande natur- och 
rekreationsområdet. För att öka tillgängligheten till de värdefulla 
natur- och rekreationsområdena för såväl de som bor och ver-
kar i Landvetter södra som för besökande och regionen i stort 
ska tydliga stråk skapas till anordnade platser som kan fungera 
som entréer till naturmarken. De höga naturvärdena ska värnas. 
Deras upplevelsevärden och goda förutsättningar för rekreation 
blir viktiga i utbyggnaden av Landvetter södra. Lilla och Stora Ri-
stjärnen med omgivningar ska utvecklas som stadspark i de cen-
trala delarna av Landvetter södra.  

Riktlinjer för kommande planering inom område för natur och gröna 
kilar
• En stadspark ska anläggas runt Lilla och Stora Ristjärnen. 
• Inom området för Natur och grönkilar ska ingen ny be-

byggelse medges med undantag för anläggningar avseende 
rekreation och friluftsliv.  

• Tillgänglighet till natur- och rekreationsområden ska säker-
ställas. 

• I områden med särskilt värdefull natur och starka rekrea-
tionsintressen som inte går att kombinera ska naturvärdet 
gå före.  
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Verksamheter
I nordost mot Björröd och Landvetter Airport City går ett be-
fintligt verksamhetsstråk. Avsikten är att Landvetter södras verk-
samheter ska kopplas samman med verksamheterna på Landvet-
ter Airport City för att öka tillgängligheten mellan områdena.  

Riktlinjer för kommande planering inom område för verksamheter
• Detaljhandel, kontor, besöksintensiva verksamheter samt 

mindre, för omgivningen icke störande, verksamheter ska i 
första hand placeras inom centrumområde och inom om-
råde för blandad stadsbebyggelse. I undantagsfall och om det 
är välmotiverat kan de även medges inom detta verksam-
hetsområde. 

• Verksamheter som kan innebära stora störningar eller risker 
för omgivningen ska inte medges. 

Utblick efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås
Korridoren för järnväg Göteborg-Borås breder ut sig centralt i 
östvästlig riktning genom planområdet för Landvetter södra. På 
längre sikt efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås kan Land-
vetter södra expandera söderut. Fortsatt exploatering syftar till 
att skapa en sammanhängande bebyggelse där tillkommande in-
frastruktur och stationsområde kan nyttjas så effektivt som möj-
ligt. 

Under framtagande av detta dokument har planeringsförut-
sättningarna för järnvägen utgått från riksintresset för planerad 
kommunikationsanläggning för sträckan Mölnlycke – Rävlanda/
Bollebygd. Riksintresset utgår från den järnvägsutredning som ti-
digare genomförts och fattats beslut om. Arbetet är nu pågående 
hos Trafikverket igen och under våren 2020 kommer nya lokali-
seringsförslag att börja samrådas med berörda parter.

Riktlinjer för kommande planering inom område utbyggnad efter 
järnväg Göteborg-Borås
• Området ska bevaras som naturmark tills vidare eller tills 

området bedöms lämpligt för bebyggelseutveckling
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AVVÄGNINGAR MELLAN ALLMÄNNA INTRESSEN
Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn 
till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden. De allmänna intressena styrs genom plan- och 
bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). I redovisningen av allmän-
na intressen ska områden av riksintressen särskilt anges. Kravet 
på redovisning av de allmänna intressena innebär att kommunen 
preciserar vilka intressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur 
de avgränsas samt avgör vilket intresse som ska gälla om det 
råder konflikt mellan dem, så kallad avvägning. I översiktsplanen 
anges vilken hänsyn som ska tas, till exempel när det gäller natur- 
och kulturvärden. Nationella och regionala mål kan användas för 
att avgränsa och konkretisera de allmänna intressena. 

I detta avsnitt redovisas de enligt kommunen mest betydelse-
fulla avvägningar mellan allmänna intressen som berörs av plan-
förslaget. Avvägningar gällande riksintressen har särskilt belysts. 
Möjligheter till etablering av en ny järnväg Göteborg-Borås samt 
planering av en ny stad för minst 25 000 invånare i anslutning till 
den nya järnvägen väger tungt. 

Riksintresse kommunikationer - väg, järnväg och luftfart
Väg 40 ligger norr om planområdet och ingår i det nationella 
stamvägnätet som är av särskild nationell betydelse. Planering 
och etablering av en ny stad Landvetter södra innebär ökad be-
lastning på väg 40. Inga nya anslutningar föreslås utan befintliga 
mot (Björrödsmotet och Landvettermotet) används som till-
farter till staden. Den nya staden Landvetter södra ska vara en 
stad med bland annat innovativa trafiklösningar i syfte att ta till 
vara teknikens utveckling och därmed främja kommunikationer 
med kollektivtrafik, med cykel och till fots. En station planeras 
vid ny järnväg Göteborg-Borås vilket underlättar och ger goda 
förutsättningar till minskat bilberoende. Kommunen bedömer att 
planförslagets genomförande inte kommer att skada riksintres-
set. Trafikflödena vid trafikplatserna Björrödsmotet och Landvet-
termotet kan komma att överstiga kapaciteten vilket behöver 
bevakas. Mer detaljerade studier krävs för att utreda hur mycket 
mer trafik som trafikplatserna klarar av att hantera. 

Järnvägen Kust till kustbanan ligger norr om planområdet och är 
av interregional betydelse. Inga nya plankorsningar med banan fö-
reslås i planförslaget. Det finns behov att i samråd med Trafikver-
ket utreda detta vidare i kommande arbete/planering. Genom-
förande av planförslaget bedöms inte påverka banan negativt.
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Utifrån en genomförd järnvägsutredning har beslut om en korri-
dor för ny järnväg Göteborg-Borås fattats och korridoren utgör 
riksintresset. Planförslaget tar hänsyn till och utgår ifrån den fö-
reslagna korridoren. Utbyggnaden av Landvetter södra sker i två 
tidshorisonter: före och efter utbyggnad av den nya järnvägen. 
Utvecklingen före järnvägens etablering är oberoende av järn-
vägsutbyggnaden och har en tydlig koppling till befintlig bebyg-
gelse i Landvetter. Utbyggnad är på tillräcklig stort avstånd från 
järnvägskorridoren och bedöms inte äventyra den nya järnvä-
gens etablering. Utbyggnaden efter järnvägens etablering är an-
passad till järnvägens ianspråktagande av mark och innebär även 
etablering av en station. Byggande av en ny järnväg innebär att 
naturmark tas i anspråk. Vid avvägning mellan anspråkstagande av 
naturmark eller andra allmänna intressen väger järnvägens eta-
blering tyngre. 

Göteborg/Landvetter flygplats är huvudflygplats i Göteborgsre-
gion. Flygplatsen ligger öster om planområdet. Planering av Land-
vetter södra kommer att stärka flygplatsen utifrån möjligheter 
att snabbt ta sig till flygplatsen med tåg. Planförslaget tar hänsyn 
till flygplatsens buller- och höjdbegränsningar. Kommunens be-
dömning är att etablering av Landvetter södra inte kommer att 
ha negativ inverkan på flygplatsen. Vid avvägning mellan intressen 
att bygga en ny stad och flygplatsens möjlighet att finnas och ut-
vecklas väger flygplatsens intressen tyngre. 

Planområdet omfattas av riksintresset för totalförsvaret. Det 
innebär att ärenden avseende höga objekt måste skickas på re-
miss till Försvarsmakten. Kommunens bedömning är att prövning 
för byggnader i enlighet med Försvarsmaktens riktlinjer kommer 
att följas och vid avvägning mellan olika intressen väger försvars-
maktens intressen tyngst.

Riksintresse för energidistribution
Den 400 kv-luftledning mellan Stenkullen och Lindome omfattas 
av riksintresse för energi och är av nationellt intresse. Planförsla-
get innebär att delar av kraftledningen behöver grävas ner. Detta 
för att möjliggöra en ändamålsenlig och hållbar resurshushållning 
med mark. Kommunens bedömning är att etablering av tät, håll-
bar, sammanhållen stad väger tyngre än vikten av att ha en luftbu-
ren kraftledning.  
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Strandskydd
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmän-
hetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtliv på land och i vatten.  I Landvetter södra 
omfattas följande fyra sjöar och tjärn av strandskydd: Stora Ri-
stjärn, Lilla Ristjärn, Skällsjön samt Abborrtjärn. I anslutning till 
Stora och Lilla Ristjärn föreslås i planförslaget en stadspark som 
kopplar ihop flera gröna stråk inom planområdet. Detta område 
bildar även den nya stadens centrum. I stadsparken föreslås fin-
nas möjlighet till bryggor och andra anläggningar som nyttjas av 
allmänheten. I kommande detaljplaner utreds vidare om delar av 
strandskyddet kan upphävas med hänsyn till goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Exploatering innebär även 
att stränder och vattennära områden blir mer tillgängliga vilket 
är ett viktigt allmänt intresse.   

Vid avvägning mellan strandskydd och möjligheter att skapa en 
välfungerande, attraktiv och hållbar stad bedömer kommunen 
att stadsutveckling väger tyngre. Marken runt Skällsjön och Ab-
borrtjärn föreslås i planförslaget vara gröna områden som ingår 
i gröna stråk och bedöms inte påverka strandskyddet negativt. 

Bostadsbyggande
Nästan hela planområdet är idag obebyggt och består huvudsak-
ligen av skogsmark. Planering och byggande av en ny stad innebär 
att naturmark tas i anspråk för bebyggelse och för ny järnväg Gö-
teborg-Borås. Stationsnära utbyggnad och planering av centrum-
bebyggelse i anslutning till den nya stationen och i stråken mellan 
Mölnlycke-Landvetter-Landvetter Airport City och Landvetter 
flygplatsen samt möjlighet till sammanhängande bebyggelsestruk-
tur har prioriterats för att ge förutsättningar för ökat kollektiv-
trafikresande, effektivt nyttjande av marken och god hushållning 
med resurser. Det stationsnära läget i en stark tillväxtregion gör 
att det allmänna intresset för byggnation av bostäder bedöms 
som mycket stort. En blandad och tät stationsnära bebyggelse 
ger förutsättningar för fler att ta del av den service som kan 
utvecklas. De mest värdefulla naturområden undantas från ex-
ploatering. Kommunens bedömning är att vid avvägning mellan 
bevarande av skogsmark och möjligheter till en hållbar bebyggel-
seutveckling som bidrar till den regionala bostadsförsörjningen 
med god kollektivtrafik och tågtrafik väger bebyggelseutveckling 
tyngre.  
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Kulturmiljö
Landvetter kyrkomiljö som angränsar till planområdet i nordväst, 
är en av de utpekade miljöerna av kulturhistoriskt intresse i kul-
turmiljöplan, Kulturmiljöer i Härryda kommun. Värdena kopplas 
till kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, prästgården 
och det moderna Gröenkapellet. Dessa tre faktorer skapar en 
levande kulturmiljö med lång kontinuitet av mänskliga ceremo-
nier och trosutövningar. Vid framtida planläggning kommer mer 
detaljerad planering att visa hur kulturmiljön kan tas hänsyn till.  
Viss påverkan bedöms vara acceptabel till förmån för samman-
hållen tät bebyggelseutveckling. 

Fornlämningar
Av de hittills utförda utredningarna framgår att Landvetter södra 
har högst koncentration av forn- och övriga lämningar inom den 
södra delen av området. Den norra delen har inte undersökts i 
samma omfattning. De fornlämningar som finns i de föreslagna 
grön- och naturområdena föreslås finnas kvar. Vid avvägningar 
mellan bevarande av fornlämningar och byggande av en ny stad 
väger bebyggelse- och infrastrukturutveckling tyngre. 

Naturvärden och friluftsliv
I och omkring Landvetter södra finns ett flertal områden med 
naturvärden varav flera finns utpekade i kommunens naturvårds-
plan. Utifrån möjligheter till att nyttja område för friluftsliv är 
området svårtillgängligt och har få och otydliga entrépunkter, 
vilket gör att området har en låg besöksfrekvens. I planområ-
dets sydvästra delar föreslås sammanhängande naturområde fin-
nas kvar. Inom övriga delar av planområdet säkerställs i förslaget 
gröna stråk. Det är av stor vikt att området planeras så att fler 
kan nyttja rekreationsområdena. Prioriterat är att platsens na-
turvärden värnas, att tillgängligheten stärks och nya entrépunkter 
och stigsystem etableras. Föreslagen bebyggelseutveckling inne-
bär en viss påverkan på landskapsbilden. Bebyggelsen lokaliseras 
dock huvudsakligen till dalgångarna och vid foten av höjderna. Vid 
avvägning mellan intressen att bevara naturen i sitt ursprungliga 
skick och möjligheter att bygga en ny stad anser kommunen att 
naturvärdena inte behöver påverkas negativt av utvecklingen av 
Landvetter södra utan kan beaktas och integreras i området.  
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Skyddade arter
Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identi-
fierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen. Fler-
talet av arterna bedömdes i den pågående artskyddsutredningen 
vara sådana skyddsvärda arter som kan komma att påverkas 
av planförslaget. Artskyddsutredningen för Landvetter södra är 
fortfarande pågående när denna handling skickas ut på samråd. 
Det betyder att kommunen inte har tagit ställning till hur en pla-
nerad utbyggnad av Landvetter södra kan komma att påverka de 
skyddade arterna i området. Grundprincipen är att i första hand 
undvika att utvecklingen medför negativ påverkan på de skydda-
de arterna och deras livsmiljö och i andra hand att den negativa 
påverkan minimeras genom att skydds- eller kompensationsåt-
gärder genomförs. 

Page 98 of 816



FÖRUTSÄTTNINGAR
Page 99 of 816



FÖP Landvetter södra - samrådshandling

FÖRUTSÄTTNINGAR

46

Omslaget för Agenda 2030

I detta avsnitt beskrivs planeringsförutsättningarna som ligger till 
underlag för utvecklingen av Landvetter södra. Förutsättningarna 
ligger på flera nivåer från internationella mål till kommunala pro-
gram.  

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN
Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen infrastruktur och bostäder – ett gemensamt 
samhällsbygge (SOU 2017:107) var ett regeringsuppdrag som 
pågick mellan 2014 och 2017. Uppdraget utredde och förhand-
lade förutsättningarna för en ny järnväg mellan Stockholm och 
Göteborg respektive Stockholm och Malmö för höghastighets-
tåg, med tillhörande bostadsbyggande och regionala kollektiv-
trafiksatsningar. Sträckan mellan Göteborg och Borås tilldelades 
utredningsmedel i den nationella planen för transportsystemet 
2018–2029. Arbetet är pågående hos Trafikverket och under 
våren 2020 kommer nya lokaliseringsförslag att börja samrådas 
med berörda parter. Samhällsnyttan av investeringen i ny hög-
hastighetsjärnväg motiveras delvis av tillkommande bostadsbygg-
nation, huvudsakligen i storstadsregionerna men även i kommu-
nerna utmed järnvägen. Den statliga utredningen pekar inte ut 
någon station för nationell tågtrafik i Landvetter södra. Härryda 
kommun planerar i och med denna FÖP att etablera en station 
i Landvetter södra med möjlighet för pendel- och regionaltrafik 
utmed banan, samt att möjliggöra en utbyggnad av ett nytt sam-
hälle med minst 25 000 invånare.  

Under framtagande av detta dokument har planeringsförutsätt-
ningarna för järnvägen utgått från riksintresset för planerad kom-
munikationsanläggning för sträckan Mölnlycke – Rävlanda/Bolle-
bygd, se karta med förutsättningar för riksintresset på karta 2. 

Agenda 2030
Agenda 2030 består av 17 globala mål som FN och världens 
ledare antog år 2015. Härryda kommun bidrar till den globala 
förflyttningen i hållbarhetsarbetet genom ett aktivt och konkret 
lokalt arbete. Målen ska bidra till en social, ekonomisk och mil-
jömässig hållbar utveckling. De ska vara uppnådda till år 2030 
i världens alla länder. De syftar till att utrota fattigdom, stoppa 
klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. En 
hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 
sina behov. Flera av de globala målen har en direkt koppling till 
mark- och vattenanvändning på lokal nivå och kan guida över-
siktsplaneprocessen i en hållbar riktning.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Omslaget för Klimat 2030

Nationella miljökvalitetsmål och regionala miljömål
Sveriges riksdag har brutit ner de globala målen till en nationell 
kontext vilket delas in ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och ett tjugotal etappmål.  

Generationsmålet anger riktningen för vad som behöver uträt-
tas inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Det 
görs via etappmålen som beskriver steg för steg hur miljökvali-
tetsmålen ska nås för att uppnå målbilden av den svenska miljön 
år 2030. 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Västra Götalands läns miljömål omfattar det nationella miljö-
målssystemet och 50 regionala tilläggsmål. Tilläggsmålen lyfter 
fram de regionala särdragen som finns för länet, samt områden 
som kräver ytterligare insatser. Länsstyrelsen Västra Götalands 
län har upprättat ett åtgärdsprogram för regionens miljöarbete 
som heter Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland. I program-
met finns fyra utmaningar beskrivna; 

• Minskad klimatpåverkan och ren luft 

• Hållbar användning av vattenmiljöer 

• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 

• God boendemiljö och hållbar konsumtion

För varje utmaning finns det lokala och regionala åtgärder för 
att nå miljömålen. Syftet med Utmaningar för ett hållbart Västra 
Götaland är att det ska vägleda och stödja prioriteringar samt 
stimulera till en ökad samverkan. I dagsläget bedöms nio av de 
femton lokala miljömålen ha en positiv utveckling till år 2020. Åt-
gärdsprogrammet prioriterar förebyggande insatser snarare än 
kompensationsåtgärder.

Härryda kommun använder åtgärdsprogrammet till sitt lokala ar-
bete med miljöfrågorna som i sin tur kommer fördjupas ytterli-
gare vid vidare planering av Landvetter södra.

Klimat 2030
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som 
drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län. Kraftsamlingen samlar företag och branschorganisa-
tioner, kommuner och kommunalförbund, högskolor och institut, 
föreningar och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta 
ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.  
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Göteborgsregionens strukturbild

Härryda kommun har ställt sig bakom det regionala klimatmålet. 
Kommunen arbetar strategiskt med de globala hållbarhetsmå-
len enligt Agenda 2030 och ska aktivt bidra till arbetet med Kli-
mat 2030. De ska arbeta för en långsiktigt hållbar, miljöanpassad, 
trygg och säker energiförsörjning samt erbjuda invånare, företag 
och andra intressenter bra rådgivning kring energi och klimat 
genom en aktiv energi- och klimatrådgivning. Kommunens mål-
tidsverksamhet erbjuder klimatsmarta måltider samt minskar 
och förebygger matsvinn i alla led. Den kommunalt antagna rese- 
och mötespolicyn styr mot klimatsmarta alternativ. 

Barnkonventionen
Sveriges riksdag har infört barnkonventionen som lag sedan  
1 januari år 2020. Syftet med konventionen är att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. 
FN:s barnkonvention styr barnens och ungdomarnas rättigheter 
att ha inflytande och delaktighet i den kommunala samhällsplane-
ringen, vilket preciseras i artikel 12. Under framtagande av FÖP 
Landvetter södra har barn och ungdomar i kommunens skolor 
under år 2017 fått vara med och bygga upp området i Minecraft 
utifrån en fråga om hur Landvetter södra skulle se ut år 2026. 
Det barnen och ungdomarna ville var att spara viktiga naturom-
råden, skapa innovativa transporter som exempelvis ett bilfritt 
centrum med miljövänliga hus, en ”tunnel i luften” för att spara 
på naturområdena, utsiktstorn, en lantgård som barn kan besöka, 
lokal matproduktion och ett vetenskapscentrum för att nämna 
några av alla idéer. 

Barnens och ungdomarnas delaktighet i processen för framta-
gandet av FÖP och senare i andra sammanhang så som detalj-
planering är en betydelsefull grund för inkluderande och demo-
kratiska processer. Minecraft har använts som ett projekt för att 
utveckla medborgardialogen och på så vis kunna involvera denna 
åldersgrupp i en större utsträckning.

REGIONALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Göteborgsregionens strukturbild
GR, där Härryda kommun ingår, har som mål att Göteborgsregi-
onen ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa 
som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. GR har tagit 
fram en strukturbild som utgör en överenskommelse kring en 
hållbar utveckling av regionen. Strukturbilden fastslår huvudstråk 
för regionens utveckling som utgör ryggraden i Göteborgsregio-
nen.
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Omslaget för programmet Stråket 
Göteborg - Borås 2035

De ska stärkas för att alla delar av regionen ska bli långsiktigt 
livskraftiga. I huvudstråken ska vi tänka på att bostadsbyggande 
i stationsnära lägen stärker förutsättningarna för en uthållig till-
växt i regionen och att bostadsbyggande i stationsnära lägen ger 
förutsättningar för att gå eller cykla till stationen. Etablering av 
handel, verksamheter och service i stationsnära lägen har ett 
större upptagningsområde än den egna orten vilket ökar tillgäng-
ligheten för alla. Landvetter södra har ett unikt läge längs ett 
av huvudstråken. Planerad utbyggnad av ny järnväg Göteborg-
Borås med föreslaget tågstopp inom planområdet ger goda för-
utsättningar för ett hållbart resande med mobila och kollektiva 
färdmedel. Kommunen omfattar också stora delar av de viktiga 
gröna kilarna. Dessa ska tas till vara och utvecklas för att stär-
ka regionen som helhet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 
markanvändningen i mötet mellan tätorts- och grönområden, vil-
ket är viktigt i utvecklingen av Landvetter södra.

Regionens strukturbild ligger till grund för gränsöverskridande 
diskussioner och ställningstaganden samt för dialog med statliga 
verk och myndigheter. En sådan fråga är dragningen av ny järnväg 
Göteborg-Borås.

Stråket Göteborg - Borås 2035
I dokumentet Stråket Göteborg - Borås 2035, en gemensam mål-
bild för en hållbar regional struktur beskriver att stråket ska vara 
tillgängligt för möten, människor och mångfald. Den gemensam-
ma målbilden har tagits fram av Göteborgs stad, Mölndals stad, 
Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun, Borås 
stad, Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Målet är att 
dagens och morgondagens infrastrukturer knyts samman för att 
effektivt nyttja alla transportslag i stråket mellan Göteborg och 
Borås. Stråket kommer i framtiden vara Sveriges största tågpend-
lingsstråk, där majoriteten av alla personsresor genomförs på ett 
hållbart sätt. En gemensam arbetsmarknad kan skapas med star-
ka kluster samt ett aktivt utbyte mellan utbildning, forskning och 
näringsliv. Samhällena skulle upplevas vara närmare varandra och 
få en god tillgänglighet till kusten, storstaden samt landsbygden. 
Huvudstråken är en grundläggande beståndsdel i strategin för att 
stärka hela regionen. Stråken utgörs av Bohusbanan, Norge-Vä-
nerbanan, Västra Stambanan, Kust-till-kustbanan samt Västkustba-
nan och innefattar de orter som ligger längs med eller i nära 
anslutning. Inom en av GR:s överenskomna huvudstråk planeras 
anläggande av järnväg Göteborg-Borås och i samband med detta 
ser Härryda kommun möjlighet att planera för ett nytt samhälle 
med en attraktiv pendel- och regiontågstrafik.  
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Mark- och vattenanvändningskarta från 
ÖP2012 med Landvetter södra markerat 
som utvecklingsområde för stadsbebyggelse

Omslaget för ÖP2012

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012
ÖP2012 antogs av kommunfullmäktige år 2012. Aktualitetspröv-
ningen som kommunfullmäktige den 18 juni 2018 § 114 antog för 
mandatperioden 2015 - 2018 påvisade att ÖP2012 är inaktuell. 
Förvaltningen fick i samband med beslutet i uppdrag att upprätta 
en ny översiktsplan. Till dess att en ny översiktsplan har antagits 
fortsätter dock ÖP2012 att vara vägledande. I översiktsplanen 
redovisas långsiktiga och strategiska mål. Enligt målen ska de be-
fintliga tätorterna utvecklas, byggnation ske kring kollektivtrafik/
infrastruktur samt en noggrann avvägning göras mellan vad som 
exploateras och vad som kan bevaras. 

Kommunens och regionens strategier för den framtida bebyg-
gelseutvecklingen anger som sin viktigaste utgångspunkt att ny 
bebyggelse ska lokaliseras till områden med god kollektivtra-
fik, helst spårbunden kollektivtrafik. Utvecklingen av Landvetter 
södra är ett led i att uppnå strategin. I ÖP2012 ligger Landvet-
ter södra inom gränsen för utvecklingsområde, som kommunens 
nya stora utbyggnadsområde. Området är lokaliserat till en före-
slagen ny station utmed järnväg Göteborg-Borås där möjligheten 
till spårbunden kollektivtrafik erbjuds i enlighet med GR:s tankar 
kring samhällsutveckling. Hur Landvetter södra utformas är vik-
tigt för målet ska kunna nå ett ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbart samhälle. 
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Det är betydelsefullt att området blir varierat, estetiskt tilltalan-
de samt får en egen karaktär så att det upplevs trivsamt, tryggt 
och attraktivt. Området ska byggas ut med varierade bostadsty-
per med olika storlek och upplåtelseformer samt innehålla ser-
vice och verksamheter. En högre förtätning utformas kring den 
nya föreslagna stationen. I samband med planering av området 
ska infrastruktur utredas för att koppla samman området med 
Mölnlycke i väster, Landvetter i norr och Landvetter flygplats i 
öst. Den kuperade terrängen kan komma att skapa möjligheter 
för innovativa transportsystem. Hänsyn ska tas till de flertalet 
sjöar inom området som omfattas av strandskyddsbestämmel-
serna. Landvetter södra berör naturområden med hänsynsnivå 
1 och 2 i kommunens Naturvårdsplan. Utbyggnaden av Landvet-
ter södra finns dock upptagen som ett undantag från riktlinjen 
rörande hänsynsnivå 2. I detta fall har exploateringsintresset 
bedömts väga tyngre än bevarandeintresset av värdefull natur. 
Enligt undantaget ska kommunen ta största möjliga hänsyn till 
utpekade naturvärden. Vidare finns den föreslagna utbyggnaden 
av järnväg Göteborg-Borås samt en västlig vägförbindelse mot 
Mölnlycke upptagna som undantag från den generella riktlinjen 
rörande hänsynsnivå 1 i Naturvårdsplanen. Utpekade naturvär-
den ska i största möjligaste mån bevaras.  

Bostadsförsörjningsprogram
Kommunens bostadsförsörjningsprogram år 2019 – 2023 re-
dovisar den långsiktiga planen för hur kommunen ska säkra ett 
ändamålsenligt bostadsbestånd. Ett övergripande mål är att kom-
munens befolkning ska växa med lägst 1,5 % per år. Under åren 
2019 – 2023 föreslås förtätning med bostäder i kommunens be-
folkningsmässigt största tätorter. Tätorterna ska kompletteras 
utifrån efterfrågan på bostadsmarknaden. Nya bostäder ska an-
passas till den plats där de byggs och områden ska byggas i den 
takt och med en sådan storlek att de människor som flyttar in 
känner sig som boende på orten och inte som en avskild grupp. 
Den största efterfrågan i dagsläget är av bostäder nära eller med 
god tillgänglighet till Göteborg.  

Landvetter södra anges som ett utvecklingsområde med cirka 
10 000 tillkommande bostäder, dock ingår området inte i sum-
meringen för bostadsförsörjningsprogrammet då det ligger utan-
för programmets femårsperiod. Området har tillgång till effektiva 
kommunikationer till Göteborg från befintlig kollektivtrafikpunkt 
i Landvetter centrum, cirka en kilometer norr om planområdet, 
samt genom planerna på en framtida station utmed järnväg Gö-
teborg-Borås. FÖP Landvetter södra ligger således i linje med 
bostadsförsörjningsprogrammets riktlinjer för tillkommande bo-
stadsbyggnation. 
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Näringslivsstrategiskt program
Kommunens näringslivsstrategiska program år 2019 – 2035 har 
som syfte är att tydliggöra och stärka kommunens bidrag till re-
gionens arbete att skapa goda förutsättningar för företagande. 
Det övergripande målet är att bidra till en hållbar tillväxtregi-
on och tillvarata det strategiska läget i storstadsregionen och 
de möjligheter som Landvetter flygplats ger. Målet för Härryda 
kommun är att vara Sveriges bästa näringslivskommun, och att 
kommunen tillsammans med Göteborgsregionen och Business 
Region Göteborg verkar för en attraktiv näringslivsregion. För 
att bidra till den regionala tillväxten ska kommunen ta täten i nä-
ringslivsklimatet, samhällsbygget, Agenda 2030 samt bidra aktivt 
till arbetet med Klimat 2030.

FÖP Landvetter södra spelar en viktig roll för att uppnå närings-
livsprogrammets mål i fråga om kompetensförsörjning, attrak-
tionskraft, infrastruktur, innovationskraft samt markberedskap 
och fysisk planering. I Landvetter södra finns det goda förutsätt-
ningar för tillväxt, utrymme för verksamhetsmark i ett attraktivt 
läge både regionalt och lokalt samt förutsättningar för fastighets-
marknadens aktörer att utveckla det lokala näringslivets behov. 

Energi- och klimatplan
Kommunens energi- och klimatplan, upprättad 2015, ger en bild 
av den framtida energianvändningen i kommunen och de åtgär-
der kommunen behöver genomföra för att säkerställa en trygg, 
säker och miljövänlig energianvändning. Den utgår från de ener-
gipolitiska inriktningsmålen samt inriktningsmålen för miljö och 
trafik som kommunfullmäktige antagit, bland annat:  

• Kommunen främjar och arbetar för omställning till ett lång-
siktigt hållbart samhälle 

• Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga ut-
släpp till mark, luft och vatten   

• Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så ener-
gieffektivt som möjligt 

• Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka 

• Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka 

• Trafiksystemet är effektivt och långsiktigt hållbart
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Omslaget för Naturvårdsplanen

Energi- och kilmatplanen är därefter uppbyggd kring fem strate-
gier, där åtgärder för varje strategi finns beskrivna.  

• Förnybara energikällor 

• När- och fjärrvärme 

• Fysisk planering 

• Energieffektivisering 

• Kommunen som föregångare i energi- och klimatfrågor 

En långsiktig och systematisk hantering av energifrågorna är ett 
viktigt inslag för en hållbar och innovativ utveckling. Kommunen 
ska verka för att invånarna ska ha tillgång till framtidens teknik. 
Energiförsörjningen behöver därför utredas särskilt i den kom-
munala samhällsplaneringen samt i samband med utveckling av 
fastighetsbeståndet. 

Vattenförsörjningsplan
Kommunens vattenförsörjningsplan ska medverka till en trygg 
och säker dricksvattenförsörjning. Planen ska vara ett hjälpmedel 
till den kommunala planeringen samt för att långsiktigt identifiera 
potentiella dricksvattenresurser.  

I kommunen finns det en ytvattentäkt (Finnsjön) och två grund-
vattentäkter (Rävlanda och Hällingsjön). Täkterna står för 80% av 
dricksvattenförsörjningen och de resterande 20% utgörs av sam-
fälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. Grundvattentill-
gångarna i Härryda kommun är utmed Mölndalsån, Storåns dal-
gångar och söder om Gingsjön. För Finnsjöns distributionsom-
råde finns det reservvattenförsörjning som vid en krissituation 
temporärt kan täcka invånarnas behov. Landvetter södra kom-
mer försörjas av Finnsjön.

Naturvårdsplan
Kommunens naturvårdsplan antogs 2012, i samband med 
ÖP2012. Mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete 
specificeras i Naturvårdsplanen samt i en naturdatabas som är 
kunskapsunderlag för värdefulla områden. I Härryda kommun är 
naturvården prioriterad och det finns flera värdefulla områden 
att bevara och utveckla. Kommunen har gammelskog, naturbe-
tesmarker, limnologiska vattendrag och en lång rad rödlistade 
växt- och djurarter. En mindre del av kommunen har också ett 
lagstadgat skydd enligt miljöbalken. Naturvårdsarbetet som kom-
munen tillhandahåller ska bidra till en hållbar utveckling samt 
medföra att de nationella miljömålen nås.   
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Friluftslivsplan
Friluftslivsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2018. I planen 
anges det att det är betydelsefullt att tillvarata och skapa nya 
möjligheter till friluftsliv, samt att verka för målet ”det goda sam-
hället”. Härryda kommuns markpolitik verkar för att långsiktigt 
värna, tillvarata och utveckla de områden och grönstråk som 
är värdefulla för friluftslivet för de boende i kommunen och i 
Göteborgsregionen. Kommunen har god tillgång till naturen och 
flera friluftsanläggningar. Att även utveckla områden så att olika 
former av friluftsliv tillgängliggörs för kommuninvånarna är av 
central betydelse för att människor ska ha en god livskvalitet. 
Både utformningen av, och den geografiska tillgängligheten till, de 
gröna områdena är betydelsefullt för att öka besöksfrekvensen. 

I Landvetter södra finns goda förutsättningar att utveckla frilufts-
livet. Idag är det relativt svårtillgängligt och det finns begränsat 
med entrépunkter. I och med utbyggnaden av stadsbebyggelse 
finns möjligheten att skapa lättillgängliga stråk och skapa fler en-
trépunkter för att fler ska kunna använda sig av de stora natur-
områdena som finns i södra delen av planområdet.

Grön plan
Planen är ett underlag till ÖP2012 och antogs av kommunfull-
mäktige i samband med översiktsplanenen år 2012. I kommunens 
grönplan beskrivs grönytorna som en signifikant komponent i ett 
hållbart samhälle. Vid utbyggnad av hållbara samhällen är det vik-
tigt att grönstrukturen planeras väl och i ett tidigt skede. På så 
vis säkerställs det att den befintliga och nya gröna strukturen tas 
tillvara på bästa sätt samt att nya grönområden skapas med bra 
kvalité.  

Grön plan har tre mål: 

• Platsanpassa 

• Skapa upplevelser 

• Omhänderta

Målen innebär att förändringar och åtgärder ska anpassas efter 
platsens förutsättningar och karaktär. Utomhusmiljöerna ska in-
spirera till aktiviteter och upplevelser samt omhändertas och 
vårdas på bästa sätt. Landvetter beskrivs som en tätort som lig-
ger i storstadens ytterkant och kan ses som en övergång från 
stad till land. De grönstråk som finns i Landvetter är relativt 
sammanhängande, men den täta bebyggelsen saknar till stor del 
insprängd grönstruktur. Det är något som kan planeras på ett 
bättre sätt i Landvetter södra för att kunna skapa en hållbar stad.
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STATLIGA INTRESSEN
Riksintressen
Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut för att 
de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintres-
sen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i kapitel 3 och 4 
i miljöbalken. De riksintressen som berörs av FÖP Landvetter 
södra redovisas nedan. 

Riksintresse kommunikationer - väg, järnväg och luftfart
• Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen 

fastställt och är därmed av särskild nationell betydelse. Delen 
mellan Göteborg och Jönköping ingår även i det av EU ut-
pekade Trans European Transport Network, TEN-T, och är 
av särskild internationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvär-
förbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län med 
Jönköpingsregionen och västra Sverige. Vägen utgör tillsam-
mans med E4 rekommenderad huvudförbindelse mellan Gö-
teborg och Stockholm.  

• Kust till kustbanan är av interregional betydelse. Banan 
sträcker sig från Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via 
bland annat Borås, Värnamo och Alvesta. Banan trafikeras av 
gods- och persontåg.

• Väg 549, Partillemotet – Landvettermotet, är av särskild be-
tydelse för regional eller interregional trafik.

• Väg 546, Göteborg – Landvetter, förbinder kommunikations-
anläggningar av riksintresse då den utgör anslutning till en 
flygplats av riksintresse.

• Mölnlycke – Rävlanda/Bollebygd (del av framtida järnväg Gö-
teborg-Borås). Järnväg Göteborg-Borås är en planerad hög-
hastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm via Borås 
och Jönköping.  En järnvägsutredning har genomförts och ett 
beslut om korridor har fattats. Riksintresset utgår från järn-
vägsutredningens korridor. På sträckan kommer anslutning 
att finnas till Landvetter flygplats.
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• Göteborg/Landvetter flygplats är huvudflygplats i Göte-
borgsregionen. Flygplatsen ingår i det nationella basutbudet 
av flygplatser som regeringen pekat ut och har en omfat-
tande internationell reguljär trafik. Därmed är flygplatsen en-
ligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och 
långsiktigt hållbart flygtransportsystem som säkerställer en 
grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Flyg-
platsen är även en av EU utpekad coreflygplats i Trans Euro-
pean Transport Network, TEN-T, och är en viktig kommuni-
kationsnod för transporter inom, in och ut från EU med mål 
att uppnå intermodalitet. Riksintresseområdet utgörs av det 
område som på lång sikt krävs för att nödvändiga luftfarts-
anläggningarnas ska rymmas. I begreppet luftfartsanläggning 
ingår flygplatsens markområde och område med luftfarts-
anknuten utrustning. Till riksintresseområdet finns influens-
områden för hinder, buller och elektromagnetisk störning. 
Influensområden utgörs av markområden utanför riksintres-
seområdet inom vilka tillkomsten av höga anläggningar och 
störningskänslig bebyggelse kan leda till restriktioner på flyg-
verksamheten. För att säkerställa att utnyttjandet av flygplat-
sen inte påtagligt kommer att försvåras ska utöver riksintres-
seområdet även dess influensområden skyddas. Trafikverket 
har preciserat riksintresset 2011-05-05 med en revidering av 
influensområde för flygbuller år 2017. 

Riksintressen för totalförsvaret
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redo-
visas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områ-
den i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovi-
sas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunika-
tions- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kom-
muner är i olika omfattning berörda av riksintressena. För att 
säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas 
av sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela 
landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 meter utan-
för tätort och högre än 45 meter inom tätort. Det innebär att 
alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till 
Försvarsmakten. 

Riksintressen för energidistribution
Den 400 kV-ledning som går mellan Stenkullen och Lindome om-
fattas av riksintresse för energi, vilket innebär att kraftledningen 
är en del av ett större sammanhängande system för eldistributio-
nen och är av nationellt intresse. 
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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden 
inom EU som syftar till att bevara den biologiska mångfalden ur 
ett europeiskt perspektiv. Natura 2000-områden är också om-
råden av riksintresse, enligt miljöbalken 4 kapitlet 1, 8 §§. Inga 
Natura 2000-områden finns inom eller i anslutning till Landvet-
ter södra. 

Naturreservat
Naturreservat innebär ett starkt skydd som innefattar restrik-
tioner och reglering av markanvändning i ett område. En sär-
skild skötselplan föreskriver hur området ska skötas. Staten 
eller kommunen ansvarar för skötseln. I den sydvästra gränsen 
till Landvetter södra finns Yxsjöns naturreservat som i huvudsak 
utgörs av gammal barrblandskog med stort inslag av gamla träd 
och död ved. Länsstyrelsen arbetar med att utöka reservatet till 
att omfatta områdena även söder om Yxsjön. Del av utökning 
planeras ske in i den sydvästra delen av Landvetter södra. Norr 
om väg 40 finns även Gallhålans naturreservat, vilket är en vär-
defull ekskog. 

Vattenmiljö
Vattendirektivet upprättades på Europanivå år 2000 och ger en 
helhetssyn över kontinentens vattenresurser. Utöver nulägesana-
lys syftar vattendirektivet till att: 

• Främja hållbar användning av vatten 

• Förhindra att vattenekosystemen försämras 

• Minska föroreningarna av grundvattnet 

• Minska utsläpp av farliga ämnen 

• Minska effekterna av översvämningar och torka 

• Underlätta arbetet med att uppnå internationella avtal om 
vatten och hav 

I Sverige finns det fem stycken vattendistrikt med en vattenmyn-
dighet i varje. Härryda kommun tillhör Västerhavets vattendi-
strikt. Avsikten med distrikten är att vattnet ska uppnå minst en 
god status till år 2027. 
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Kalkning
För att möjliggöra en positiv utveckling för miljön samt öka för-
utsättningarna att nå miljömålen har Länsstyrelsen i Västra Gö-
talands län upprättat ett åtgärdsprogram för kalkning. Västra och 
södra delen av Västra Götaland är Sveriges mest försurnings-
drabbade områden. Detta dels på grund av ett stort nedfall av 
försurade ämnen, men även för den svårvittrade berggrunden. 
Åtgärdsplanen, där Landvetter södra ingår, beskriver vilka delar 
av länet som ska kalkas för att kunna återställa och bibehålla 
den biologiska mångfalden. Området har flertalet sjöar och tjärn 
samt ett vattendrag som kalkas för att minska försurningen som 
kan hota de natur- och nyttjandevärden som finns.  

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmän-
hetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet är ett gene-
rellt skydd och gäller oavsett om området är tät- eller glesbe-
byggt, om det finns många sjöar och vattendrag eller inte samt 
oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. I Land-
vetter södra omfattas följande fyra sjöar och tjärn av strand-
skydd: Stora Ristjärn, Lilla Ristjärn, Skällsjön samt Abborrtjärn. 

Följande sjöar och vattendrag som omfattas av strandskydd är 
direkt angränsande till Landvetter södra och kan påverka fram-
tida utveckling inom planområdet: Stora Äntetjärnen, Skärsjön, 
Survesjön, Yxsjön, Vrångetjärnen, Landvettersjön samt Björröds-
bäcken. 

Inom detaljplan kan kommunen besluta att upphäva strandskyd-
det. Utanför detaljplanelagt område kan länsstyrelsen bevilja 
strandskyddsdispens. Vid upphävande eller dispens måste särskil-
da skäl finnas, vilka anges i miljöbalken (MB).

LIS (landsbygdsutveckling i strandnära områden)
Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-
områdena syftar till att långsiktigt stimulera den lokala och re-
gionala utvecklingen på landsbygden. Planområdet för Landvetter 
södra ingår inte i kategorin för landsbygdsutveckling då syftet 
med FÖP Landvetter södra är att utveckla en stad. Inga LIS-om-
råden föreslås inom FÖP Landvetter södra.  
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Dikningsföretag (markavvattning)
Markavvattning är åtgärder som utförts för att avvattna mark, 
sänka eller tappa ur ett vattenområde eller skydda en fastighets 
lämplighet för något visst ändamål. Vad som räknas som markav-
vattning är dikning, bortledning eller invallning för att dränera 
mark eller skydda mot översvämning. I stora delar av Sverige är 
det förbjudet att avvattna mark, och förbjudet gäller för hela Väs-
tra Götalands län. För att kunna göra en markavvattning krävs 
det tillstånd enligt miljöbalken. I Landvetter södra finns det ett 
dikningsföretag från 1943. Hur dikningsföretaget påverkar ut-
vecklingen får utredas vidare när det är dags för det berörda 
området.  

Fiskevårdsområde
Fiskevårdsområden bildas för att samordna fisket, förvaltning 
och fiskevården. Förvaltningen sker via en förening som be-
står av samtliga ägare inom det berörda området. I Landvetter 
södra finns det två fiskevårdsområden, Skällsjön och Risbäcken. 
Här finns det naturligt bestånd av gädda, abborre, lake, ål, sutare, 
öring, siklöja, mört och mindre bestånd av flodkräftor. De ingår 
i Mölndalsåns fiskevårdsområde och förvaltas av Mölndalsåns 
FVOF västra sektionen. Vidare utredningar får genomföras vid 
utbyggnad av Landvetter södra.  

Avrinningsområde
Ett avrinningsområde är ett landområde som skapar sekvenser 
av åar, floder och sjöar som leder vidare till havet. Det är vattnets 
naturliga väg genom naturen. Det finns två avrinningsområden 
som påverkar Landvetter södra och dess utveckling, Mölndalsån 
och Kungsbackaån. Dessa ingår i Västerhavets vattendistrikt. Di-
striktet arbetar för att alla vattenmiljöer ska kunna nå en god 
vattenkvalitet och möjliggöra för säkra vattentillgångar för alla 
tänkbara behov. De tillsammans med vattenmyndigheten har åt-
gärdsprogram för varje avrinningsområde. Åtgärdsprogrammen 
ger en övergripande bild av det rådande miljötillståndet samt en 
detaljerad bild av de aktuella miljöproblemen som finns. Hur av-
rinningsområdena påverkar Landvetter södra får utredas vidare 
när de blir berörda vid detaljplaneringen.  
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Stora opåverkade områden
I 3 kapitlet 2 § Miljöbalken anges att stora mark- och vatten-
områden, som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön, så långt det är 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka om-
rådenas karaktär. Mer konkret vad som definierar ett opåver-
kat område, eller hur de ska skyddas och bevaras, anges inte. I 
ÖP2012 har kommunen utgått från ett regionalt perspektiv för 
att peka ut stora opåverkade områden. Denna bedömning har 
gjorts oberoende av kommungränsen. De områden som redovi-
sas i ÖP2012 skulle inte ensamma bedömas som tillräckligt stora 
för att klassas som stora opåverkade områden, utan förutsätter 
att de har en fortsättning utanför. I området mellan sydvästra 
gränsen till Landvetter södra och Nordsjön, finns ett område 
som bedöms som opåverkat i ÖP2012.  

Hälsa och säkerhet
Buller
I förordningen (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för 
spårtrafik, vägar och flygplatser. Landvetter södra är utsatt för 
höga bullernivåer i norr av Kust till kustbanan samt av vägtrafik 
från väg 40 och angränsande mindre vägar. Hela området expo-
neras dessutom av bullernivåer över 45 dB(A) på grund av buller 
från flygtrafik, vilket påverkar områden för tätortsnära rekrea-
tion.

Utförd bullerutredning visar att i en beräknad situation för år 
2040 där järnväg Göteborg-Borås utförs oskärmad skulle mer-
parten av de planerade bostadsområdena ha svårt att klara rikt-
värdet för uteplats. Förutsättningar för bebyggelseutveckling i 
de bullerutsatta områdena är starkt beroende av bebyggelsens 
utformning, men även av spårnära bullerskydd för järnväg Gö-
teborg-Borås. Den genomförda bullerberäkningen indikerar att 
stor del av planområdet kan bebyggas om bostadsbeståndet är 
välplanerat med skyddade uteplatser och skolgårdar. Med god 
planering där tät, sammanhängande och högre byggnader plane-
ras närmast bullerkällan, som en skyddande skärm, ges goda för-
utsättningar för att skapa större områden med bättre ljudmiljöer 
för bakomvarande stadsutveckling.  

Det finns stora osäkerheter kring järnväg Göteborg-Borås på-
verkan på bullersituationen. I dagsläget är exakt sträckning och 
utförande i profil och sektion inte bestämd. Den utförda bul-
lerutredningen har inte räknat med bullerdämpande åtgärder på 

Enligt förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader 
gäller att buller från spårtrafik 
och vägar inte bör överskrida 
60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. För bostäder om högst 
35 kvm bör bullret inte överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnadens fasad. 

Om nivåerna ovan ändå 
överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 
dBA ekvivalent inte överskrids 
och 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasaden. Den 
maxiamala ljudnivån bör dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA 
fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 

För skolor och förskolor ska de 
delar av gården som är avsedd 
för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet klara riktvärdet 50 
dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 
dB(A) maximal ljudnivå. 
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järnväg Göteborg-Borås utan på en situation där banan utförs 
oskärmad. För att det ska bli en god ljudmiljö i Landvetter södra 
är det av stor vikt att bullerfrågan hanteras tidigt i samråd mel-
lan kommunen och Trafikverket vid genomförandet av järnväg 
Göteborg-Borås. 

Luftkvalitet
Härryda kommun är medlem i Göteborgsregionens luftvårdsför-
bund vilka har till uppgift att övervaka och informera om den re-
gionala luftmiljön. God luftkvalitet är viktig för människors hälsa 
och miljö. Exploatering av planområdet medför en ökad befolk-
ning som i sin tur leder till en ökad andel transporter. Ökade 
transporter kommer leda till ökade utsläpp och en försämrad 
luftmiljö i planområdet.  

Vattenkvalitet
Området präglas av skogsmark och naturliga vattenområden. 
Inom området finns flera sjöar och tjärn samt mindre vattendrag, 
där Stora Risjärn ligger i områdets mitt och kommer att ingå i 
den centrala utbyggnaden. Stora Ristjärn är en 0,036 km stort 
tjärn med avrinningsområde i Göta älv som också är naturligt nä-
ringsfattigt, omgiven av gungflyn och sumpskog. Vid exploatering 
i närheten av Stora Ristjärn bör hänsyn tas så att vattenkvalitén 
inte försämras. Vattendirektivet, som är EU:s ramdirektiv för vat-
ten, trädde i kraft år 2000. Målet med vattendirektivet är att alla 
vatten ska uppnå minst god status under perioden 2015 - 2027.  

Olycksrisk
Risk- och säkerhetsarbetet utgår från ett antal lagar och för-
ordningar, varav de huvudsakliga är järnvägslagen, PBL och MB. 
Järnvägslagen (2004:519) ställer krav att ”järnvägsinfrastruktur, 
järnvägsfordon och annan materiel i järnvägssystem skall vara av 
sådan beskaffenhet att skador till följd av verksamhet som bedrivs 
i systemet förebyggs”. I begreppet järnvägssystem ingår såväl in-
frastruktur som drift och förvaltning. Järnvägslagen kap 2 ställer 
övergripande säkerhetskrav på järnvägssystem. I PBL anges de 
allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokali-
sering av bebyggelse. Bland annat ska utformningen utföras med 
hänsyn till behovet av skydd mot brand, trafikolyckor och andra 
olyckor. MB säger att hänsyn skall tas vid bedrivande av verksam-
het och att åtgärder skall vidtas med hänsyn till olycksrisker och 
skydd mot påverkan på människors hälsa. För att kunna bedöma 
framtida risker och säkerhet behöver riskanalyser tas fram.  
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Den planerade järnväg Göteborg-Borås kommer att trafikeras 
av höghastighetståg. Vid vidare planering och  anläggande av järn-
väg Göteborg-Borås ska olycksrisk hanteras.  

Farligt gods
Kust till kustbanan samt den framtida järnväg Göteborg-Borås är 
transportleder för farligt gods, vilket ställer krav på avstånd och 
utformning längs med dessa stråk. Härryda kommun har tidigare 
tagit fram riskanalyser som påvisar att ny bostadsbebyggelse inte 
placeras närmare järnvägen än 80 meter och övrig bebyggelse 
inte närmre än 30 meter.  

Översvämning
Klimatförändringar medför bland annat ökade risker för stora 
regnmängder som dagens dagvattensystemen inte är dimensio-
nerade för. Landvetter södra består i dag till större del av natur-
mark och i praktiken föreligger därför ingen risk för översväm-
ning av skyfall eftersom det inte finns några objekt som kan ska-
das. Utförd ytavrinningsstudie visar var riskområdena är belägna 
för topografiskt instängda områden och ytliga avrinningsvägar. I 
riskområdena är det vid en exploatering extra viktigt att ta hän-
syn till risken för översvämningar. Generellt bör det eftersträvas 
att göra så liten förändring av topografin som möjligt och undvi-
ka att placera byggnader i avrinningsvägar eller lågpunkter. Vägar 
och gröna multifunktionella ytor kan till exempel anläggas för att 
avleda stora regnmängder. 

Geotekniska förhållanden
Planområdet är mycket växlande i sin geologiska och topogra-
fiska karaktär. Huvuddelen av området utgörs av berg i dagen 
eller berg med tunt moräntäcke. Bergarten utgörs av en grani-
tisk gnejs där bergkvaliteten är generellt god. Mellan höjdpartier-
na finns dalgångar med finsediment som lera, silt och sand samt i 
lokala svackor förekommer torvområden. I områdets nordöstra 
del mot Björröd förekommer glacial lera som bedöms under-
lagras av en sandig morän. Jordarna är över lag ogenomsläppliga 
i de södra delarna av området för att övergå till att bli allt mer 
genomsläppliga i norr. Den marktekniska utredningen som tagits 
fram för området anger att det ej föreligger någon stabilitetsrisk 
med skredproblematik inom fastmarksområden. Dock kan pro-
blem med bergstabilitet förekomma med risk för blocknedfall. 
Vid detaljplaneläggning krävs detaljerade geotekniska utredning-
ar för att säkerställa grundförhållanden, stabilitetsförhållanden 
och risk för blocknedfall. 

Page 116 of 816



FÖP Landvetter södra - samrådshandling

FÖRUTSÄTTNINGAR

63

Vid områden med torv behöver sättningskänslighet samt behov 
av tillstånd för utgrävning och upplag av torv utredas. 

Markradon
Utförd radonöversikt visar att mark bestående av berg kan klas-
sas som lågradonmark med ställvisa värden som gränsar till 
normalradonmark. Vid mark bestående av morän eller sand kan 
marken klassas som normalradonmark, med enstaka toppar som 
gränsar till högradonmark. 

Förorenad mark
Härryda kommun har inte haft några områden med tung industri, 
men många mindre verksamheter som kan ha påverkat marken. 
Det är verksamheter såsom verkstadsindustri, drivmedelshante-
ring, grafisk industri, förbränningsanlägging med flera. I Landvet-
ter södra finns det inga misstankar om förorenad mark, men det 
finns 15 stycken områden som kan vara förorenade och ligger i 
angränsande områden. Två av dessa har riskklass 4, vilket innebär 
en liten risk till föroreningar. De övriga är potentiella områden 
för förorenad mark.  

Närhet till Seveso - verksamhet
Verksamheter som vid olycka riskerar att drabba människor och 
miljö utanför dess anläggning omfattas av Sevesolagstiftningen. 
Inom Landvetter södra finns inget befintlig verksamhet som om-
fattas av Seveso. Planerna för Landvetter södra innebär att till-
stånd för den typen av verksamhet inte heller bör godkännas i 
närområdet framgent.  

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Härryda kommun samarbetar inom GR samt direkt med be-
rörda grannkommuner i frågor rörande bland annat regionpla-
nering, miljö och miljövård, trafik och infrastruktur, arbetsmark-
nad, handel, välfärd, socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning 
och forskning, näringsliv, kollektivtrafik, vatten, avfall, avlopp, en-
ergi och räddningstjänst. Mellankommunala frågor behandlas i 
ÖP2012. 

De frågor som är av särskild vikt för Landvetter södra och detta 
dokument är järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Borås 
samt kommunens ansvar för bostadsbyggnation inom regionen.
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Omslaget för Utvecklingsplanen

 En hållbar bebyggelseutveckling som bidrar till den regionala bo-
stadsförsörjningen är beroende av god kollektivtrafik och tåg-
trafik som trafikerar Landvetter södra station med täta avgångar 
och hög kapacitet.  

Härryda kommun har tillsammans med Bollebygds och Marks 
kommun upprättat en utvecklingsplan år 2014. I dokumentet be-
skrivs en vision om ett gränslöst samarbete, hållbart samhälle 
samt en bättre vardag med högre livskvalité. Utvecklingsplanen 
togs fram i och med Bollebygd Härryda och Marks-samarbetet 
(BoHäM) som syftade till att lösa frågor gemensamt över kom-
mungränserna. Utvecklingsplanen sammanfattar kommunernas 
politiska vision samt ska fungera som ett underlag till all framtida 
kommunal planering.  

KULTURMILJÖ
Landvetter tätort är ett gammalt samhälle med anor från forn-
tiden. Inom området för Landvetter södra har fynd gjorts av ti-
digare boplatser som härleder till stenåldern. Genom området 
finns även en utmarkerad medeltida kyrkoväg som kopplat sam-
man byar i söder med Landvetter kyrka.  

Vid tiden för laga skifte (år 1837 - 1840) kartlades hela Landvet-
ter sockens ägor. Uppdelningen på inägor och utmark var central 
i det äldre odlingslandskapet. Nästan hela planområdet för Land-
vetter södra består av tidigare utmark. Utmarkerna användes 
för flera syften och fungerade bland annat som betesmark. Det 
medförde att marken inte var bevuxen med samma täta skogs-
bestånd som idag. Flera områden var ljungbevuxna och ganska 
öppna. Och ett antal ytor anges som ”svedjor”, det vill säga de 
har bränts och använts för kortvarig odling. På kartan finns inga 
inhägnade ytor eller uppgifter om bebyggelse, exempelvis torp, 
inom området för Landvetter söndra.

År 1925 härjades området av en stor skogsbrand. Det har med-
fört att hällmarker är vanligt förekommande i den västra delen 
av planområdet. 

En kulturmiljöplan, Kulturmiljöer i Härryda kommun, togs fram i 
samband med ÖP2012. Den utgår från kulturminnesvårdspro-
grammet som upprättades i början av 1990-talet. Landvetter kyr-
komiljö som angränsar till planområdet i nordväst, är en av de 
utpekade miljöerna av kulturhistoriskt intresse. Värdena kopplas 
till kyrkobyggnaden med sitt medeltida ursprung, prästgården 
och det moderna Gröenkapellet. Dessa tre faktorer skapar en 
levande kulturmiljö med lång kontinuitet av mänskliga ceremo-
nier och trosutövningar.
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Illustration över sjölandskapet i Landvet-
ter södra. Källa: Landskapsanalysen av 
White

Fornminnen
En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet som 
tillkommit genom äldre tiders bruk, varit varaktigt övergivna och 
tillkommit före eller i anslutning till 1850. Fornminnen kan till 
exempel utgöras av boplatser, gravfält, gruvor eller kvarnar. Alla 
fornminnen är skyddade enligt lag. Det gäller såväl redan kända 
som ännu ej påträffade fornminnen. Typer som inte har ett ome-
delbart skydd benämns som kulturhistoriska lämningar. Den ar-
keologiska förstudie som har tagits fram för Landvetter södra 
visar att skogsbrukslämningar i form av kolningsanläggningar och 
fångstgropar är de vanligaste förekommande lämningstyperna. I 
övrigt finns det två fyndplatser som urskiljer sig till sin karaktär. 
I den nordöstra delen finns två föremålsfynd av en skafthålsyxa 
och en flintmejsel som eventuellt kan kopplas till ett jordbrukan-
de samhälle från bronsåldern eller järnåldern. Den andra fynd-
platsen består av ett område med slagen flinta invid en skogssjö 
som tyder på en äldre datering, sannolik stenålder. En boplats har 
identifierats i södra delen av området.

I den arkeologiska förstudien beskrivs hypotetiska lägen för ej 
kända kulturlämningar. Där påvisas det att ett område som kan 
bli intressant i framtiden är längs Mölndalsån. Det är beroende 
på närhet till vatten, jordartens sammanfattning samt att det är 
känt att människor bosatte sig där och sedan rörde sig vidare, 
vilket kan påverka framtida byggnationer som kan påverka län-
ken mellan Landvetter södra och Landvetter centrum.

Landvetter södra har högst koncentration av forn- och övriga 
lämningar i den södra delen av området. Det eftersom den södra 
delen har utretts i flera förundersökningar och arkeologiska ut-
redningar. Den norra delen har inte undersökts på samma sätt, 
och koncentrationen av lämningar kan därmed vara högre än vad 
som är känt i dagsläget. 

NATURVÄRDEN OCH REKREATION
Landskapsbild
Landskapet i Landvetter södra har fått sin form i samband med 
inlandsisens rörelse. Berggrunden som är nästan två miljarder år 
gammal ligger i ett rutnät över området med över 30 distinkta 
höjder och åsar. I dalgångarna mellan höjderna har under lång tid 
vatten och humus samlats och skapat ett rikt sjölandskap bestå-
ende av myrar, mossar, bäckar, tjärn och sjöar. I detta sjölandskap 
finns siktlinjer längs bäckar och myrar. Det är tydligt definierade 
landskapsrum. Sikten ut från sjölandskapet är dock starkt be-
gränsad. Sjöarna och vattendragen bidrar starkt till landskapets 
identitet och värden. 
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Illustration över landskapets höjder och 
dalgångar. Källa: Landskapsanalysen av 
White

Högsta belägna området är Ristjärnområdet där Lilla och Stor 
Ristjärn kan beskrivas som områdets hjärta. Här finns områdets 
mest attraktiva vyer. Bergets terrängform lägger grunden för 
landskapets starka riktningar, vilka förstärks av de blå vattenstrå-
ken i dalgångarna. Terrängformen är ett av områdets kärnvärden 
och höjderna ger sjölandskapet dess inramning och riktning.  

Platsens växtlighet har ett direkt samband med dess topografi, 
markförhållanden och geologi. Blandskog täcker området och 
växer på de grunda markerna som finns på bergssidan, medan 
lövskog, buskar och gräs dominerar de våta, mer bördiga jor-
darna i dalarna. Rumsligt sluter sig vegetationen tät kring vägar 
och öppna områden och bildar därmed mindre rumsligheter i 
den stora skogsvolymen. Detta innebär att det är väldigt korta 
siktlinjer inom området.

Stora delar av de norra och centrala delarna av området utnytt-
jas av skogsnäringen och skogen består där av olika yngre åldrar 
då avverkningar skett under tid. Kalhyggen och ungskog upp till 
cirka 40 år är relativt oinbjudande. De är tätare skogspartierna 
med låg visuell kvalitet och svårforcerad eller ogenomträngliga 
delområden.

Den mest attraktiva naturen som till största delen är opåverkad 
av rationellt skogsbruk finns i de sydvästliga delarna av området. 
I ett stort sammanhängande område runt Yxsjön återfinns den 
rofyllda, orörda och vilda växtligheten. Stora delar av skogen är 
naturligt uppkommen på ett stort skogsbrandfält från år 1925. 
Många av dessa bestånd är idag lövdominerade så kallade löv-
brännor. Inom storbrandområdet finns även partier med bran-
drefugier - äldre skog som sluppit undan branden och nu ofta 
hyser stora mängder död ved. Området är också rikt på sjöar, 
myrar och sumpskogar med mycket liten påverkan.

Från Landvetter i norr, som ligger på låglandet utmed Mölndalsån, 
tråcklar sig ett nätverk av stigar igenom det kuperade landskapet 
söderut genom området för Landvetter södra. Stigsystemet be-
står av skogsvägar till upptrampade djurstigar. 
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Naturvärden
I och omkring Landvetter södra finns ett flertal områden med 
naturvärden varav flera finns utpekade i kommunens naturvårds-
plan. Kompletterande inventeringar och beskrivning av naturvär-
den har utförts i samband med framtagandet av planförslaget. 
Inom planområdet har ett flertal naturvärdesobjekt identifierats 
som består av vattendrag, sjöar, myrar samt skog och träd. Na-
turvärdena behöver inte påverkas negativt av utvecklingen av 
Landvetter södra utan kan beaktas och integreras i området. 

De områden som klassats till högt eller högsta naturvärde ut-
görs av sjöar eller områden med naturligt självföryngrad skog 
med stort inslag av lövträd och död ved samt områden med 
äldre barrskog, ofta längs branter eller i sumpskogsmiljöer. De 
objekt som klassats till påtagligt naturvärde utgörs till största 
delen av myrar, som är naturliga opåverkade miljöer men med 
mindre förekomst av naturvårdsarter.

I de västra delarna av planområdet har ett landskapsobjekt pe-
kats ut som innefattar merparten av de identifierade högre na-
turvärdesobjekten. Landskapsobjektet täcker till stor del det 
område som brandhärjades år 1925. Skogen har efter branden 
fått växa upp genom naturlig självföryngring, vilket bitvis har ska-
pat lövbrännor med stor andel uppvuxen asp och björk. Inom 
storbrandområdet finns även partier med hällmarker samt bran-
drefugier - äldre skog som sluppit undan branden och nu ofta 
hyser stora mängder död ved. Det är även rikt på sjöar, myrar 
och sumpskogar med mycket liten påverkan. Landskapsobjektet 
innehåller ett stort antal biotopkvalitéer och naturvårdsarter 
samt viktiga livsmiljöer för många arter.

Då brand är en naturlig störningsprocess räknas den uppväxande 
självföryngrade skogen som skog med naturskogskaraktär, trots 
ett relativt tidigt succesionsstadie. En sådan skog ingår i Natura 
2000-naturtypen västlig taiga (9010), som är en hotad naturtyp, 
vilket ger ett högt biotopvärde.

Flertalet signalarter har hittats inom planområdet. Signalarter är 
en art som signalerar att miljön där den påträffas kan ha höga 
naturvärden. Svampen rävticka kan särskilt nämnas som en god 
signalart och förekommer främst på död ved av asp, något som 
förekommer rikligt inom områdets lövbrännor.

I sydväst gränsar Landvetter södra till Yxsjön. Området vid sjön 
har pekats ut som ett värdefullt landskap i kommunens natur-
vårdsplan. Det är ett stort sammanhängande skogsområde med 
höga naturvärden som till största delen är opåverkat av rationellt 
skogsbruk, där stora delar av det brandhärjade landskapsobjek-
tet ingår. Utanför planområdet pågår ett arbete med utökning av 
Yxsjöns naturreservat, vilket innefattar en större nyckelbiotop.
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Tjäder

Klockgentiana

Padda

Delar av planområdet utgör mycket gynnsamma miljöer for både 
insekter, kryptogamer, kärlväxter och fåglar. Karaktären hos de 
områden som bedömts ha lågt naturvärde kan generellt beskri-
vas som skogsmark av en mer ensartad karaktär, rena planterade 
skogsområden eller ungskogar präglade av skogsbruket.  

Trots värdena som finns i Landvetter södra omfattas det inte av 
riksintresse för naturvård.

Skyddade arter
Artskyddsförordningen regleras genom 8 kap MB. Förordningen 
avser bland annat fågeldirektivet om bevarandet av vilda fåglar, 
art- och habitatdirektivet om bevarande och skydd av livsmil-
jöer samt skydd för vilda djur och växter. Alla fridlysningar ingår 
i artskyddsförordningen. Syftet är att säkra den biologiska mång-
falden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer, 
samt den vilda floran och faunan inom medlemsländerna i EU. De 
arter och livsmiljöer som finns upptagna i artskyddsförordningen 
har juridiskt stöd. Det innebär att åtgärder som kan påverka ar-
ternas bevarandestatus leder till att förbud mot artskyddsför-
ordningen kan utlösas. 

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter identi-
fierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen. Fler-
talet av arterna bedömdes i den framtagna artskyddsutredningen 
vara sådana skyddsvärda arter som kan komma att påverkas 
av planförslaget. En riskbedömning utifrån fyndstatus och före-
komst samt arternas krav på livsmiljö är gjord. Bedömningen gäl-
ler endast påverkan från planerad exploatering och inte gynnsam 
bevarandestatus. För 18 av de skyddade arterna, som består av 
fåglar, grod- och kräldjur, fladdermöss, kärlväxter samt insekter, 
bedömdes stor risk för påverkan finnas. 

Påverkan på gynnsam bevarandestatus för arter betyder att en 
art inte får påverkas av mänskliga aktiviteter på ett sådant sätt 
att dess livsmiljö förlorar sin kontinuerliga ekologiska funktion. 
Med detta avses att ett ingrepp inte får vara så omfattande att 
ett område tappar de egenskaper som gör det betydelsefullt för 
arten ifråga. För att förhindra att ett fortplantningsområde eller 
viloplats påverkas på ett sätt som gör att en dispens krävs, kan 
förebyggande skyddsåtgärder vara lämpliga. Åtgärderna ska säkra 
att den ekologiska funktionen upprätthålls kontinuerligt.

Artskyddsutredningen för Landvetter södra är fortfarande pågå-
ende när denna handling skickas ut på samråd. Det betyder att 
kommunen inte har tagit ställning till hur en planerad utbyggnad 
av Landvetter södra kan komma att påverka de skyddade arter-
na i området.
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Grundprincipen är att i första hand undvika att utvecklingen 
medför negativ påverkan på de skyddade arterna och deras 
livsmiljö och i andra hand att den negativa påverkan minimeras 
genom att skydds- eller kompensationsåtgärder genomförs. All 
negativ inverkan på förekomst av skyddade arter kan komma att 
föranleda krav på dispens från Artskyddsförordningen. Det är 
Länsstyrelsen som meddelar dispens mot artskyddsförordningen. 

Friluftsliv
Friluftslivet har en stor betydelse för samhället. Fysisk aktivitet 
medför en bättre folkhälsa och närhet till naturen bidrar posi-
tivt till boendemiljön, ger en ökad förståelse för den biologiska 
mångfalden samt naturvården och friluftslivet är ett underlag för 
en utvecklad besöksnäring och landskapsutveckling. I Härryda 
kommun är friluftslivet en prioriterad fråga och kommunen ska 
verka för att långsiktigt värna och utveckla värdefulla områden 
och grönstråk. Kommunens friluftsplans vision är att friluftsin-
tresset ska värnas, tillvaratas, utvecklas samt verka för målet ”det 
goda samhället”. Kommunen ska försöka eftersträva de natio-
nella friluftspolitiska målen. 

Landvetter södra har stora värden i landskapet med karaktärs-
drag så som rymd, känsla av vildhet, sprickdalarna med myrar, 
våtmarker, tjärn och sjöar samt ett rikt spektrum på djur- och 
naturarter. Området är dock svårtillgängligt och har få och otyd-
liga entrépunkter, vilket gör att området har en låg besöksfrek-
vens. Det är därför av stor vikt att området planeras så att fler 
kan nyttja rekreationsområdena. Prioriterat är att platsens na-
turvärden värnas, att tillgängligheten stärks och nya entrépunk-
ter och stigsystem etableras. 

AREELLA NÄRINGAR
Skogsbruk
En stor del av Härryda kommun utgör betydelsefulla produk-
tionsområden för skogsbruket. Brukningsenheterna och skötseln 
är huvudsakligen småskaliga och privatägda. Skogen har varit fö-
remål för ett intensivt skogsbruk och det har medfört att det 
finns få opåverkade områden. Skogsstyrelsen som är tillsyns-
myndighet har upprättat ett målprogram och en aktionsplan för 
skogsbruket i länet. Programmet och planen beskriver hur skogs-
bruket ska kunna bedrivas effektivt samtidigt som värdena och 
mångfalden i landskapet tas tillvara och bevaras.  

I Landvetter södra har de nordligaste delarna blivit påverkade av 
det moderna skogsbruket, vilket syns på de kalhyggen skogsbru-
ket har lämnat efter sig. I dagsläget pågår det en avverkning vid 
Skällsjön på grund av angrepp av barkborren. 
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TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER
Gång och cykel
Befintliga gång- och cykelbanor finns utmed de kringliggande ga-
torna Magasinsvägen, Backavägen och Eskilsbyvägen i norr och 
öst. Genom planområdet finns befintliga stråk bestående av 
skogsvägar och stigar. Med hänsyn till områdets topografiska be-
skaffenhet är det viktigt att säkerställa tillgängligheten inom, till 
och från området. De mest känsliga trafikslagen avseende lutning 
är gång- och cykeltrafiken. För att uppnå gällande tillgänglighets-
krav följer i huvudsak det utredda övergripande huvudvägnätet 
landskapets dalgångar. Det kommer således vara relativt lågt be-
läget jämfört med de mindre lokala kopplingarna.  

Landvetter södra planeras få ett väl utvecklat gång- och cykel-
nät. Området ligger på ett bekvämt cykelavstånd från Landvetter 
tätort, Mölnlycke och Landvetter flygplats. Bra cykelförbindel-
ser från Landvetter södra till dessa målpunkter förväntas därför 
kunna bidra till att många väljer att cykla. Cykel och elcykel är 
färdslag med stor potential för matartrafik till knutpunkterna för 
kollektivtrafik.

Kollektivtrafik
En kraftfull pendel- och regionstågstrafik utgör ryggraden i Gö-
teborgsregionen. En målbild för kollektivtrafiken har tagits fram 
inom det regionala samarbetet K2020. Syftet med målbilden är 
primärt att öka andelen resor som görs kollektivt över kom-
mungränserna mot Göteborg samt att identifiera viktiga bytes-
punkter. Kollektivtrafiken ska stärkas för att alla delar av regio-
nen ska bli långsiktigt livskraftiga och hållbara. Av ÖP2012 fram-
går att det ska finnas attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med 
buss och spårbunden trafik. 

Landvetter tätort, strax norr om planområdet, har bra buss-
förbindelser både lokalt som regionalt. Från Landvetter rese-
centrum går Röd express var 5:e minut i högtrafik till och från 
Göteborg. Utöver expressbussen finns ett antal busslinjer som 
förbinder Landvetter med andra delar av kommunen samt med 
Landvetter flygplats. Det finns även en busslinje som förbinder 
Landvetter med Bollebygd samt Partille. Närmsta hållplats för 
Landvetter södra finns i nordöst utmed Eskilsbyvägen. 

Strax söder om väg 40 går Kust till kustbanan. Stationer finns 
längs banan i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. Tidigare har statio-
ner även funnits i Landvetter och Härryda. Banan är av interregi-
onal betydelse och omfattas av riksintresset för kommunikation. 
Den är enkelspårig och elektrifierad samt viktig för gods- och 
persontrafik mellan de västra och sydöstra delarna av Sverige. 
Banan berörs av planerna för järnväg Göteborg-Borås. 
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I regionens målbild för stråket Göteborg – Borås 2035 förväntas 
Kust till kustbanan vara ett komplement till höghastighetsbanan 
och försörja de mindre stationsorterna i stråket. 

Trafikverket planerar för en ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås som en del av en framtida höghastighetsjärnväg mellan 
Göteborg och Stockholm. Den nya järnvägen ingår i en ny gene-
ration järnväg och ska skapa möjlighet för snabbare resor mel-
lan Göteborg och Stockholm, förbättra kommunikationerna till 
Landvetter flygplats och knyta Västsveriges största städer när-
mare varandra. Avsikten är att järnväg Göteborg-Borås ska gå 
genom Landvetter södra. Kommunen verkar för att Landvetter 
södra ska bli ett stationssamhälle och FÖP föreslår ett stations-
läge strax söder om Lilla och Stora Ristjärn. Utredningskorrido-
ren för järnväg Göteborg-Borås utgör riksintresse för kommuni-
kation.

Biltrafik
Väg 40 ligger cirka en kilometer norr om Landvetter södra och 
är den viktigaste vägförbindelsen i riktning västerut mot Göte-
borg och österut mot Borås. Tillsammans med dess parallellvägar 
Boråsvägen, Gamla Partillevägen samt Härrydavägen förbinder 
de planområdet med kommunens övriga orter samt Landvetter 
flygplats. Väg 40 är riksintresse för kommunikationer och ingår i 
det nationella stamvägnätet. 

Väg 40 är hårt belastad och i högtrafik kan tidvis köbildningar 
uppstå. Planerad byggnation av Landvetter södra kommer att 
medföra en ökning av person- och godstransporter, såväl på det 
lokala som det nationella vägnätet. Studier som utförts visar på 
en trafikökning med upp till 50 % på väg 40 fram till år 2040. En 
utveckling av Landvetter södra med 10 000 invånare ingår som 
en del av den ökningen. Trafikflödena vid trafikplatserna Björ-
rödsmotet och Landvettermotet kan komma att överstiga ka-
paciteten vilket behöver bevakas. Mer detaljerade studier krävs 
för att utreda hur mycket mer trafik som trafikplatserna klarar 
av att hantera.

Landvetter södra kommer att behöva flera tillfartsvägar från 
norr och nordost. Studier har gjorts som visar på möjliga väg-
kopplingar norrut mot Landvetter, västerut mot Mölnlycke samt 
österut mot Landvetter flygplats. En övergripande gatustruktur 
har utretts för området som med hänsyn till områdets topografi 
i huvudsak följer landskapets dalgångar för att uppnå gällande till-
gänglighetskrav. Huvudvägnätet kommer således vara relativt lågt 
beläget jämfört med det lokala vägnätet. Målet är att gator och 
vägar inom området ska anpassas till den befintliga topografin. 
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Flygtrafik
Landvetter flygplats ligger cirka tre kilometer öster om Landvet-
ter södra. Flygplatsen tillhör det nationella basutbudet av flyg-
platser och är en del av en stomme i ett effektivt och långsiktigt 
robust flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande 
interregional tillgänglighet i hela landet. Den är även utpekad av 
EU som en coreflygplats, vilket innebär att den är en viktig nod 
för internationell flygtrafik. Landvetter flygplats omfattas av riks-
intresse för kommunikation. För områden runt flygplatsen gäller 
hindersbegränsning. För Landvetter södra innebär hinderstegen 
en höjdbegränsning på underliggande bebyggelse, vilken skyddas 
genom begränsningar för byggnadsverkens totalhöjd. Syftet med 
begränsningar är primärt flygsäkerheten på flygplatsen. Alla bygg-
nadsverk berörs oavsett om de är permanenta och tillfälliga, till 
exempel bebyggelse, master eller byggnadskranar. Överträdelser 
kommer inte godkännas då de ytterst skulle kunna innebära be-
gränsningar för flygtrafiken.  

Planområdet i relation till 
Landvetter flygplats flyghinder
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Dagvatten
Landvetter södra är idag naturmark där dagvattnets avrinning 
sker långsamt, vilket innebär att vattnet får mer tid att infiltrera 
till grundvattnet och mer tid för växtligheten att nyttja vattnet 
och det är grunden till dagvattnets vattenbalans. Vattenbalansen 
kommer att förändras i Landvetter södra i och med utbyggnaden 
av ett nytt stationssamhälle, därav är det viktigt att balansen be-
aktas i vidare planering av Landvetter södra för att inte negativt 
påverka ekologin och ekosystemtjänsterna.  

När området förändras med en stor exploatering kommer för-
utsättningarna förändras för vattenbalansen och området i stort. 
Med lokala lösningar nära källan sprids infiltrationen och den 
tröga avledningen sker över det berörda området. För att kom-
plettera denna lösning föreslås att dammar anläggs på strategiska 
lägen för att möjliggöra att årsnederbörden får en chans att in-
filtrera, tas av växtligheten och verka för att bibehålla den befint-
liga vattenbalansen och god ekologi. Därför är det viktigt att vid 
vidare planering av Landvetter södra tar dagvattenfrågan i beak-
tande så att inte den kvarvarande naturen med dess sjöar, tjärn 
och vattendrag inte hämmar vattenbalansen. Härryda kommun 
arbetar med att ta fram en ny övergripande dagvattenpolicy som 
vid antagande även kommer att gälla detta område. 

Vatten och avlopp
Idag försörjs Landvetter samhälle av Finnsjöns vattenverk i Möln-
lycke samt med stödmatning från Partille kommun. Fram till år 
2022 pågår en utbyggnad av det kommunala vatten- och avlopps-
systemet i kommunen. Ett nytt vattenverk ska byggas i Hindås 
med överföringsledningar till Landvetter. Detta för att säkra 
kommunens försörjning för framtiden. Under arbetet med plan-
förslaget har en VA- och dagvattenutredning tagits fram för plan-
området. Det nya systemet för Landvetter södra föreslås kopp-
las på det befintliga i Landvetter tätort. Utifrån kommunens öns-
kan att vattnet från vattenverken i Mölnlycke och Hindås blandas 
innan det går ut på ledningsnätet föreslås en blandreservoar vid 
Murtjärnen i norra delen av planområdet för Landvetter södra. 
Framtida användning av befintliga reservoarer och hur de ska 
samverka med den nya blandreservoaren bör utredas vidare. På 
grund av topografin krävs tryckstegring för att klara försörjning-
en inom området. Förslag finns även på anläggande av ett vatten-
torn i västra delen av planområdet. Parallellt med dricksvattnet 
löper spillvattenledningar. Ett antal mindre avloppspumpstationer 
fordras för att möta variationen i topografin i området. Innan 
huvudsystemet är fullt utbyggt med rundmatning och vattentorn 
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krävs det en kraftig huvudledning genom området ned till sta-
tionscentrum. Vid vidare utbyggnad av området för centrumbe-
byggelse kan det krävas framtida ledningsförstärkningar mot de 
norra delarna av Landvetter. Stora investeringar krävs för ut-
byggnaden samt åtgärder och förstärkningar på befintligt system 
i Landvetter.  

Avfallshantering
Kommunen har regler om avfallshanteringen via avfallsföreskrif-
terna. Föreskrifterna anger hur avfallshanteringen ska fungera i 
kommunen. Härryda kommun ansvarar för hämtning, transport 
och omhändertagande av hushållsavfall, avloppsslam från enskilda 
anläggningar och farligt avfall från hushållen. Kommunen har an-
svar för insamling och transport av hushållsliknande avfall från 
företag och verksamheter. Genom den lokala renhållningsord-
ningen ansvarar för hämtning, transport och slutligt omhänderta-
gande av slam från olje-, fett- och slamavskiljare.  

Ett av avfallsplanens övergripande mål är robust avfallshantering, 
vilket berör den fysiska planeringen. I den fysiska planeringen är 
avfallshantering i många avseenden en infrastrukturfråga där pla-
cering av behandlingsanläggningar, publika insamlingsplatser och 
påverkan från och på trafikplaneringen är centrala frågor. Det är 
viktigt att soputrymmen och sopkärl placeras så att sopfordonen 
kommer fram på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att avfalls-
hantering beaktas i inledningsskedet av planeringsprocessen. 

ENERGIPRODUKTION OCH ENERGIDISTRIBUTION
Genom Landvetter södra passerar en 400 kV kraftledning. Kraft-
ledningsstråket är 150 meter varav kraftledningsgatan är cirka 60 
meter bred. Stråket löper genom området i sydvästlig-nordöstlig 
riktning. Kraftledningen omfattas av riksintresse för energi. I och 
med utvecklingen av Landvetter södra pågår det ett tillstånds-
arbete för att få gräva ner ledningen. Härryda Energi har, bland 
annat på grund av nybyggnation vid Landvetter Airport City, 
behov att förstärka ledningsnätet inom närområdet. Planen är att 
bygga en ny luftburen ledning på sträckan Skalmered-Solsten. I 
första skedet kommer hela sträckan att byggas som en luftburen 
kraftledning. I takt med att Landvetter södra exploateras kom-
mer berörd sträcka att kablifieras. I samband med framtida plan-
arbetet behöver det ges plats för en mottagningsstation i Land-
vetter södra. Härryda Energi arbetar i dagsläget med en förnyad 
ansökan till Länsstyrelsen. 
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När en FÖP upprättas ska det alltid antas att den leder till en 
betydande miljöpåverkan. Huvudsyftet med en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) är att integrera miljöaspekterna i planarbetet, 
så att en hållbar utveckling kan möjliggöras samt kunna göra en 
samlad bedömning av den inverkan utvecklingen av Landvetter 
södra kan få på miljön samt människors hälsa och hushållning 
med mark, vatten och övriga resurser. 

En MKB ska redovisa och belysa de direkta och indirekta effek-
terna som FÖP:ens genomförande medför på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, kulturmiljö och landskap.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen är att FÖP:en kan medföra risk för 
måttlig och stor negativ konsekvens för antal miljöaspekter vid 
planförslagets förverkligande. Främst gäller detta naturmiljö och 
artskydd där konsekvenserna bedöms bli stora. För buller, vibra-
tion och strålning, markmiljö, dagvattenförsörjning, skogsbruk 
samt rekreation och landskapsbild bedöms som måttlig negativ 
konsekvens. Samtliga konsekvenser som bedömts som måttliga 
eller stora är begränsade till lokal nivå, med undantag för natur-
miljö där påverkan bedöms vara både lokal och regional. 

Planförslaget innebär stor påverkan på naturmiljön. Området är 
stort och idag nästan helt oexploaterat samt hyser höga natur-
värden. De miljöeffekter som planförslaget medför innebär nega-
tiva konsekvenser för den biologiska mångfalden inom området 
samt en risk att viktiga ekosystemtjänster försvinner/minskar. 
Naturmiljön är även viktiga bo- och födoplatser för skyddade 
arter.

Det är viktigt att ta naturmiljön i beaktande vid vidare planering 
och exploatering, skyddsåtgärder för att minska fragmentering av 
landskapet och bevarande av naturliga naturområden är av stor 
vikt för att minska negativ påverkan. Det naturliga vattensyste-
met som rådet inom området är även särskilt viktigt att beakta i 
vidare planering.

Planförslaget bedöms vidare även bidra med positiva konsekven-
ser, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv. Aspekterna be-
folkning och levnadsförhållande samt ekonomi bedöms ge mått-
liga positiva konsekvenser, där planförslaget ger möjligheter till 
god samhällsutveckling.

Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget en ökad ex-
ploatering av byggnader, verksamheter och infrastruktur, vilket 
även innebär en större negativ påverkan på flera miljöaspekter
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på en lokal nivå. Planförslaget ger dock tydligare riktlinjer för 
framtida exploatering och utveckling av området jämfört med 
nollalternativet. Byggnationen av en ny stadsdel från grunden 
med en hållbar vision skapar förutsättningar för att främja re-
gionala hållbarhetsmål, där samhället kan bidra med hållbara och 
innovativa lösningar för trafik och infrastruktur.

Då naturvärden och artskydd bedöms som område med poten-
tiellt betydande påverkan är det viktigt att notera att art(skydds)
inventeringen för planområdet inte var komplett vid detta do-
kuments framtagande. Det innebär att det kan tillkomma ytterli-
gare skyddsvärda arter som i dagsläget inte är kända samt behov 
av ytterligare skyddsåtgärder.

Avgränsning
Härryda kommun har i samråd med länsstyrelsen bedömt vilka 
aspekter som MKB bör omfatta. Avgränsningssamråd skedde fe-
bruari 2017 och reviderades i februari 2019. Två aspekter som 
lyftes i avgränsningssamråden, vilka ansågs behöva utredas ytter-
ligare, var områdets naturvärden samt den ökade biltrafik som 
bedöms bli i och med utbyggnaden av Landvetter södra. Under 
arbetets gång med MKB har följande aspekter även ansetts vik-
tiga ur ett miljöperspektiv; riksintressen och skyddade områden, 
luftmiljö, buller och vibrationer, risk, markmiljö, vattenmiljö, dag-
vattenhantering, naturmiljö, skogsbruk, ekosystemtjänster, kultur-
miljö samt rekreation och landskapsbild.

Den geografiska avgränsningen för MKB utgår från FÖP planom-
rådesgräns. Några av miljöaspekterna i MKB kommer beskriva 
konsekvenser från ett större perspektiv, eftersom den berör ett 
större geografiskt område. Sådana aspekter berör bland annat 
järnväg Göteborg – Borås, naturvärden, vattendrag och övrig in-
frastruktur såsom bil- och kollektivtrafik samt gång och cykel.

Tidsmässigt delas utbyggnaden av planområdet upp i två tidsho-
risonter; före och efter utbyggnad av järnväg Göteborg – Borås. 
Första tidshorisonten är före utbyggnaden och består av den 
norra delen närmast Landvetter samhälle samt nordöstliga om-
rådet mot Landvetter Airport City och flygplatsen. Den tidsho-
risonten är oberoende av utbyggnaden av järnvägen. Andra tids-
horisonten är beroende av utbyggnaden av järnvägen samt dess 
drag¬ning. Horisontåret för andra delen är 2030, vilket är mål-
sättningen att utbyggnaden av järnvägen ska vara färdigställd. Då 
kommer ett stationsområde att utvecklas med ytterligare sam-
hällsfunktioner och bostäder för att möjliggöra den slutgiltiga 
staden Landvetter södra.
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Alternativ
I kommunens tidigare översiktsplan ÖP2002 samt i den nu gäl-
lande ÖP2012 har olika områden runt om Landvetter pekats ut 
som ett utbyggnadsområde för ett nytt samhälle. Flera av dem 
har försvunnit med tiden på grund av att de värden som finns 
skulle skadas på ett sådant sätt att skadan vägde tyngre än ut-
vecklingsmöjligheten. Dessa områden var ett väster om Landvet-
ter samt ett norr om. Områdena begränsades av naturreservat 
och av den regionala gröna kilen Delsjön – Härskogskilen. De 
gröna kilarna är viktiga för Göteborgsregionen, eftersom det 
är sammanhängande naturområden som sträcker sig ända in till 
stadsområden. Dessa kilar möjliggör plats för rekreation, frilufts-
liv och biologisk mångfald. De är viktiga strukturelement som 
bidrar till den regionala attraktionskraften. 

I ÖP2012 tog Härryda kommun beslut om att satsa på ett 
större oexploaterat område söder om Landvetter. Det som 
idag är Landvetter södra. Området blev dessutom mer aktuellt 
i och med Trafikverkets planering av järnväg Göteborg – Borås 
nya dragning. Andra motiv varför Landvetter södra är det rätta 
området för utbyggnad av ett nytt samhälle är närhet till två ar-
betsmarknader, bostadsbrist, närhet till flygplatsen och Landvet-
ter Airport City, rådighet över mark, utveckling av Landvetter 
centrum, naturnära boende med möjligheter till rekreation samt 
att utbyggnaden påverkar de regionala gröna kilarna i en mindre 
skala och ses därför mer fördelaktigt.

Nollalternativet
I MB kap 6 står det att förslaget i FÖP ska jämföras med ett 
nollalternativ. Ett nollalternativ betyder den sannolika utveckling 
som skulle ha skett i området om inte FÖP genomförs. Det inne-
bär att utbyggnad av Landvetter centrum hade skett mer orga-
niskt utifrån befintlig bebyggelse och infrastruktur, tillväxten hos 
kommunen skulle vara i enlighet med deras tillväxtmål på 1,5 % 
samt befolkningstillväxt på 1 %. Landvetter södra hade fortsätt 
vara ett område för natur, rekreation och friluftsliv.

Riksintressen
Planförslagets påverkan på väg 40 som är av riksintresse för 
kommunikation behöver sannolikt utredas vidare för att säker-
ställa att tillfarten från planområdet ej påtagligt försvårar tillkom-
sten eller utnyttjande av transportsystem. 

Planförslaget berörs av influensområde flyghinder för Landvetter 
flygplats, vilket är riksintresse för kommunikation och riksintres-
se för totalförsvaret.
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Området bedöms ha särskilt behov av hinderfrihet för säker 
in- och utflygning från flygplatsen. Det innebär bland annat att 
tillkomsten av höga anläggningar inte påtagligt får försvåra eller 
omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. Vid byggnation av höga 
objekt inom riksintresse för totalförsvar behöver remiss skickas 
till Försvarsmakten.

Ny bebyggelse kommer enligt planförslaget att placeras nära 
järnväg Göteborg-Borås, som är av riksintresse för kommuni-
kation. Det förutsätts att byggnationen anläggs utan att inverka 
negativt på riksintresset. I FÖP:ens riktlinjer anges att vid pla-
nering och byggnation i närheten av transportled samt järnväg 
Göteborg-Borås ska särskild hänsyn tas till buller, risk, vibratio-
ner och luftföroreningar samt att detaljerade utredningar ska ge-
nomföras.

Planförslaget innebär i övrigt inga särskilda åtgärder som direkt 
påverkar riksintressenas funktion för kommunikation. Beaktat 
ovan bedöms påverkan på riksintressena totalt sett som obetyd-
lig jämfört med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal 
och regional omfattning.

Närmaste områden som är av riksintresse för naturvård, frilufts-
liv och kulturmiljövård ligger på ett avstånd från planområdet 
som gör att genomförande av planen inte bedöms påverka dessa.

Miljökvalitetsnormer
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå mil-
jökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten. Inga ytvatten inom 
FÖP-området omfattas av MKN. Yxsjön, Landvettersjön och 
Mölndalsån, som ligger utanför planområdet, omfattas av MKN 
för ytvatten. Då indirekt påverkan på MKN ytvatten inte helt kan 
uteslutas bör en utförligare utredning göras i detaljplaneskede.

Angränsande till planområdet i norr finns en grundvattenföre-
komst, Härryda grundvattenmagasin, vilken omfattas av MKN 
för grundvatten.  Risk att påverka MKN för grundvatten bedöms 
som liten till obefintlig. Frågan är dock viktig att hantera i fort-
satt planering och kompletterande utredningar kan behöva tas 
fram i senare skede.

Planförslagets påverkan på luftmiljön bedöms totalt sett som 
liten jämfört med nollalternativet. 

Även om en exploatering av planområdet medför en ökad be-
folkning som i sin tur leder till en ökad andel transporter be-
döms planförslaget sammantaget medverka till att MKN för luft-
miljö kan innehållas. Planförslaget främjar hållbart resande och 
kan potentiellt minska trafikflödena, vilket minskar utsläpp av
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luftföroreningar både kommunalt men även regionalt.

Inom planområdet kan det lokalt bli ökade utsläpp och en för-
sämrad luftmiljö. Dock förväntas dessa inte överstiga MKN för 
luft. I lägen med höga halter luftföroreningar föreslås grönytor 
reserveras och utformas med särskild hänsyn till vegetation med 
ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet. Uppföljning och 
bevakning av luftmiljön samt nya mätningar av luftkvalitén före-
slås för att ge en uppdaterad bild av förutsättningarna i området. 
Hänsyn bör tas till lokala förutsättningar, exempelvis områdets 
kupering som kan skapa risk för förhöjda halter av luftförore-
ningar i låglänta områden.

Buller, vibrationer och strålning
Planförslaget ger förutsättningar för utbyggnad av bostadsområ-
den i områden som påverkas av trafikbuller, vibrationer och elek-
tromagnetisk strålning, vilket kan ha negativ inverkan på männis-
kors hälsa. Kumulativa effekter kan uppstå för bullerstörning då 
skog som absorberar buller förvinner i och med att planförslaget 
medför att obebyggd skogsmark exploateras och därmed av-
verkning av skog. Ett nytt samhälle tar plats med trafikbuller från 
både flyg, väg och järnväg. 

Bullersituationen i planområdet har undersökts i en förstudie 
om trafikbuller för väg-, spår- och flygtrafik. För att säkerställa att 
gällande riktvärden klaras behöver kommunen i detaljplaneskede 
undersöka behovet av skyddsåtgärder för buller, vibrationer och 
strålning samt att dessa är tillräckliga.

Då Trafikverket ansvarar och planerar för järnväg Göteborg-
Borås inom planområdet är det viktigt att kommunen och Tra-
fikverket samråder under arbetets gång. För att minska störning-
en från järnväg Göteborg-Borås behöver behov av buller- och 
vibrationsreducerade åtgärder utredas och vidtas.

Det bedöms finnas goda förutsättningar för att nya bostäder kla-
rar MKN och riktlinjer.

Risk
De huvudsakliga risker som har identifierats för planområdet är 
framförallt närheten till farligt godsleder och översvämningsris-
ker. Genom att tillämpa riskreducerande åtgärder vid placering 
av bebyggelse inom riskzon för farligt gods kan utbyggnad ske 
inom delar av riskzonerna.

En dagvattenutredning har genomförts som underlag för framta-
gande av FÖP och MKB.
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Den har lokaliserat vissa lågpunkter inom planområdet som ris-
kerar att översvämmas. Bebyggelse bör inte anläggas i anslutning 
till platser som är markerade som riskzoner för översvämning, 
inte heller anläggning av infrastruktur. För att undvika över-
svämning av exploateringsområdena är det viktigt att ta särskild 
hänsyn vid höjdsättning av byggnader. Om bebyggelse planeras i 
närheten av dessa lågpunkter behöver detaljerade geotekniska 
utredningar tas fram. 

Sammantaget bedöms de identifierade riskerna vara hanterbara, 
men de behöver särskilt beaktas i det kommande detaljplanear-
betet.

Yt- och grundvatten
Som en följd av exploatering av Landvetter södra, som är ett 
stort område med många naturliga vattenförekomster, kan vat-
tenbalansen i planområdet förändras. Det är viktigt att ta dag-
vattenfrågan i beaktande vid vidare planering för att inte negativt 
påverka ekologin, viktiga ekosystemtjänster och så att inte den 
kvarvarande naturen med dess sjöar, tjärn och vattendrag får en 
hämmad vattenbalans. Principförslag för hantering av dagvatten 
innebär att dagvatten ska tas omhand nära källan och renas innan 
det släpps ut till recipient. 

Ökad kunskap om eventuellt berörda våtmarker och beroende-
samband mellan inströmnings- och utströmningsområden, fram-
förallt inom området för strategisk tätortsutveckling, behöver 
tas fram.

Inom planområdet finns ett dikningsföretag. Hur dikningsföreta-
get påverkar utvecklingen behöver utredas vidare i nästa skede.

Planförslagets påverkan på ytvattenförekomster bedöms som 
liten jämfört med nollalternativet.

Naturmiljö och skyddade arter
Planförslaget innebär att obebyggd skogsmark med naturvärden 
tas i anspråk och att livsmiljöer för växter och djur kommer att 
påverkas eller försvinna. Jämfört med nollalternativet bedöms 
planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för naturmil-
jön och skyddade arter.

Intentionerna i planförslaget är att värdefulla naturmiljöer ska 
värnas och att värdena kan integreras i området. I planområdets 
sydvästra delar föreslås ett sammanhängande naturområde, med 
betydelsefulla naturvärden, fin¬nas kvar. Inom övriga delar av 
planområdet säkerställs i förslaget gröna stråk.
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Stråken fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden 
inom området samt bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänster 
värdefulla för samhället. Vegetationen i stråken kan ha renande 
och kylande effekt på luften, dämpa buller samt även rena och 
leda undan regn- och snövatten. Stråken har även värden ur re-
kreationssynpunkt där de bidrar till välbefinnande hos människ-
or som rör sig i området. Vidare planering av området bör sä-
kerställa att grönstråk genom planområdet bevaras eller att nya 
skapas, att hänsyn tas till naturvärden samt att kompensations-
åtgärder tas fram i de fall där skyddsåtgärder inte är tillräckliga.

I sydväst gränsar planområdet till Yxsjöns naturreservat och norr 
om ligger Gallhålans naturreservat. Inom planområdet finns inget 
område som är biotopskyddsområdet eller skogsbiotoper. Strax 
utanför planområdet i nordvästlig riktning finns ett område på 7 
hektar som är skogligt biotopskyddsområde. Planförslagets på-
verkan på skyddade områden bedöms som liten.

Inom området för Landvetter södra har ett flertal arter 
identi¬fierats som omfattas av skydd enligt artskyddsförord-
ningen. En artskyddsutredning är under framtagande och är 
fortfarande pågående när denna handling skickas ut på samråd. 
Därmed har inte påverkan på bevarandestatus kunnat bedömas. 
Arter som är beroende av stora, relativt opåverkade, skogspar-
tier och den naturmiljö som det aktuella området erbjuder ris-
kerar att påverkas negativt av planförslaget. I fortsatt arbete med 
FÖP samt MKB ska påverkan på samt åtgärdsförslag för de skyd-
dade arterna i området utredas vidare och beskrivas.

Skogsbruk
Planförslaget bedöms innebära att produktionsyta för skogsbruk 
försvinner. Skogsbruk är en förnyelsebar råvara och en viktig 
resurs ur ett klimatperspektiv. Den är även en värdefull natur-
resurs med ekosystemtjänster kopplade till sig. För markägare 
innebär planförslaget en ekonomisk förlust när produktions-
skogen försvinner.  Kommunens bedömning är att vid avvägning 
mellan bevarande av skogsmark och möjligheter till en hållbar 
bebyggel¬seutveckling som bidrar till den regionala bostadsför-
sörjningen med god kollektivtrafik och tågtrafik väger bebyggel-
seutveckling tyngre. I MKB:n föreslås att viss del av skogsbruket 
bevaras. I vidare planering bör detta undersökas vidare.

Kulturmiljö
En exploatering av området medför att den historiska läsbarhe-
ten av området som orörd utmark till gamla Landvetter by för-
svagas. Det medför också att ett antal kända fornlämningar
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påverkas och eventuellt behöver tas bort. En arkeologiska för-
studie har tagits fram som underlag till FÖP:en. Det behöver 
dock kompletteras med ytterligare studier i kommande plane-
ring. Planförslagets påverkan på kulturmiljön i området bedöms 
som liten. 

Rekreation och landskapsbild
Då områdets karaktär kommer att förändras genom utbyggnad 
av planförslaget och en ny stad kommer att skapas bedöms på-
verkan på landskapsbilden som stor. Utvecklingen kommer dock 
att kunna ge möjligheten till fler individer att få en aktiv natur-
nära fritid och därmed tillgängliggörs områdets visuella ekosys-
temtjänst för fler människor. 

En exploatering av området medför att stora ytor med potential 
för friluftsliv tas i anspråk och försvinner. Ett större naturområde 
i sydväst lämnas däremot oexploaterat vilket skapar möjlighe-
ter för att stärka rekreationsvärdena i det området. För att inte 
förlora områdets värde i form av vacker natur och rekreation är 
det av värde att bevara gröna stråk och naturmiljö i största möj-
liga mån. Vissa naturområden bör lämnas fria från rekreation till 
förmån för naturmiljö och skyddade arter.

Sociala konsekvenser
De sociala konsekvenser som presenteras nedan ingår i den 
framtagna MKB:n. Ingen separat social konsekvensanalys har ta-
gits fram för FÖP:en.

Planförslaget bedöms påverka de sociala aspekterna positivt. 
Förslaget innebär goda förutsättningar för de boendes vardags-
liv med möjlighet till trygg och naturnära levnadsstandard och 
tillgänglighet till hållbara transportmedel med goda förbindelser 
inom regionen. Tillgång till rekreationsområdet inom planområ-
det kan ge positiva konsekvenser för hälsan och möjlighet till 
rekreation för boende, förskolebarn och verksamma inom plan-
området. I och med järnväg Göteborg-Borås kan en barriäreffekt 
förstärkas mellan norra och södra Landvetter vilket hanteras 
inom FÖP Landvetter södra genom att gång- och cykelnät är en 
integrerad del i det övergripande gatunätet och utgör en finmas-
kig struktur i området. Gena cykelstråk planeras till besöksinten-
siva målpunkter och stationsläget i ett strategiskt stråk. Barriär-
effekter drabbar särskilt barn och unga. I kommande arbete med 
FÖP bör en social- och barnkonsekvensanalys tas fram.
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Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenser som presenteras nedan ingår i 
den framtagna MKB:n. Ingen separat ekonomisk konsekvensana-
lys har tagits fram för FÖP:en.

Planförslaget bedöms påverka de ekonomiska värdena måttligt. 
De ekonomiska aspekterna för intäkter från skogsbruk, jakt och 
fiske i området bedöms påverkas negativt. Följande befintliga 
ekonomiska värden anses kunna påverkas positivt; Befolknings-
tillväxt och medföljande ökning av skatteintäkter, ökat antal verk-
samheter, förbättringar av kommunal service, attraktiv kollektiv-
trafik samt ökad möjlighet till försörjning av fler. I kommande 
arbete med FÖP bör en ekonomisk konsekvensanalys tas fram.

Miljömål
Planförslaget bedöms sammantaget medverka till ett, vara neu-
tralt för fyra och motverka sju av miljömålen. Det miljömål som 
planförslaget bedöms medverka till är God bebyggd miljö. För 
God bebyggd miljö bedöms planförslaget bidra genom att den 
nya stadsdel som planeras skall vara inkluderande och hållbar 
samt ge tillgång till goda hållbara kommunikationer. Närheten till 
naturmiljön ger goda möjligheter till rekreation. 

De sju miljömål som planförslaget bedöms motverka är Begrän-
sad miljöpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vat-
tendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och 
djurliv.

För målet Begränsad miljöpåverkan bedöms planförslaget kunna 
bidra positivt då det finns möjligheter för invånarna att leva en 
tillvaro med ett minskat klimatavtryck till följd av möjligheterna 
som en modern stadsdel som planerats från grunden utifrån ett 
hållbart perspektiv. Men då det finns risk för negativ påverkan 
till följd av klimatpåverkande aktiviteter och konsumtion bedöms 
miljömålet motverkas. Miljömålet Frisk luft bedöms motverkas 
då det finns risk för försämrad luftkvalité på grund av ökad tra-
fik samt förbränning av fossila bränslen. Inga kända föroreningar 
finns inom området som riskerar att spridas vid schakt och ex-
ploatering men material som tillkommer från byggnader riske-
rar att ge spridning av giftiga ämnen i byggfas, driftfas samt riv-
ning och därmed motverkas miljömålet Giftfri miljö. För de fyra 
miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv innebär ett genom-
förande enligt planförslaget negativ påverkan på den befintliga 
skogen och de naturmiljöer som finns i området. Det innebär 
förluster av habitat, ökade barriäreffekter samt störningar i tidi-
gare opåverkade områden. 
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Det innebär även negativ påverkan på våtmarker, flöden, förore-
ningshalter och känsliga vattenlevande arter. Införande av skydds-
åtgärder kan minska negativa effekter. 
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FÖP Landvetter södra ska vara underlag för kommande plan-
läggning, exploatering och utveckling. Här redovisas översiktligt 
behov av fortsatt planering och arbete som krävs för att uppnå 
den fördjupade översiktsplanens mål och riktlinjer. Några fram-
gångsfaktorer är särskilt viktiga i genomförandefasen för att 
uppnå en hållbar utveckling: 

• Använda FÖP Landvetter södra som ett strategiskt hand-
lingsprogram i det politiska arbetet   

• Medborgardialog 

• Prioritera och genomföra kollektivtrafikens utveckling 

• Hänsyn till värdefull natur och skyddade arter

Arbetsområden som identifierats av särskild vikt för uppfyllelse:  

• Ägarförhållanden – FÖP Landvetter södra berör till stor del 
mark som är privatägd. Det innebär att ett genomförande av 
den fördjupade översiktsplanen bygger på ett intresse hos 
privata fastighetsägare. En god dialog med fastighetsägare och 
exploatörer är därför grundläggande för en utveckling i pla-
nens riktning. 

• Järnväg Göteborg-Borås är en grundläggande förutsättning 
för att stora delar av planens intentioner ska kunna förverkli-
gas. Dialog med Trafikverket om stationsläge och spårutform-
ning inom planområdet är centralt för att kunna skapa en 
attraktiv ny stadsdel kring ett nytt stationsläge. Till dess ett 
definitivt besked om spårutformning och stationsläge skett 
kan planen genomföras i de norra delarna som inte är direkt 
beroende av järnvägen för att vara relevanta och motiverade. 
Utbyggnaden i dessa områden bör dock planeras så att de 
inte förhindrar fortsatt utveckling i de delar som avvaktar 
beslut om järnväg Göteborg-Borås. Om ett definitivt beslut 
om järnväg Göteborg-Borås med stationsläge dröjer myck-
et länge bör kommunfullmäktige en gång per mandatperiod 
pröva de delar av planen som är avhängig spårområdet.

• Ett genomförande av planförslaget förutsätter att utveckling-
en minimera negativ påverkan på skyddade arter och deras 
livsmiljö. Det är viktigt att invänta den artskyddsutredning 
som fortfarande är pågående vid denna samrådshandling och 
därefter detaljerat utreda och genomföra de skydds- och/
eller kompensationsåtgärder som krävs för att minimera den 
negativa påverkan som kan komma att uppstå vid ett genom-
förande.  

FORTSATT PLANERING  OCH  ARBETE
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• En central fråga för områdets utveckling är påverkan av den 
korsande 400 kV-kraftledning som går mellan Stenkullen och 
Lindome och är av riksintresse. Det är viktigt att tidigt ut-
reda och begära tillstånd för markförläggning alternativt flytt 
av ledningen.  

• Genomförandeekonomiska förutsättningar, kommunaleko-
nomiska förutsättningar och följdinvesteringar. Betydande 
kommunala, regionala och statliga investeringar behövs bland 
annat för inlösen av mark, utbyggnad och drift av kommunal 
infrastruktur, allmän plats, park- och naturområden, omhän-
dertagande av dagvatten och klimatanpassningsåtgärder, ut-
byggnad av kollektivtrafik, utbyggnad av skolor, förskolor och 
annan kommunal service.  

• Stor omsorg kommer att behöva läggas för att hantera om-
rådets höjdskillnader och skapa en tillgänglig stad samtidigt 
som de grundläggande värdena för en attraktiv stadsmiljö 
kan tillskapas. 

Arbetsområden på en mer detaljerad nivå som krävs för ett ge-
nomförande av FÖP Landvetter södra: 

• Detaljplanering och bygglovgivning 

• Markanvisning 

• Arbetsprocesser för att säkerställa god gestaltning 

• Strategiskt arbete för ökad social hållbarhet 

• Strategisk infrastrukturplanering inklusive vatten och avlopp 

• Strategisk hantering av parkeringsfrågor 

• Arbete för ökad andel hållbart resande 

• Behovsanalys och utbyggnad av offentlig service 

• Arbete för att stärka det lokala näringslivet 

• Strategiskt arbete för klimatanpassning 

• Grön- och blåstrukturplanering inklusive landskapsanalys, 
ekosystemtjänster, biologisk mångfald, grönytefaktor, socio-
topvärden och dagvattenhantering 

• Forn- och kulturlämningar eller annat kulturarv 

• Strategisk hantering av influensområde för hinder, Landvetter 
flygplats 

• Strategisk hantering av risk, buller och vibrationer utmed 
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Under framtagande av FÖP har planeringsunderlag och utred-
ningar använts för att säkerställa förutsättningarna för Landvet-
ter Södra. I detta kapitel sammanställs källorna samt planhand-
lingens bilagor.
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KARTOR
I karta 1 redovisas hur mark- och vattenområden ska användas. 
Varje typ av markanvändning som redovisas i kartan beskrivs i 
avsnittet Användning av mark och vattenområden. Redovisningen 
i kartan är översiktlig och gränserna i kartan ska därför inte 
tolkas för detaljerat. I kartorna 2–5 redovisas hänsyn och för-
utsättningar. I kartorna redovisas kända förutsättningar med 
geografisk utbredning. Det innebär att kartorna inte redovisar 
en heltäckande bild av alla förutsättningar som kan vara av bety-
delse vid kommande planering. Innehållet i kartorna samt övriga 
förutsättningar beskrivs i avsnittet Förutsättningar. 

Karta 1 – Användning av mark- och vattenområden 

Karta 2 – Riksintresse

Karta 3 – Hälsa och säkerhet

Karta 4 – Naturvärden och rekreation

Karta 5 – Kulturmiljö

Karta 6 – Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer
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KARTA 1:  ANVÄNDNING AV MARK- OCH 
VATTENOMRÅDEN

Skala 1:25 000 i A4-format

Befintligheter

Höjdkurvor

Väg 40
Kust till kustbanan
Kraftledningar

Förändrad markanvändning

Centrumbebyggelse
Blandad stadsbebyggelse
Natur och grönkilar
Verksamheter

Bebyggelseområden

Utredningsområde blandad stadsbebyggelse

Infrastruktur

Föreslaget stationsläge

Föreslagen dragning av 
ny järnväg Göteborg-Borås

Huvudvägnät, inkl. 
gång- och cykelvägar

Planområde

Byggnader
Sjöar och vattendrag
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KARTA 2:  RIKSINTRESSEN

Skala 1:30 000 i A4-format

Bakgrundskarta

Höjdkurvor

Teckenförklaring

Järnväg, befintlig

Väg

Framtida järnväg

Riksintresse kommunikationer

Flygplats

Planområde

Byggnader
Sjöar och vattendrag

Flygplatsområde

Influensområde flyghinder

Flygbuller ekvivalenta nivåer

Flygbuller maximala nivåer

Riksintresse totalförsvaret

Landvetter flygplats

Flygplats MSA (innefattar 
hela planområdet, gräns lig-
ger utanför plangräns

Riksintresse eldistribution

Kraftledning
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KARTA 3:  HÄLSA OCH SÄKERHET

Skala 1:30 000 i A4-format

Bakgrundskarta

Höjdkurvor

Kraftledningar

Byggnader
Sjöar och vattendrag

Teckenförklaring

Maxnivå 70 dB(A), 3 ggr nattetid
Ekvivalent nivå 55 dB(A)
Maxnivå 70 dB(A), 16 ggr dagtid
Påverkansområde flygplats

Bullerutbredning Landvetter flygplats

Influensområde buller

Planområde

Motorväg, väg 40
Kust till kustbanan

Farligt gods

Föreslagen dragning ny järnväg 
Göteborg-Borås
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KARTA 4:  NATURVÄRDEN OCH REKREATION

Skala 1:30 000 i A4-format

Bakgrundskarta

Höjdkurvor

Väg 40
Kust till kustbanan
Kraftledningar

Teckenförklaring

Rödlistade arter

Naturvärdesobjekt

Nyckelbiotoper

Naturvärden

Skyddad natur

Planområde

Byggnader
Sjöar och vattendrag

Naturvärdesinventering

Naturreservat

Föreslagen reservatsgräns

Sumpskog

Värdefull moss och lav

Naturvärdesklass

Klass 1

Klass 2

Klass 3
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KARTA 5:  KULTURMILJÖ

Skala 1:30 000 i A4-format

Bakgrundskarta

Höjdkurvor

Väg 40
Kust till kustbanan
Kraftledningar

Teckenförklaring

Fornlämning område, t.ex. boplats

Kulturmiljöplan, 
kyrkomiljö direkt norr om planområde

Fornlämning linjedragning, t.ex. väg

Kyrkoväg

Kulturvärden

Fornlämning

Planområde Byggnader
Sjöar och vattendrag
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KARTA 6:  VATTENMILJÖ OCH MILJÖKVALITETSNORMER

Skala 1:30 000 i A4-format

Bakgrundskarta

Höjdkurvor

Väg 40
Kust till kustbanan
Kraftledningar

Teckenförklaring

Dikningsföretag
Avrinning, vattenvägar
Lågpunkter

Strandskydd

Vattenmiljö

Fiskevårdsområde

Skyddat vatten

Planområde

Byggnader
Sjöar och vattendrag

Grundvatten
Sjöar

Miljökvalitetsnormer
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

MKB FÖP Landvetter södra Sid 2 (87) 

Sammanfattning 
 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i miljöbedömningen av föreslagen 

fördjupad översiktsplan (FÖP) för Landvetter södra i Härryda kommun med titel 

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra – 

samrådshandling. Syftet med en MKB är att integrera miljöaspekter i planeringen så 

att en hållbar utveckling främjas. 

 

Fokusområden för miljökonsekvensbeskrivningen av den fördjupade översiktsplanen 

för Landvetter södra är hållbara transportlösningar, förtätning/utbyggnad och 

naturvärden. Området är idag nästintill oexploaterat och har en yta av ca 1 000 

hektar. Planförslaget möjliggör att upp minst 25 000 invånare kan bosätta sig i 

Landvetter södra. Stråket Göteborg-Borås är ett av dem största pendlingsstråken i 

Sverige. Planering av järnväg Göteborg-Borås, med en dragning som kan innebära en 

station i Landvetter södra är under utveckling. Ett stationsläge i Landvetter södra ger 

ett strategiskt bra läge för att skapa hållbara transportmöjligheter.  

 

Utbyggnaden av Landvetter södra delas in i faserna före och efter järnväg Göteborg-

Borås. 

Utvecklingen av planområdet planeras att påbörjas i nordost i anslutning till befintligt 

samhälle. Fasen före järnväg Göteborg-Borås är tänkt att fungera oberoende av 

järnväg Göteborg-Borås och ska utformas i närmare anslutning till befintligt centrum i 

Landvetter. Andra fasen efter järnväg Göteborg-Borås utformas i nära anslutning till 

järnväg Göteborg-Borås och ger möjlighet att skapa ett samhälle utifrån en eventuell 

station för den nya järnvägen. 

 

Miljökonsekvenser 

Nollalternativet i en MKB beskriver planområdets sannolika utveckling ifall den 

fördjupade översiktsplanen inte genomförs. Nollalternativet innebär en organisk tillväxt 

av Landvetter med en befolkningsökning på ca 1,5 % per år. Miljökonsekvenserna 

bedöms här i första hand gentemot nuläget.  

För de flesta miljöaspekter bedöms konsekvensen vara begränsad till liten negativ på 

lokal nivå. För buller, vibration och strålning, markmiljö, dagvattenförsörjning, 

skogsbruk samt rekreation och landskapsbild bedöms konsekvensen som måttlig 

negativ. För miljöaspekterna naturmiljö och artskydd bedöms konsekvenserna till stor 

negativ. Samtliga konsekvenser som bedömts som måttliga eller stora är begränsade 

till lokal nivå, med undantag för naturmiljö och artskydd där risk för påverkan även 

bedöms föreligga på regional nivå. Artskyddet för det aktuella planområdet är under 

utredning varav osäkerheter kring konsekvenser och lämpliga åtgärder förekommer. 

 

Miljökvalitetsnormer 

MKN för buller och vatten behöver utredas vidare i detaljplaneskede. Planförslaget 

bedöms inte medföra överskridande av MKN under förutsättning att åtgärder utreds 

och vidtas i detaljplaneskedet. 
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Miljökvalitetsmål 

Eftersom planförslaget beräknas medföra exploatering av naturmark samt ökade 

transporter så bedöms det bli små negativa konsekvenser för flera miljömål, i första 

hand för miljömålen Minskad klimatpåverkan och Levande skogar.  

Slutsatser 

Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget en ökad exploatering av byggnader, 

verksamheter och infrastruktur, vilket även innebär en större negativ påverkan på 

flera miljöaspekter på en lokal nivå. Störst negativ påverkan förväntas planförslaget ge 

på naturmiljön inom området, då området omfattar både skyddade arter och värdefull 

naturmiljö. Planförslaget ger dock tydligare riktlinjer för framtida exploatering och 

utveckling av området jämfört med nollalternativet. Byggnationen av en ny stadsdel 

från grunden med en hållbar vision skapar förutsättningar för att främja regionala 

hållbarhetsmål, där samhället kan bidra med hållbara och innovativa lösningar för 

trafik och infrastruktur. 
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1 Inledning 
Detta dokument utgör en miljökonsekvensbeskrivning till fördjupad översiktsplan av 

Landvetter södra. Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av ÅF-Infrastructure 

AB genom Mattias Hedström (uppdragsledare) samt Lisa Rudell och Sara Löved 

(handläggare). 

I 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken anges att: 

“En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som 

krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om 

genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan” 

Arbetet med ovanstående dokumenteras i ett dokument som kallas för 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB). EN MKB ska identifiera och beskriva den 

betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra. Utifrån detta skall sedan en 

bedömning av miljöpåverkan göras. Även alternativ med hänsyn till planens eller 

programmets syfte och geografiska räckvidd skall beskrivas och bedömas, detta 

omfattar även ett så kallat nollalternativ som beskriver påverkan på området om 

planen eller programmet inte förverkligas. Processen för miljöbedömningar där MKB är 

en central del framgår av bild 2.1 

 

Bild 2.1 Översikt över process för miljöbedömning 
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Denna MKB har tagits fram för planförslaget och kan behöva omarbetas efter slutlig 

utformning av planen.  

2 Bakgrund och syfte 
Söder om Landvetter ligger ett område som till stor del är oexploaterat. Detta 

området, Landvetter södra, pekades ut i Härryda kommuns översiktsplan 2012 som 

ett potentiellt utvecklingsområde i kommunen. Detta dokument utgör en MKB för 

Översiktsplan för Härryda kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra – 

samrådshandling. 

Figur 2.1. Översiktskarta med det aktuella planområdet rödmarkerat. 

Sträckan Borås-Göteborg utgör idag den tredje största pendlingsstråk i Sverige, 

(Landvetter Södra, u.d.). En ny järnvägssträcka, järnväg Göteborg-Borås, planeras att 

byggas mellan Borås och Göteborg (Figur 2.1). Detta infrastrukturprojekt ger 

möjligheter för regional utveckling genom att skapa nya förbindelser i regionen. Vart 

hållplatser för Järnväg Göteborg-Borås kommer att byggas är ej bestämt i skrivande 

stund. Dock bedöms hållplatsen på Landvetter flygplats trolig eftersom 

järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Landvetter flygplats saknas. Planområdet 

ligger strategiskt nära Landvetter flygplats och riksväg 40.  

Landvetter södra ligger på mark som idag är nästintill oexploaterat och en yta på cirka 

1 000 hektar. Landvetter södra planeras att bli ett samhälle med bostäder för minst 

25 000 invånare, men även lokaler för idrott, kultur, handel och verksamheter. I 

Härryda kommun bodde vid utgången av 2018 37 802 invånare.  

Vägen till planförslaget: 

• Södra Landvetter pekades ut i Härryda kommuns översiktsplan år 2012 som 

ett potentiellt framtida utvecklingsområde för bostäder  

• Ett antal markköp genomfördes av Härryda kommun mellan 2013 och 2014 av 

en yta på ungefär 650 hektar. 

• 2014 beslutar kommunfullmäktige i Härryda kommun om fyra inriktningsmål 

för Landvetter södra 

• 2016 inleds en fördjupning av översiktsplanen. 
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Figur 2.1. Järnväg Göteborg-Borås dragning. (Landvetter södra, u.d.) 

 

3 Fördjupad översiktsplan Landvetter södra 

3.1 Planförslaget 

Landvetter södra planeras att bli en stad som rymmer minst 25 000 invånare. 

Utformandet av Landvetter södra bygger på Härryda kommuns fyra inriktningsmål som 

kommunfullmäktige antog 2014, §110/2014. Nedan beskrivs planförslaget kortfattat, 

för detaljerad beskrivning se Fördjupad översiktsplan Landvetter södra. 

Inriktningsmål för Landvetter södra är: 

Den mänskliga staden 

Landvetter södra är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande 

och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden 

erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika 

miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och 

upplevelser i en stad, där det alltid händer något. 

Den moderna staden 

Landvetter södra är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med 

hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna 

med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, 

etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en 

förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut. 

Den innovativa staden  

Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som 

regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är funktionellt 

integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och 

arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell 

karaktär. 
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Den internationella staden 

Landvetter södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av 

entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt 

samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt 

används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland 

energi, miljö, transport, trafik och IT. 

Enligt Miljöbalken (1998:808) bedöms en fördjupad översiktsplan alltid medföra en 

betydande miljöpåverkan och därför krävs en miljöbedömning av planen. En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en skriftlig redogörelse som ska identifiera och 

beskriva direkta och indirekta effekter på miljö och människor. 

Ambitionen är att planens huvuddrag ska fungera och gälla oavsett om området får en 

station för järnväg Göteborg-Borås eller inte. Planförslaget är att utforma ett samhälle 

som möjliggör för hållbara transportmedel. Planområdet har ett fokusområde som ska 

fungera som planområdets kärna som är utgångspunkt för kollektivtrafik och gång- 

och cykelvägar mot Mölnlycke i väst, Landvetter i norr samt mot Landvetter Airport 

City och Landvetter flygplats i öst. Landvetter flygplats binder ihop resandet i 

regionen. 

Vart hållplatserna för järnväg Göteborg-Borås blir är i skrivande stund ej fastställt, 

dock bedöms en station vid Landvetter södra vara troligt. Om Landvetter södra får ett 

stationsläge för järnväg Göteborg-Borås skulle denna placeras i planområdets nav. 

Utbyggnaden av Landvetter södra delas in i två faser: 

• Före järnväg Göteborg-Borås 

• Efter järnväg Göteborg-Borås 

Utvecklingen av planområdet påbörjas i nordost i anslutning till befintligt samhälle. 

Fasen före järnväg Göteborg-Borås är tänkt att fungera oberoende av järnväg 

Göteborg-Borås och ska utformas i närmare anslutning till befintligt centrum i 

Landvetter, se Figur 3.1. Andra faser efter järnväg Göteborg-Borås utformas i nära 

anslutning till järnväg Göteborg-Borås och ger möjlighet att skapa ett stationssamhälle 

utifrån en eventuell station för järnväg Göteborg-Borås. 

Ett resecentrum för annan kollektivtrafik än tåg etableras i fas 1, innan ett framtida 

stationsläge utmed järnväg Göteborg-Borås kan säkras. Etableringen av 

resecentrumet sker norr om reservatet för banan i den punkt där de två huvudstråken 

från Landvetter samt Landvetter Airport City och Landvetter flygplats möts.  

 

När järnväg Göteborg-Borås är etablerad är Härryda kommuns avsikt att bygga ett 

stationsläge för tågstopp i Landvetter södra. Tillsammans med det tidigare utvecklade 

resecentrumet möjliggör det bättre pendlingsmöjligheter och stärker de lokala, 

regionala och internationella kopplingarna med staden. 

 

Efter utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås och det nya stationsläget säkrats kan en 

vidare utbyggnad, fas 2, av Landvetter södra ske söderut och den fördjupade 

översiktsplanens intentioner kan fullföljas.  
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Figur 3.1. Markanvändningskarta för område Landvetter södra.  

3.2 Trafik  

I planområdet finns ett fåtal befintliga vägar men flera nya vägsträckor behöver 

anläggas för att kunna förse hela planområdet med trafik. Landvetter södra planeras 

att sammanlänkas med närliggande bebyggelse och infrastruktur via nya infarter till 

planområdet, se Figur 3.2. I detta avsnitt presenteras strategi för planområdets 

trafikutbyggnad. 
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Järnväg Göteborg-Borås med en station som knutpunkt  

Landvetter södra planeras bli ett stationssamhälle med en pendeltågsstation vid 

järnväg Göteborg-Borås. Stationsområdet kommer utgöra en centrumbildning för 

Landvetter södra med bostäder, handel, service och mötesplatser. Trafikverket 

planerar dock inte för ett tågstopp i den första utbyggnadsetappen, vilket motiverar 

att en temporär bussterminal anläggs i dess ställe. Allt eftersom att Landvetter södra 

byggs ut motiveras etableringen av den nya stationen. 

Vägkopplingar till Landvetter, Mölnlycke och Airport City 

Norr om riksväg 40 ligger Landvetter centrum med handel och service. Genom att 

fysiskt länka samman befintligt centrum med det nya stationscentrummet skapas 

integrationsmöjligheter mellan det befintliga och det blivande samhället som kan 

stärka och komplettera varandra. Under utbyggnaden av Landvetter södra är det 

befintliga centrumet Landvetter centrum av stor betydelse för att erbjuda service, 

handel och kommunikationer. I den inledande fasen av utbyggnaden av Landvetter 

södra så är Eskilsbyvägen en central länk till Landvetter centrum. 

Vid flygplatsmotet cirka 4 km öster om Landvetter södra planeras och byggs 

Landvetter Airport City i anslutning till Landvetter flygplats. Ambitionen är att området 

ska växa från dagens 4 000 arbetsplatser till 14 000 år 2035. Enligt inriktningsmålen 

ska Landvetter Airport City och flygplatsen funktionellt integreras med Landvetter 

södra. På längre sikt kan Landvetter södra kopplas direkt till Mölnlycke via ny 

vägförbindelse till Gammeldansvägen och vidare.  

Figur 3.2. Kartan visas huvudstråk för kollektivtrafik, stråk för kollektivtrafik och gång och cykel 

inom Landvetter södra. (Kartan visar det äldre förslaget för avgränsat FÖP-område). 
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Kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik 

Kollektivtrafik är en integrerad del i huvudstråken och kopplar samman 

stationscentrumet med Landvetter centrum samt Landvetter Airport City.  

Kollektivtrafikens och gång- och cykeltrafikens utrymmesbehov, framkomlighet och 

komfort ska prioriteras i stationsområdet och i huvudstråken. I huvudstråket för 

verksamheter ska huvudleder för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik finnas 

tillsammans med vägar för transportbehovet.  

En station med ett tillhörande resecentrum ska på sikt byggas vid järnväg Göteborg-

Borås, söder om stora Ristjärnen. På kort sikt omfattar resecentrumet busstrafik och 

på medellång sikt tillkommer stationen. 

3.3 Övriga planförhållanden  

Gällande detaljplaner i Härryda kommun som angränsar till FÖP-området redovisas 

nedan samt i Figur 3.3: 

• 1. B-59 Byggnadsplan från 1964 för fritidsändamål för fastigheterna 

Ramberget 1.  

 

• 2. P276 Detaljplan från 2016 för Landvetter 4:45 m.fl. Landvetters-Backa 

Västra 

“Landvetters-Backa är ett av många områden i Härryda kommun som bebyggdes 

med fritidsbostäder i mitten av 1900-talet. Fritidshusen har efter hand kommit att 

användas för helårsboende utan att vägar och VA-system anpassats för den 

ändrade användningen. Detaljplaner för helårsbostäder ska upprättas för hela 

området. Därefter ska kommunalt vatten och avlopp samt kommunala gator 

byggas ut.” 

 

• 3. P263 Detaljplan från 2014 för del av Landvetter-Backa 1:4 m.fl. 

Landvetters-Backa, Östra, Etapp 1 

“Landvetters-Backa är ett av många områden i Härryda kommun som successivt 

byggts ut från början av 1900-talet och framåt. Många hus som ursprungligen 

användes som fritidsboende har med årens lopp i allt större utsträckning kommit 

att användas för helårsboende. Dock har inte vägar och vatten- och avloppssystem 

anpassats efter denna utveckling. Kommunen avser därför att upprätta 

detaljplaner för de delar av Landvetters-Backa som inte påverkas av bullret från 

riksväg 40 och järnvägen. Planläggningen skall i första hand syfta till att ge 

befintliga bostäder en standard som är normal för helårsbostäder. Det innebär 

anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet, upprustning av vägar 

samt byggrätter anpassade för helårsbostäder. Detaljplanen omfattar den första 

etappen för den östra delen av Landvetters-Backa. Planens huvudsyfte är främst 

att förbereda utbyggnaden av nya vatten- och avloppsledningar samt en ny 

huvudgata genom området inför kommande etapp. Detaljplanen syftar även till att 

möjliggöra för en ny F-3 skola en ny förskola samt en förtätning av cirka 100 nya 

bostäder i form av enfamiljshus, radhus och flerfamiljshus. Endast ett fåtal 

befintliga bebyggda fastigheter berörs och Härryda kommun äger huvuddelen av 

marken inom planområdet.”   

                                                                     

• 4. P93/7 Detaljplan för Björröds industriområde från 1993. 
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      “Planområdet avses huvudsakligen användas för industriändamål.                               

Förutom i planområdets södra del finns gällande planer, dessa har dock                       

blivit inaktuella med hänsyn till trafikmatning, markförhållande mm.”    

 

• 5. P98 93/7 

Ändring i detaljplan för Björröds industriområde Västra Björrödsvägen från 2005. 

“Ett stort markområde väster om Eskilsbyvägen i Björröd har varit planlagt för 

industriändamål sedan 1993. Endast ett mindre område har hittills utnyttjats som 

industrimark. Hela området väster om Björrödsbäcken är oexploaterat. Genom 

området var det planerat en industrigata och i dess förlängning en bussgata som 

inte har anknytning till någon befintlig väg. Varken vägen eller bussgatan har 

byggts ut. Denna del av Björröds industriområde har visat sig intressant för 

företag i logistikbranschen med behov av mycket stora markytor. För att möta 

detta behov görs nu hela området väster om Björrödsbäcken till ett sammanhållet 

industrikvarter. Industrigatan (Västra Björrödsvägen) förkortas och bussgatan tas 

bort. Vändplatsen flyttas till östra delen av industrikvarteret där Västra 

Björrödsvägen avslutas.” 

• 6. B-107 Byggnadsplan från 1987 för Landvetter, omfattande del av Björröd 

1:5 m fl. fastigheter. Innefattar område för allmänt ändamål samt 

bostadsändamål.  
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• 7. B-61 Byggnadsplan för fritidsändamål på delar av fastigheterna Landvetter 

Östergård 6 och Backa 1 m.fl. från 1963.B-104

 

Gällande förutsättningar utifrån markförhållanden inom FÖP-området är kommunen 

den främsta markägaren i Landvetter södra, det finns även ett fåtal privata 

fastighetsägare involverade. Kommunen kan således välja att köpa upp resterande 

mark för att egenhändigt styra utvecklingen, eller så behöver en samordning av 

utvecklingsplanerna och gemensam strategi målas upp mellan kommunen och de 

privata fastighetsägarna i området.  

 

3.4 Samrådsprocess 

Ett avgränsningssamråd hölls den 23/2 2017 med Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län. Under samrådet diskuterades MKB:ns omfattning, avgränsning och alternativ. 

Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att ta hänsyn till de gröna kilarna samt föra 

dialog med Göteborgsregionen för att höra deras synpunkter på om Landvetter södra 

är en del av utvecklingen av huvudstråket. Konsekvenser för naturvärden behöver 

specificeras, särskilt konsekvenser för strandskydd, artskydd och framtida utökning av 

Figur 3.3 Gällande detaljplaner i Härryda kommun som ligger i anslutning till FÖP-

området. (Härryda kommun, u.d.) 

1 

2 

4,5 

3 

6 

7 
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Yxsjöns naturreservat. Länsstyrelsen menar att MKB syftar till att identifiera frågor 

som får en betydande miljöpåverkan, vilket i planförslagets fall bedöms vara 

naturvärden och trafikförsörjning. Alternativ för MKB bör enligt Härryda kommun vara 

planförslaget samt ett nollalternativ. Länsstyrelsen anser att även ett alternativ utan 

station behöver utredas. Planförslaget behöver motiveras, varför platsen är lämplig 

och varför samlad utbyggnad är fördelaktig framför utbyggnad som är spridd över 

olika delar och i utkanten av befintligt samhälle.  

 

Ytterligare ett samråd hölls med Länsstyrelsen den 28/2 2019. Vid samrådsmötet 

minskades planområdet för den geografiska avgränsningen, tidigare ingick även gamla 

Landvetter, Landvetter-Backa, Björröd och Skallsjöås. Förändringen av den 

geografiska avgränsningen genomfördes med anledning av att områdena inte 

bedömdes ingå i planens kärnuppdrag och att redan befintliga detaljplaner är 

upprättade för de områden som uteslöts. Den tidsmässiga avgränsningen ändras till 

att bli före och efter färdigställandet av järnväg Göteborg-Borås. Rörande avgränsning 

i sakfrågor kvarstår samma förutsättningar som vid samråd 2017. 

 

Samråd om artskydd hölls med Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 27/11 2019. 

På samrådsmötet närvarade även planarkitekt och kommunekolog från Härryda 

kommun, MKB-handläggare från AFRY samt naturmiljökonsulter från Calluna AB. 

Under samrådet diskuterades den pågående artskyddsutredningen som kommer att 

vara färdigställd i april 2020. Då artskyddsutredningen inte kommer att vara klar innan 

MKB och FÖP går ut på samråd kommer samrådshandlingarna att behöva kompletteras 

utifrån denna.  

4 Miljöbedömning 
Det övergripande syftet med miljöbedömning av fördjupade översiktsplaner är att 

integrera miljöaspekterna i planarbetet, så att en hållbar utveckling främjas. Därtill 

syftar miljöbedömningen också till att möjliggöra en samlad bedömning av den 

inverkan de olika alternativen till markanvändning får på miljön, människors hälsa och 

hushållning med mark, vatten och andra resurser. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska belysa direkta och indirekta effekter som 

planens genomförande medför på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, 

landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen med mark, vatten och andra 

resurser och på den fysiska miljön i övrigt. MKB:n ska också föreslå åtgärder, 

exempelvis skademinskande eller miljöförbättrande. Den utgör ett beslutsunderlag 

för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge alla 

berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 

 

Bedömningarna har genomförts av personer med miljövetenskaplig examen eller 

motsvarande samt yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. 

4.1 Bedömningsgrunder 

De bedömningar av miljöpåverkan som redovisas i detta dokument baseras på 

resultatet från standardiserade inventeringar, beräkningar och utredningar som har 

genomförts inom projektet. Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt 

och konsekvens. 

 

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som 

projektets genomförande medför. 
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Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen. Det 

kan handla om förlust av värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. 

Effekter delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och 

kumulativa effekter. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av t.ex. 

fysiskt intrång, buller eller påverkan på yt- och/eller grundvatten. Indirekta effekter 

uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd. T.ex. kan utbyggnaden medföra 

restriktioner gällande byggnationer vid sidan av planområdet. Kumulativa effekter är 

de samlade effekterna från flera aktiviteter eller från olika miljöeffekter från en och 

samma aktivitet. 

 

Effekter beskrivs vanligen med utgångspunkt i dess utbredning och varaktighet, dvs 

om de är lokala, regionala eller globala, kortvariga/tillfälliga (månader), långvariga 

men reversibla (år) eller permanenta/irreversibla. Andra faktorer som spelar roll är 

om effekten är direkt eller indirekt, jämnt flödande eller varierande över tid samt om 

det är en kumulativ effekt av flera planerade eller pågående verksamheter. 

Värderingen av effekten görs med hänsyn till relevanta bestämmelser, exempelvis 

miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- eller gränsvärden och 

gällande MKN. 

 

Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som 

berörs, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald. Vid 

värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån hur många som är berörda, 

miljövärdets betydelse samt hur stor förändringen bedöms bli. Vid värderingen av 

miljökonsekvenser görs bedömningen mot ett jämförelsealternativ (ett så kallat 

nollalternativ). Nollalternativet beskriver den framtida utvecklingen om planen 

inte genomförs. Nollalternativets innebörd beskrivs i avsnitt 6.3. För att uppnå en 

enhetlig bedömning av alla aspekter har konsekvenserna värderats enligt följande 

skala: stor positiv eller negativ konsekvens, måttlig positiv eller negativ konsekvens, 

liten positiv eller negativ konsekvens eller obetydlig konsekvens. 

Tabell 4.1 Redovisning av hur åtgärdens effekter på miljöaspekterna vägs samman till en 

konsekvensbedömning. Bedömningen görs utifrån lokal, regional och nationell påverkan.  

Värdering Bedömningsgrund 

Stor positiv konsekvens Nya värden tillförs 

Måttlig positiv konsekvens Värdet stärks genom att tidigare 
skador 

åtgärdas 

Liten positiv konsekvens Värdet stärks något 

Obetydlig konsekvens Värdet förändras obetydligt eller inte 

alls 

Liten negativ konsekvens Värdet påverkas negativt, ej obetydligt 
men 

behöver ej innebära skada 

Måttlig negativ konsekvens Värdet minskar, skador uppstår, fler 

människor berörs negativt 

Stor negativ konsekvens Värdet försvinner, stor konflikt med 

miljöintressen, påverkar många 
människor 
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5 Avgränsning 
MKB:n beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som markanvändningen i 

planområdet ger upphov till, både inom och utanför området, positiva såväl som 

negativa enligt bedömningsgrunderna som redovisades i avsnitt 4.1.  

MKB:n har tagits fram parallellt och i samverkan med utvecklingen av förslaget till 

fördjupad översiktsplan för Landvetter södra. Bedömningarna görs på underlag 

framtaget för Härryda kommun och den fördjupade översiktsplanen, samt utifrån den 

behovsbedömning som gjorts inom ramen för projektet och i samråd med 

Länsstyrelsen avseende betydande miljökonsekvenser. 

5.1 Nivåavgränsning 

Bedömningarna har gjorts med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala mål 

avseende miljö och hälsa. Miljökonsekvenserna bedöms utifrån olika nivåer: tätort, 

kommunal och regional nivå. 

5.2 Tidsmässig avgränsning 

Utbyggnaden av planområdet delas upp i två olika faser. Den fas som ligger först i tid 

är den fas som genomförs före järnväg Göteborg-Borås och den senare fasen är den 

som genomförs efter järnväg Göteborg-Borås utbyggnad. Fasen före järnväg 

Göteborg-Borås är oberoende av utbyggnaden av järnväg Göteborg-Borås medan 

fasen efter påverkas av järnväg Göteborg-Borås dragning och stationslägen.  

Horisont år för fas två är då järnväg Göteborg-Borås har som målsättning att vara 

klar. I dagsläget förväntas järnväg Göteborg-Borås vara färdig 2030.  

I miljöbedömningen ska den långsiktiga hållbarheten och miljöpåverkan vara 

huvudfokus. Kortvarig miljöpåverkan inkluderas om den bedöms ge betydande 

konsekvenser i ett större sammanhang. Konsekvensbeskrivningen avgränsas i tid till 

planförslagets tidshorisont, det vill säga 2030 som horisont år. 

5.3 Geografisk avgränsning 

Den geografiska avgränsningen för planområdet har sin yttre gräns i norr vid riksväg 

40, programområde för Airport city i nordöst, Björröd och Eskilsbyvägen i öst och 

Yxsjöns naturreservat och Landvettersjön i söder och väst. Den geografiska 

avgränsningen sträcker sig utanför planområdet för vissa miljöaspekter, exempelvis 

för planering av nya vägsträckor eller en ökad belastning i vägtrafiken som ger 

negativa effekter utanför planområdet. Det gäller också för påverkan på värden som 

sträcker sig utanför planområdet. 

Den geografiska avgränsningens område visas i Figur 5.1. 
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Figur 5.1. Kartan illustrerar ungefärlig avgränsning av Landvetter södra. Hämtad från underlag 

för avgränsning från Härryda kommun. Svart streck visar plangränsen för FÖP Landvetter södra. 

5.4 Saklig avgränsning  

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, buller och vatten och beskrivs 

i avsnitt 7 under respektive miljöaspekt. I största möjliga mån bygger bedömningarna 

på befintliga riktvärden, normer, skyddsvärden etc. I vissa fall är bedömningen osäker, 

t.ex. om tillräckliga underlag saknas, detta anges då. 

Planförslagets bedömda påverkan på miljöförhållandena beskrivs parallellt med 

motsvarande konsekvenser av nollalternativet. Bedömningarna har gjorts utifrån 

förutsättningen att den fördjupade översiktsplanen genomförs fullt ut.  

Kopplat till bedömningen av effekter görs även en sammanställning av åtgärdsförslag. 

Dessa kan komma från FÖP, andra styrande dokument eller kan tas fram specifikt i 

MKB. Förslagen kan innefatta konkreta åtgärder men även handla om exempelvis 

förslag till kompletterande utredningar eller framtagande av planer och program.  

I denna miljökonsekvensbeskrivning finns även ett översiktligt avsnitt om sociala och 

ekonomiska aspekter av planen samt beröringspunkter med miljökonsekvenserna. 
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MKB:n fokuserar på de effekter och konsekvenser som bedöms vara väsentliga och 

som kan uppstå till följd av planens genomförande. De miljöfaktorer som 

bedömts vara relevanta att behandla i MKB:n är: 

 

• Riksintressen och skyddade områden 

• Luftmiljö 

• Buller, vibrationer och strålning 

• Risk 

• Markmiljö 

• Vattenmiljö 

• Vattenförsörjning 

• Dagvattenhantering 

• Naturmiljö 

• Skogsbruk 

• Ekosystemtjänster 

• Kulturmiljö 

• Rekreation och landskapsbild  

• Energi och klimat 

• Befolkning och levnadsförhållanden 

• Ekonomi 

6 Alternativ till planförslaget 

6.1 Alternativ planering 

Processen att upprätta en översiktsplan styrs av plan- och bygglagen. När ett förslag 

till ny översiktsplan eller FÖP har upprättats hålls samråd med medborgare, 

myndigheter och andra berörda. Förslaget tillgängliggörs genom att allt material finns 

utställt på offentliga platser som bibliotek, i kommunhus och på kommunens hemsida. 

Efter samrådet tar kommunen ställning till de inkomna synpunkterna och besvarar 

dem i en samrådsredogörelse. Planförslaget arbetas om och ställs ut på nytt under 

minst två månader. Synpunkter som kommit in vid utställningen sammanfattas och 

besvaras i ett särskilt utlåtande. Efter utställningen kan mindre justeringar göras innan 

FÖP Landvetter södra antas av kommunfullmäktige. 

Härryda kommun har ett tillväxtmål på 1,5 %. Vid planering för framtida planförslag 

och utbyggnad av samhället studeras omgivande områden. Den lokala tillväxten 

motsvarar inte utbyggnadskapaciteten för Landvetter södra. Med effektiva 

trafikförbindelser till Göteborg och Borås är Landvetter södra tänkt att kunna bidra till 

en minskad bostadsbrist i regionen.   

Potential för utbyggnad av Landvetter finns väster om Landvetter samt på ett större 

område söder om Landvetter som till stora delar är oexploaterat. 

Potentialen för utbyggnad begränsas av skyddade områden exempelvis av 

naturreservat, se Figur 6.1. Gallhålans naturreservat begränsar utbyggnad söder om 

Landvetter centrum.  
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Figur 6.1. Naturreservat i Härryda kommun. Norr om Landvetter södra ligger Gallhålans 

naturreservat och väster ut ligger Yxsjöns naturreservat. 

Norr om Landvetter begränsas utbyggnaden av Delsjö-Härskogenkilen, se Figur 6.2. 

Stora sammanhängande naturområden som sträcker sig ända in till stadsområden 

kallas gröna kilar. De gröna kilarna ger plats för rekreation, friluftsliv och biologisk 

mångfald. De gröna kilarna pekas ut för Göteborgsregionens Strukturbild som viktiga 

strukturelement mellan huvudstråken in till Göteborg, som behöver tas till vara och 

utvecklas för att bidra till regionens attraktionskraft. Att vara en stark tillväxtregion 

samtidigt som utbyggnaden inte sker på bekostnad av värdena i de gröna kilarna är 

viktigt.  

 

Figur 6.2. Gröna kilar som går i anslutning till planområdet för Landvetter södra. 

I Härryda kommuns översiktsplan ÖP2002 pekades norr om Landvetter ut som ett 

område för utveckling av samhället.  Utbyggnad genomfördes i norr dock hindrades 
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utbyggnaden av bland annat höga naturvärden i den gröna kilen Delsjön-

Härskogenområdet. När översiktsplanen uppdaterades 2012 ÖP2012 beslutades att 

inte satsa norr över utan istället fokusera på det område som finns i söder om 

Landvetter, delvis på grund av ytterligare utvecklingsmöjligheter som den planerade 

nya järnvägen medför. 

Söder om Landvetter går en annan grön kil, Lackarebäckskilen. Denna kilen gränsar till 

kommungränsen i sydväst. 

I nordsydlig riktning begränsas utbyggnaden av Yxsjöns naturreservat.  

Järnväg Göteborg-Borås ökar mobiliteten i regionen, vilket har potential att göra 

Landvetter till ett mer attraktivt område med nära förbindelser i regionen och goda 

möjligheter till hållbara transporter. För att utnyttja den nya pendlingsmöjligheten är 

det fördelaktigt att utbredning av samhället sker så att nyttjandet underlättas.  

Utbyggnadsmöjligheter finns att dels bygga ut samhället organiskt eller satsa på ett 

eller flera områden som istället för påbyggnad av befintlig infrastruktur kräver helt ny 

infrastruktur. Vid utformning av nya områden som saknar befintlig infrastruktur krävs 

ingen belastning av befintliga system, dock krävs byggnation av nya. En samlad 

utbyggnad kan leda till att hållbarhetsaspekter främjas då friluftsliv och välbefinnande 

främjas för den del av befolkningen som inte vill bo mitt i en storstad genom att inte 

bygga samlat. En glesare utbyggnad ger en mindre påverkan av luftkvalitet och buller. 

Om yta finns för att planlägga ett nytt bostadsområde ger detta möjligheter att 

strukturera stadsutvecklingen centrerat och få möjlighet att implementera lämpliga 

infrastrukturlösningar från grunden. Det ger även möjlighet att samla människor och 

service, vilket ger goda förutsättningar för kollektivtrafiken och en minskad 

klimatpåverkan. 

Inriktningsmålen som redovisades i avsnitt 3.1 redovisar de mål som ska vara 

vägledande för utformningen av Landvetter södra. Staden ska utformas med 

människans välbefinnande i centrum, vara modern, innovativ samt internationell.  

6.2 Motiv till vald lokalisering 

Motiv till att utveckla Landvetter södra är bland annat: 

•  Järnväg Göteborg-Borås   

•  Stråket Göteborg-Borås 

•  Två arbetsmarknadsregioner 

•  Bostadsbrist 

•  Flygplatsen och Airport city 

•  Rådighet över mark 

•  Utveckling av Landvetter tätort 

•  Naturnära boende med stora möjligheter till rekreation 

 

Norr om Landvetter löper Delsjö-Härskogenkilen som påverkas om planområdet istället 

skulle planeras norr om Landvetter. Utbyggnad söder om Landvetter ger en mindre 

påverkan på de gröna kilarna jämfört mot utbyggnad norr om Landvetter vilket gör att 

det södra alternativet är mer fördelaktigt för bevarandet av stora sammanhängande 

naturområden.  

Kärnan för Landvetter södra är placerad så att den fungerar som en trafiknod för 

transport mellan flygplats, Landvetter och omgivande trafikleder. Härryda kommun 

önskar utforma ett hållbart samhälle med möjlighet till hållbara transportmedel. 
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Järnväg Göteborg-Borås planeras att löpa söder om Landvetter, därför är söder om 

Landvetter mer strategiskt att planlägga jämfört mot norra för att ta tillvara på den 

nya transportmöjligheter som järnväg Göteborg-Borås ger.   

Söder om Landvetter finns utrymme att skapa ett nytt samhälle som rymmer fler 

invånare. En ökad befolkning ger ekonomisk tillväxt både kommunalt och regionalt. 

Möjlighet att skapa nya verksamhetsetableringar samt närheten till planerade 

verksamheter vid Landvetter flygplats skapar goda förutsättningar för människor att 

bo och arbeta i regionen. 

En samlad samhällsutbyggnad kräver utbyggnad av ny kollektivtrafik, men eftersom 

det planerade området rymmer många människor och ligger på ett strategiskt läge 

med närhet till flygplats, Landvetter och befintlig infrastruktur bedöms kollektivtrafiken 

kunna utnyttjas av många på ett effektivt sätt. 

6.3 Nollalternativ 

Enligt Miljöbalken 6 kapitlet ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras 

med ett så kallat nollalternativ, vilket ska innehålla en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Övriga 

alternativ ska kunna jämföras emot nollalternativet för att på så sätt kunna jämföra 

respektive alternativs konsekvenser. 

Konsekvenser av nollalternativet kommenteras under varje delavsnitt i avsnitt 7. 

Miljökonsekvenser.  
 
Nollalternativet till planförslaget är att istället för en samlad utbyggnad söder om 

Landvetter sker en organisk utbyggnad av befintlig bebyggelse i och runt Landvetter 

centrum. I nollalternativet förtätas och byggs Landvetter ut med nya områden i 

anslutning till befintliga bostads- och verksamhetsområden. Härryda kommuns 

tillväxtmål ligger på 1,5% och befolkningsökningen är ca 1 %. Nollalternativet innebär 

vidare att ytan vid Landvetter södra fortsätter att vara primärt ett naturområde. 
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7 Effekter och konsekvenser 

7.1  Riksintressen och skyddade områden 

Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän 

synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset 

oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade 

områdets gränser. Den fördjupade översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser 

att tillgodose riksintressena. 

7.1.1 Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård samt 

Natura 2000 

Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Planområdet har inget område som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv eller 

kulturmiljövård. Närmaste riksintresse för Naturvård ligger ca 5 km i nordvästlig 

riktning från planområdet, Maderna, Haktjärn och Högaråsmossen. Riksintresse för 

friluftsliv Härskogenområdet ligger ca 3 km från planområdet.  

Det finns inga Natura 2000-områden inom eller i anslutning till planområdet. Närmaste 

Natura 2000-område är Maderna-Haketjärn som ligger 6 km i nordvästlig riktning från 

planområdet. 

7.1.2 Riksintressen för kommunikation 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen, därmed ska funktionen hos transportsystemet 

säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte negativt påverka varken nuvarande 

eller framtida nyttjande av kommunikationsanläggningen. Påverkan och eventuella 

hänsyn till riksintresse för kommunikation behandlas i planbeskrivningen för FÖP. 

Riksintressen för kommunikation för Landvetter södra visas i Figur 7.1. 

Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet och är utpekad som en särskilt 

betydelsefull väg nationellt, (Trafikverket, 2019). Vägdelen mellan Göteborg och 

Jönköping ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T och 

är utpekad som en väg av särskild internationell betydelse.  

Väg 546 förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse, då den utgör en 

förbindelse mellan Väg 40 och Landvetter flygplats. Väg 549 förbinder Väg 40 med E20 

i Partille kommun. 

Befintligt riksintresse för järnväg i anslutning till planområdet är Kust till kustbanan. 

Kust till kust banan löper mellan Göteborg och Kalmar samt Karlskrona och går genom 

Härryda kommun i öst-västlig riktning. Järnvägen har en viktig funktion som 

interregional järnväg som trafikeras av gods- och persontåg. Hållplatser finns i 

Mölnlycke, Hindås och Rävlanda.  

Järnväg Göteborg-Borås är en framtida höghastighetsbana mellan Stockholm och 

Göteborg. Utredning för dragning av och placering av stationer för järnväg Göteborg-

Borås pågår av Trafikverket. 

Landvetter flygplats är riksintresse för kommunikation. Flygplatsen ligger öster om 

planområdet och planeras expandera i område i östlig riktning om flygplatsen. Detta 
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område inkluderas av riksintresset. Flygplatsens influensområde ska skyddas för att 

säkerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt kommer att försvåras. 

Influensområdet består av:  

• Influensområde med hänsyn till flyghinder där tillkomsten av höga anläggningar 

kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjandet av flygplatsen. 

• Influensområde med hänsyn till buller där störningskänslig bebyggelse kan leda till 

restriktioner för flygverksamheten. 

• Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning. 

 

Figur 7.1. Riksintresse för kommunikation. 
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7.1.3 Riksintresse totalförsvar 

Landvetter södra ligger på ett område som är riksintresse för Försvarsmakten, se Figur 

7.2. Riksintresse för totalförsvar i Härryda kommun är sekretesskyddat. De områden 

som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet har oftast koppling till spanings-, 

kommunikations- och underrättelsesystem. 

 

Området bedöms ha särskilt behov av hinderfrihet för säker in- och utflygning från 

flygplats. Utanför tätort är det samrådsområde för att upprätta objekt över 20 m och i 

tätort 50 m. Samtliga höga objekt som byggs inom riksintresse för totalförsvar 

behöver skickas på remiss till Försvarsmakten. 

 

 

Figur 7.2. Riksintresse för totalförsvaret. 
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7.1.4 Skyddad natur 

Naturreservatet Yxsjön gränsar till planområdet i sydväst, se Figur 7.3. Yxsjöns 

naturreservat beskrivs närmare i avsnitt om Naturmiljö avsnitt 7.10. Området består i 

huvudsak av gammal barrblandskog. Länsstyrelsen arbetar med att utveckla 

naturreservatet till att även omfatta den sydvästra delen av Landvetter södra.  

 

Inom planområdet finns inget område som är biotopskyddsområdet eller 

skogsbiotoper. Strax utanför planområdet i nordvästlig riktning finns ett område på 7 

hektar som är skogligt biotopskyddsområde. 

 

Gallhålans naturreservat består av värdefull ekskog.  

 

 

Figur 7.3 Naturreservat i anslutning till planområdet.  

7.1.5 Strandskydd 

Strandskyddet regleras i 7 kap 13 § miljöbalken och syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden samt bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar normalt 

land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. 

Inom planområdet ligger sjöarna Lilla Ristjärnen, Stora Ristjärnen, Skällsjön och 

Aborrtjärnen som omfattas av strandskyddet, se Figur 7.4. Strandskyddet för 

Landvettersjön, Survesjön, Yxsjön, Äntetjärnsås och Vrångetjärnen hamnar även inom 

det aktuella planområdet. 
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Figur 7.4. Strandskyddsområden inom planområdet. 

7.1.6 Konsekvenser 

Närmaste områden som är av riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård 

ligger på ett avstånd från planområdet som gör att genomförande av planen inte 

bedöms påverka dessa.  

Riksintresse 

Påverkan på väg 40 som är av riksintresse för kommunikation behöver sannolikt 

utredas vidare för att säkerställa att tillfarten från planområdet ej påtagligt försvårar 

tillkomsten eller utnyttjande av transportsystem. 

Höjdskydd 

Större delen av planområdet berörs av höjdskydd dels för riksintresse för 

kommunikation och dels för riksintresse för totalförsvar, se Figur 7.1 och Figur 7.2. Vid 

byggnation av höga objekt inom riksintresse för totalförsvar behöver remiss skickas till 

Försvarsmakten. 

Strandskydd 

Vid åtgärder inom strandskyddat område kan dispens från skyddet behöva sökas hos 

länsstyrelsen enligt 7 kap 18 § miljöbalken. Detta behöver utredas vidare i ett 

detaljplaneskede. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på riksintresse totalt sett som obetydlig jämfört 
med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal och regional omfattning.  

Total påverkan på skyddade områden bedöms som liten negativ, då flera skyddade 
områden kan komma att beröras av planen. Vid lämpliga hänsynstaganden bör 
påverkan kunna begränsas. 
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7.1.7 Åtgärdsförslag  

Undvik exploatering av strandskyddsområden i största möjliga mån.  

Undvik byggnation i anslutning till naturreservat samt den planerade utvidgning för 

Yxsjöns naturreservat.  

7.2 Luftmiljö  

I detta avsnitt behandlas konsekvenser för luftkvalité och luftkvalitetsnormer. 

7.2.1 Förutsättningar 

God luftkvalitet är viktig för människors hälsa och miljö. Luftföroreningar kan vålla 

sjuklighet och förkorta livslängden hos människor samt bidra till bl.a. växtskador, 

övergödning, försurning och klimatförändringar. Utsläppen till luft kommer främst från 

transporter, förbränning och industrier och härrör både från nationella utsläpp och in 

transporterade luftföroreningar från andra länder.  

För luftkvalitet finns det olika riktvärden som bör efterföljas för att undvika 

konsekvenser för miljön och människans hälsa under bygg- och driftsskede. MKN för 

luft innefattar främst gränsvärden för föroreningshalter som maximalt får finnas i 

utomhusluft utan att människor eller miljö tar skada. MKN beskrivs i Förordning om 

miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477). De föroreningar som omfattas 

av förordningen är bensen, kväveoxider (NOx), partiklar (PM10/PM2,5), svaveldioxid, 

kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel, bly, bens(a)pyren och marknära ozon.  

 

Härryda kommun är medlem i luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen. 

Luftvårdsförbundets uppgift att övervaka och informera om den regionala luftmiljön.  

Föroreningshalten i planområdet kommer att öka främst av kolväten, kolmonoxid, 

partiklar (PM10 och PM2,5), NOx och flyktiga organiska ämnen (VOC). Ökningen av 

föroreningar härrör till stor del från utsläpp från fordon som drivs av fossila bränslen.  

I Tabell 7.1 visas en sammanställning miljökvalitetsnormer (MKN) och nationella 

miljömål för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Siffran i parentes avser antal 

tillåtna överskridanden. 

 

Tabell 7.1. Miljökvalitetsnormer och miljömål för kvävedioxider och PM10. 

 Halt (g/m3) medelvärdestid 

 År Dygn Timme 

NO2 MKN 40 60 (7) 90 (175) 

NO2 miljömål 20 - 60 (175) 

PM10 MKN 40 50  

PM10 miljömål 15 30  

 

2012 genomfördes mätningar av kvävedioxider i Härryda kommun, (Miljöförvaltningen 

Göteborg, 2013). Miljömålen för kvävedioxider per år och timme överstigs längs väg 

40. Påverkansområdet från väg 40 är ca 120 m från vägen. MKN av kvävedioxider 

överträddes inte i beräkningen som genomfördes 2012. 

 

Partikelhalter beräknades 2010 i Härryda kommun, (SMHI Norrköping, 2012). 

Mätningen utfördes på två platser i kommunen: Allen i Mölnlycke och Härrydavägen, 

Landvetter. I Allen i Mölnlycke var årsmedelvärdet för PM10 16,6 g/m3 och 

dygnsmedelvärdet 26,9 g/m3. För mätplatsen vid Härrydavägen, Landvetter var 
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årsmedelvärdet för PM10 19,1 g/m3 och dygnsmedelvärdet 33,6 g/m3. Resultaten 

från 2010 visar att MKN ej överträds för kvävedioxider eller partiklar (PM10).  

 

Flygtrafikens luftföroreningar kan påverka planområdet. Vid Landvetter flygplats 

genomfördes mätning av luftkvalitet under 2017, (SWECO, 2017). Under mätperioden 

2017 överträddes inte MKN för NO2 och PM10. 

 

I planområdet finns idag en låg utbyggnad av infrastruktur och utsläpp till följd av 

fordon som uppehåller dig i området är liten. I anslutning till planområdet i nordlig 

riktning finns väg 40 och i östlig riktning finns Eskilsbyvägen. 

7.2.2 Konsekvenser 

Luftföroreningar härrör till övervägande del från utsläpp från förbränningsmotorer i 

biltrafik. Järnväg Göteborg-Borås innebär överflyttning av trafik från väg till järnväg 

inom regionen. Väg 40 är en av de större pendlingssträckorna i landet. Planförslaget 

främjar hållbart resande och kan potentiellt minska trafikflödena, vilket minskar 

utsläpp av luftföroreningar både kommunalt men även regionalt.  

Exploatering av planområdet medför en ökad befolkning som i sin tur leder till en ökad 

andel transporter. Fler människor behöver transporteras mellan arbete, skola och 

service vilket ökar förutsättningen för att stärka kollektivtrafiken. Ökade transporter 

inom planområdet kommer leda till lokalt ökade utsläpp och en försämrad luftmiljö i 

planområdet. Dock förväntas dessa inte överstiga MKN för luft.  

Utsläpp av kolväten, NOx och flyktiga organiska ämnen (VOC) är ej utrett. Beräkningar 

av kolmonoxid och partiklar (PM10) genomfördes 2010 och 2012 vilket gör att 

förutsättningarna kan ha förändrats. Utsläpp från flygplatsen utreddes för kolmonoxid 

och partiklar (PM10) 2017. 

Nollalternativet medför att människor istället bosätter sig i befintliga orter, vilket leder 

till ökade utsläpp av luftföroreningar lokalt i dessa. Då luftföroreningarna ökar i 

befintliga orter leder det till att fler drabbas eftersom det drabbar både redan boende 

samt nyinflyttade invånare. Planförslaget innebär jämfört mot nollalternativet att 

utsläppen av luftföroreningar sprids ut. 

7.2.3 Åtgärdsförslag 

Uppföljning och bevakning av luftmiljön föreslås. Nya mätningar av luftkvalité i 

området ger en uppdaterad bild av förutsättningarna i området.  

Hänsyn bör tas till lokala förutsättningar, exempelvis områdets kupering som kan 

skapa risk för förhöjda halter av luftföroreningar i låglänta områden. Ett annat 

åtgärdsförslag är att genomföra analys av mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i 

utsatta lägen.  

Reservera grönytor i lägen med höga halter luftföroreningar, utformning med särskild 

hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet.   

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på luftmiljön totalt sett som liten negativ jämfört 
med nollalternativet. Påverkan på MKN bedöms som obefintlig för MKN för luft. 
Påverkan är begränsad till lokal omfattning. Notera att påverkan på klimatet 
hanteras separat i avsnitt 7.15. 
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Småskalig eldning av exempelvis ved har en betydande påverkan på den lokala 

luftkvaliteten, men även eldning av löv, kvistar och trädgårdsavfall kan ge en 

påverkan. I Härryda kommuns lokala föreskrifter anges begränsningar gällande när 

och med vilken teknik småskalig eldning får förekomma, dessa begränsningar kan 

utvecklas ytterligare för Landvetter södra.  

För att gynna utvecklingen av hållbart resande i Landvetter södra är det 

rekommenderat att ta fram en Trafik- och mobilitetsplan liknande den för Mölnlycke, 

exempel på rekommendationer som kan vara applicerbara även i Landvetter södra är: 

• Planera för att öka kollektivtrafikens integration i stadslivet 

• Planera för ökad orienterbarhet genom att bilda stråk 

• Planera framtida bebyggelse utifrån ett mobilitet- och infrastrukturperspektiv 

• Planera för ett tätare och mer funktionsblandat Mölnlycke för att skapa närhet 

• Arbeta systematiskt med Mobility management 

• Arbeta för att implementera digitalisering och teknikutveckling 

7.3 Buller, vibrationer och strålning 

I detta avsnitt behandlas planförslagets konsekvenser för buller, vibrationer samt 

strålning. 

7.3.1 Förutsättningar 

Buller, vibrationer och elektromagnetisk strålning har en negativ inverkan på 

människors hälsa. Långvarig exponering av buller från väg- och flygtrafik leder enligt 

flera studier till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Miljömålet God bebyggd 

miljö har fastställts med ett antal preciseringar som bland annat innefattar att främja 

hälsa och säkerhet samt att buller därmed ska undvikas (Naturvårdsverket, 2018). 

Buller 

I förordningen (2004:675) om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och 

kommuner med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta 

åtgärdsprogram vart femte år, Härryda kommun har mindre än 100 000 invånare även 

vid full utbyggnad av Landvetter södra. 

MKN för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm. I förordningen skriver 

regeringen att ”Det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 

på människors hälsa.” Hänsyn ska tas till Trafikverkets nya riktlinjer för vibrationer vid 

väg. Buller från byggnation och trafik får inte överskrida satta bullernivåer för 

temporärt och permanent buller.   

I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande finns bestämmelser om 

riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser.  

Enligt 3 § bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Undantag får tillämpas för lägenheter mindre än 35 kvm (65 dBA) eller om en s.k. tyst 

sida kan anordnas. 

Enligt 6 § bör buller från flygplatser inte överskrida 

1. 55 dBA flygbullernivå (FBN, se vidare beskrivning nedan) 
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2. 77 dBA maximal ljudnivå flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad 

Om 77 dBA överskrids bör ljudnivån inte överskridas mer än 

   1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 

   2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Buller från vägar 

Bullernivåerna från en trafikled varierar över dagen beroende på vägens belastning.  

Buller i planområdet kommer framförallt från Väg 40. Infrastrukturförsörjning med 

tillkommande vägar till och i planområdet är framtida bullerstörningar som kommer 

påverka bullersituationen i planområdet.  

 

Figur 7.5. Bullerutredning Landvetter flygplats. 

Buller från flygtrafik 

Planområdet ligger ca 4 km från Landvetter flygplats vilket gör att flygbuller påverkar 

området.  I dagsläget påverkas enbart ett mindre område i sydöst av buller från 

flygtrafik, se Figur 7.5. 

Buller från tåg 

I dagsläget påverkas enbart ett mindre område i nordöst av buller som härrör från 

Kust till kustbanan. Utbyggnad av järnväg Göteborg-Borås kommer att förändra 

bullerutbredningen och -intensitet från tågtrafiken.  

Bullersituationen i planområdet utreddes i en förstudie om trafikbuller (COWI, 2019).  

Bullerutredningen omfattar buller från väg 40, järnväg samt flyg, se Figur 7.6. 

Bullerinfluensområdet från järnväg Göteborg-Borås bedöms i trafikbullerutredningen 

ge nivåer över 65 dB på ett avstånd av 100m från järnvägen och 350 m från 

järnvägen bedöms bullernivåerna uppgå till över 55dB. Beräkning av bullerutbredning 

är framtagna utifrån fall där inga bullerreducerande åtgärder används. Järnvägen 
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planeras att ha bullerreducerande åtgärder samt att delvis vara nedsänkt, vilket 

kommer leda till lägre bullernivåer än vad förstudien om trafikbuller visar. 

För att kunna bygga bostäder i enlighet med trafikbullerförordningen får ljudnivåer vid 

mest exponerad fasad inte överskrida 60 dB(A) som ekvivalent ljudnivå. Järnväg 

Göteborg-Borås är dimensionerande i de centrala delarna av planområdet, medan 

buller från Kust till kustbanan, riksväg 40 samt övriga vägar i närområdet är 

proportionerande i den norra delen av planområdet. Buller från flygtrafiken påverkar 

inte de markerade områdena för bostadskvarter. Eventuellt kan det påverka ett av de 

markerade områden för utredningsområden för bostäder.   

Buller i bostäder 

För att kunna bygga bostäder i områden där dygnsekvivalent nivå vid fasad 

överskrider riktvärdet ska hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida med 

dygnsekvivalent nivå på som mest 55 dB(A) och maximal nivå nattetid på 70 dB(A). 

Detta kan uppnås med god planering där längre och högre byggnader planeras 

närmast trafikkällan och lägre byggnader byggs bakom. Den högre byggnaden 

skärmar av buller från trafiken. Om uteplatser ska anordnas, ska ekvivalent nivå om 

50 dB(A) och 70 dB(A) maximal nivå klaras. Avsteg finns för maximal ljudnivå. För 

skolor och förskolor ska de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 

pedagogisk verksamhet klara riktvärdet 50 dB(A) för ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) 

maximal ljudnivå. Då Trafikverket planerar Järnväg Göteborg-Borås inom planområdet 

är det viktigt att kommunen och Trafikverket samråder under arbetets gång.  

Skog kan verka bullerdämpande vilket är en ekosystemtjänst. Planförslaget medför 

exploatering av obebyggd mark och därmed avverkning av skog, vilket riskerar att öka 

ljudnivåer i området jämfört med dagensläget. 

Sammanvägt buller 

Resultaten från bullerutredningen som genomfördes av COWI 2019 visualiseras i Figur 

7.6. I utredningen togs ej hänsyn till bullerdämpande åtgärder som är tänkta för 

järnväg Göteborg-Borås, vilket betyder att utbredningen kommer att vara lägre. 

Järnväg Göteborg-Borås dragning är ej fastställd vilket gör att förutsättningar för 

buller kan ändras. Huvudvägnätet för vägtrafik in till Landvetter södra från söder 

stämmer inte med den dragning som presenteras i FÖP:en, därför kommer 

bullersituationen från vägtrafik i planområdet skilja sig från bullerutredningens 

resultat. 
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Figur 7.6. Ekvivalenta ljudnivåer från väg- och spårtrafik vid uteplats på 2 meters höjd för 

framtidens trafiksituation 2040 om planområdet byggs ut för 25 000 invånare, inklusive resultat 
från flygtrafik. 

Vibrationer 

Trafik på järnväg och väg, främst godstrafik, kan orsaka vibrationer som ger 

sömnstörningar för dem som bor nära spåret eller vägen. Hur långt från rälsen som 

ljudet sprids beror på markförhållandena och typ av rälstrafik. Dåliga markförhållande 

och tung godstrafik ger upphov till förhöjd risk för vibrationer i anslutning till 

järnvägen. 

Trafikverkets riktvärde vid nybyggnation och ombyggnad av järnvägsbana och väg 

innebär att ingen ska utsättas för vibrationsnivåer över 0,4 mm/s vägd RMS i 

permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler där människor vistas 

stadigvarande. 
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Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält är ett samlingsbegrepp för dels elektriska fält och dels 

magnetiska fält. I järnvägsutredningen för järnväg Göteborg-Borås har enbart de 

magnetiska fälten behandlats eftersom dessa är svåra att skärma av (Banverket, 

2003).  

Konsekvenserna av att utsätta sig för elektromagnetiska fält är ej fullt utredd men 

forskningen påvisar hälsorisker. Bland annat visar studier att det finns en ökad risk för 

leukemi hos barn som utsätt för en dygnsmedelexponering i hemmet för magnetfält 

över 0,4 µT. 

7.3.2 Konsekvenser 

Buller 

Planförslaget bedöms generera mer trafik, och därmed mer trafikbuller, inom området. 

Bullret kommer att öka i planområdet både jämfört med nuläget och med 

nollalternativet till följd av en ökad befolkning och på grund av järnväg Göteborg-

Borås. Sammantaget bedöms planförslaget medföra negativa konsekvenser för buller 

jämfört med nuläget och nollalternativet. Nollalternativet innebär att fler människor 

bosätter sig i befintliga orter vilket leder till förtätning och utvidgning samt att fler 

utsätts för det buller som genereras från trafik från en ökande befolkning. 

Landvetter södra ligger inom influensområde för Landvetter flygplats vilket gör att 

flygbuller kommer att påverka området. Planförslaget bedöms medföra att fler 

personer blir utsatta för flygbuller, även om det är inom riktvärden.  

Kumulativa effekter kan uppstår för bullerstörning då skog som absorberar buller 

förvinner och ett nytt samhälle tar plats med trafikbuller från både flyg, vä och 

järnväg. 

Behov av skyddsåtgärder behöver utredas, i första hand skyddsåtgärder nära 

bullerkällan. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att nya bostäder klarar MKN 

och riktlinjer.  

Vibrationer 

En ökad trafikering av järnvägen kan ge ökade vibrationer inom planområdet. Utsatta 

platser i planområdet är de nära järnväg Göteborg-Borås. Planområdets 

influensområde för vibrationer är ej utrett. 

Elektromagnetiska fält 

Svenska Kraftnäts generella beräkning är att ingen ny bebyggelse ska placeras 

närmare än 130 meter från en 400 kV ledning. Järnvägar genererar också 

elektromagnetiska fält, vilka är svagare än fälten för kraftledningar på 400 kV. Enligt 

(Banverket, 2003) bedöms närmast liggande byggnader 20–25 meter från järnvägen 

utsättas för fältstyrkor över 0,2 µT sett som dygnsmedelvärde över året. Det finns 

inga normer för exponering, dock kan fältstyrkan 0,2 µT kan ses som ett riktvärde 

baserat på olika undersökningar. 
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7.3.3 Åtgärdsförslag  

För att minska störningen från järnväg Göteborg-Borås, behöver bullerskyddande 

åtgärder vidtas. I MKB:n som framtogs för järnväg Göteborg-Borås presenteras 

åtgärdsförslag för att minska bullerpåverkan. Förslag som presenteras är bl.a. 

bullerskärmar längst spåret och att bygga hus anpassade för bullerutsatta lägen.  

 

För Landvetter södra är det av stor vikt att bullerfrågan hanteras varsamt vid 

genomförandet av järnväg Göteborg-Borås. Bebyggelse bör utifrån buller generellt 

byggas i täta strukturer för att skapa större områden med bättre ljudmiljö. Utgående 

från en tät struktur mot infartsvägar och övriga bullerkällor ökar möjligheten till en 

friare planering i periferin. En bostadsnära park i den centrala delen bör omges av 

bebyggelse och den delen som eventuellt är öppen mot järnväg Göteborg-Borås i 

söder kommer troligtvis behöva skyddas av spårnära bullerskyddsåtgärder. 

Hänsyn ska även tas till buller- och hindersfrihet för flygplatsen.  

Trafikverket uppger i MKB:n för järnväg Göteborg-Borås att om det vid vidare 

undersökningar visar sig att vibrationer över 0,4 mm/s kan uppstå, kommer 

vibrationsreducerade åtgärder att vidtas. Detta kan till exempel ske med KC-pelare i 

skivor eller genom längsgående slitsmurar.  

7.4 Risk 

7.4.1 Förutsättningar 

De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första hand av 

risker förknippade till förutsättningar inom planområdet samt plötsliga större oönskade 

händelser relaterade till transport av farligt gods på väg eller järnväg. En olycka med 

farligt gods kan ge upphov till risk för allmänhet som uppehåller sig i närheten av 

olyckan, vid bedömning av dessa risker tas hänsyn både till den så kallade 

individrisken, det vill säga risken för en individ som råkar uppehålla sig i närheten av 

olycksplatsen, och till samhällsrisken, där hänsyn också tas till om det kan antas vara 

många individer som uppehåller sig i närområdet. Inom riskavstånd från farligt gods-

leder skall inte planeras för personintensiva verksamheter.  

Klimatförändringarna medför bland annat ökad risk för stora regnmängder som 

dagvattensystemen inte klarar av att ta emot. Andra risker förknippade med 

klimatförändringar är t.ex. risker för människors hälsa vid värmeböljor.  

Transport av farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga 

egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte 

hanteras på rätt sätt under en transport. 

 

 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan till följd av buller, vibrationer och strålning totalt 
sett som måttligt negativ jämfört med nollalternativet. Påverkan på MKN för buller 
bedöms som obefintlig. Påverkan är begränsad till lokal omfattning.  
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Översvämning 

En dagvattenutredning har genomförts som underlag för framtagande av FÖP och 

MKB. Den har lokaliserat platser inom aktuellt planområde som riskerar att 

översvämmas, se figur 7.7. Bebyggelse bör inte anläggas i anslutning till platser som 

är markerade som riskzoner för översvämning, inte heller anläggning av infrastruktur. 

Inom området finns vissa lågpunkter, en del av dessa har identifierades i 

dagvattenutredningen som riskområden för översvämningar, dessa markeras i figur 

7.7 i grönt. 

 

Figur 7.7. Karta från Övergripande dagvattenutredning 2017 som visar riskområden för 

översvämning enligt ytavrinningsutredning. De röda stråken visar avrinningsvägar. De gröna 
numreringarna visar potentiella riskområden för översvämning. Kartan är topografisk och 
inkluderar inte faktisk avrinning med hänsyn till markens möjlighet att fördröja, infiltrera etc. 
eller tekniska system (såsom trummor m.m.). (SWECO, 2019)     

7.4.2 Konsekvenser 

Hänsyn behöver tas i detaljplanskede för risker som finns inom planområdet. 
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Transport av farligt gods 

Transport av farligt gods sker dels på väg 40 och dels på Kust till kust banan. Väg 156 

är sekundärled för transport av farligt gods. Järnväg Göteborg-Borås planeras inte att 

användas till farligt gods. Härryda kommun har tagit fram två olika riskanalyser för 

järnvägen för tre olika platser i kommunen. Baserat på riskanalyserna bör bebyggelse 

generellt inte placeras närmare järnvägen än 30 meter och ny bostadsbebyggelse inte 

placeras närmare järnvägen än 80 meter. 

 

Miljöfarliga verksamheter 

Inom planområdet finns idag inga miljöfarliga verksamheter. Eventuell miljöfarlig 

verksamhet som etablerar sig i planområdet ska framför allt lokaliseras i utpekade 

områden. 

 

Verksamheter som vid olycka riskerar att drabba människor och miljö utanför dess 

anläggning omfattas av Sevesolagstiftningen. Inom planområdet finns inget befintlig 

verksamhet som omfattas av Seveso. Eventuella miljöfarliga verksamheter ska prövas 

enligt miljöbalkens 9 kapitel i sedvanlig ordning och behandlas därför inte vidare här. 

Översvämning 

Området berörs av riskområden för översvämning. Då stora områden av växtlighet 

hårdgörs försämras den naturliga förmågan att fördröja vattenmassor vid stor 

nederbörd samt fungera som buffertzoner.  

 

7.4.3 Åtgärdsförslag  

Vidare utredning krävs i detaljplaneskedet avseende konflikter mellan riskområden och 

tilltänkt exploatering. 

Detaljerade geotekniska undersökningar bör göras i anslutning till identifierade 

översvämningsområden om bebyggelse ska planeras.  

7.5 Markmiljö 

7.5.1 Förutsättningar 

Marken inom FÖP-området är i dagsläget nästan helt oexploaterad och saknar 

hårdgjorda ytor, stor del av området är täckt av kuperad skogsmark. 

Landskapet är synbart påverkat av inlandsisen som format hällar och bildat sandiga 

sediment i områdets dalgångar. Stenblock finns i landskapet, vilket är en annan effekt 

av inlandsisen, stenblocken skapar unika rumsbildningar på vissa platser samt habitat 

för flora och fauna. 

Markens geologi består till största del av berggrund med två miljarder år gammal 

gnejs, med inslag av morän och organiska jordarter, se Figur 7.8. Moränen, som ligger 

direkt på berggrunden, är ofta den helt dominerande jordarten i terrängens högst 

belägna partier (White arkitekter, 2017). 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på risk totalt sett som liten negativ jämfört med 

nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal omfattning.  
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Figur 7.8 Jordartskarta som visar områdets geologiska förutsättningar.  

Miljön i Landvetter södra består av en varierad terräng och stora höjdskillnader. Den 

låglänta terrängen närmast Landvettersjön ligger ca +60 m över havet (ö.h.). 

Områdets inre obebyggda skogsområde består av skogbeklädda åsar som ligger ca 

150 m ö.h. På vissa åsar har avverkning skett. Området har även flera lågpunkter med 

sjöar utspridda inom området. I sydväst gränsar Yxsjön till området, med en höjd på 

ca 104 m ö.h. 

Inom området finns dalgångar med våtmarker där jordarna spelar en viktig roll som 

ekosystemtjänst då de absorberar, binder och renar vatten, samt fungerar som en 

viktig reservoar för koldioxid (CO2). Nära Landvettersjön och Yxsjön återfinns bördiga, 

väldränerade jordar på slätterna.  

Inga markmiljöundersökningar avseende förorenad mark har utförts i samband med 

framtagande av FÖP:en. Marken kan innehålla gasen radon som finns naturligt i 

berggrunden.  

7.5.2 Konsekvenser 

Förändrad markanvändning inom ett naturområde kan påverka markförhållanden och 

störa naturens jämvikt, vilket kan öka risker för exempelvis vatten- och vinderosion, 

(SGU, 2019a). Risk för erosion kan öka vid stor avverkning då trädens rotsystem 

binder vatten och håller jordarna på plats, erosion kan vidare leda till skred och ras, 

(SGU, 2019b). Även byggande av vägar eller dikning (som påverkar markavvattning) 

kan öka risken. Då det aktuella området främst består av mer svår eroderat underlag, 

såsom berg, bedöms risken för erosion inom området som liten. Ytor med 

lätteroderade jordarter, såsom sand och slit, kan dock riskera erosion vid avverkning 

och kraftig vind eller nederbörd. Jordmånsbildning som ekosystemtjänst riskerar även 

att påverkas negativt till följd av hårdgjorda ytor och annat markanspråk som 

planförslaget innebär. Även dagvattenavledning från hårdgjorda ytor kan påverka 

erosionen i området.  
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Radon är en gas som är radioaktiv och den finns naturligt i berggrunden. Gasen bildas 

när radium sönderfaller. Gasen är den enskild största strålkällan som exponerar 

människor för joniserande strålning. Radon finns i marken och i olika byggmaterial. 

Vatten i enskilda brunnar kan innehålla radon eftersom gasen finns i berggrunden. En 

långvarig exponering av radon ökar risk för att utveckla lungcancer.  

Byggherren ska vid bostadsbyggande enligt bestämmelserna i bland annat Plan- och 

Bygglagen och BBR ansvara för att känna till förhållandena på platsen och se till att 

gränsvärden för radon inte överstigs. 

Vid grundläggning på berg beror radonrisken av bergartens uranhalt, bergets 

sprickighet och grad av uppkrossning. Planområdet består till stor del av urberg och 

torv, vilket innebär lågrisk för förekomst av radon i marken, men lokala variationer 

kan förekomma. Sprängning i berg och fyllnad med krossprodukter innebär i 

normalfallet att byggnation ska ske med radonskyddande utförande. 

I Härryda kommun bedöms radonhalten i marken vara låga till normala. Inom 

planområdet finns inget område som i radonsynpunkt bedöms som högrisk.  

FÖP-området består främst av oexploaterade ytor utan befintliga eller historiska 

verksamheter vilket gör att förekomst av förorenad mark är begränsad. Den 

nybyggnation som FÖP:n möjliggör medför dock omfattande markarbeten som i sin tur 

kan medföra att okända förorenade massor schaktas av anläggningstekniska skäl. 

Detta innebär risk för föroreningsspridning, även om risken bedöms som låg. 

   

7.5.3 Åtgärdsförslag 

Schaktarbeten skall utföras med betryggande säkerhet mot ras/skred enligt svensk 

byggtjänsts skrift ”Schakta säkert” och en schaktanmälan ska lämnas till kommunens 

miljökontor innan arbetenas start. 

Vid misstanke om påträffad förorening bör detta undersökas omgående. Utifrån 

tidigare markanvändning är misstanke om påträffande av markförorening i dagsläget 

låg.  

Kvittblivning av överskottsmassor definieras som avfall enligt 15 kap. 1 § miljöbalken. 

För förorenade områden gäller upplysningsskyldigheten enligt 10 kap. 11 § 

miljöbalken. 

Anmälan enligt 28 § FMVH för att återanvända och återvinna schaktmassor kan krävas 

beroende på risken för förorening av mark och vatten. Upplysningsplikten gäller alltid 

om förorening påträffas eller misstänks enligt 10 kap. 11§ miljöbalken. Den som 

schaktar betraktas även som verksamhetsutövare enligt miljöbalken och har ett 

ansvar att bl.a. följa hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och vidta nödvändiga 

försiktighetsåtgärder vid arbetet. 

Exponerings- och spridningsrisker, samt de riskreducerande åtgärder och kontroller 

som krävs, beskrivs lämpligen i ett kontrollprogram för entreprenadens genomförande. 

En erosionsutredning för Landvetter södra kan tas fram i anslutning till kommande 

detaljplanearbeten. Denna bör innefatta en dokumenterad besiktning av platsen, samt 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan och områdets omfattning bedöms påverkan på markmiljö totalt sett 
som måttlig negativ jämfört med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal 

omfattning.  
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en analys av pågående erosionsprocesser och förväntade eller möjliga erosionsförlopp 

på lång sikt. Erosionsutredningens omfattning behöver anpassas efter den tänkta 

markanvändningen. Standarden hos eventuella befintliga erosionsskydd behöver 

bedömas och klimatförändringarnas förväntade påverkan på risker för erosion under 

bebyggelsens förväntade livslängd bör beaktas. 

Planområdet ligger i ett lågriskområde för radon. Skyddsåtgärder för att säkerställa att 

miljömål och riktvärden klaras bör dock tas fram i detaljplaneskedet.  

7.6 Ytvatten 

I detta avsnitt redogörs för de ytvattenförekomster som förekommer inom FÖP-

området samt den miljöpåverkan som planförslaget förväntas ha på dessa. 

Avsnittet behandlar förutsättningar och påverkan på ytvatten med fokus på 

vattenverksamhet och ytvattnets kvalitet utifrån systemet med miljökvalitetsnormer 

(MKN) för kemisk och ekologisk status.  

Inom EU-samarbetet antog alla länder år 2000 ramdirektivet för vatten. Direktivet har 

implementerats i svensk lagstiftning genom vattenförvaltningsförordningen (SFS 

2004:660). Arbetet som rör förordningen brukar kallas ”vattenförvaltningen”. Vissa 

ytvatten och grundvattenområden har beslutats utgöra så kallade vattenförekomster, 

vilka omfattas av MKN. MKN anger den miljökvalitet som ska uppnås eller råda i 

ytvattenförekomster normalt senast år 2021 och delas upp i ekologisk respektive 

kemisk status. För ytvattenförekomster gäller god kemisk status samt god eller hög 

ekologisk status som norm. I vissa fall har vattenmyndigheterna beslutat om undantag 

med mindre skarpa krav eller tidsfrist till år 2027. 

I databasen VISS (Vatteninformations System Sverige) finns information om MKN 

samt ekologisk och kemisk status för respektive vattenförekomst. 

Vattenmyndigheten beslutar vart 6:e år om vilken status en vattenförekomst har. Som 

underlag till beslutet ligger länsstyrelsens bedömningar utifrån befintliga miljödata. I 

VISS finns även uppdaterade, men ännu inte fastställda statusbedömningar som 

grundar sig på senare underlag. Dessa används som en indikation på aktuell 

statusbedömning. Statusbedömningarna har dock ännu inte genomgått processen för 

fastställelse.  

7.6.1 Förutsättningar 

Det aktuella området präglas av skogsmark och naturliga vattenområden, såsom 

sjöar, vattendrag och våtmarker. Det aktuella området gränsar till flera stora sjöar, 

vilka utgörs av bland annat Landvattersjön i nordväst och Yxsjön i sydväst. Inom 

området finns totalt 15 sjöar (White arkitekter, 2017), dessa framgår av Figur 7.9 

samt Tabell 7.2. Flera av sjöarna hyser höga naturvärden kopplade till både flora och 

fågelliv. Samtliga av sjöarna, förutom Skällsjön, benämns som tjärnar. Enstaka diken 

finns längs med stigarna i området, men merparten av vattensystemet inom området 

består av naturliga flöden.  
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Figur 7.9. Kartan visar yt- och grundvattenförekomster inom planområdet. 

Det största rinnande vattendraget i området är Risbäcken, i nordöstra delen av 

området. Norr om området löper Mölndalsån och nordost om området ligger 

Björredsbäcken. Inga ytvatten inom FÖP-området omfattas av MKN, dock finns några 

angränsande vattenområden med MKN. Planområdet omfattas inte heller av något 

vattenskyddsområde. Landvettersjön, Mölndalsån, Yxsjön, Skällsjön samt Skärsjön är 

enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län fiskevårdsområden. 

Tabell 7.2. Sjöar inom och angränsande till planområdet för Landvetter södra. 

Tjärnar/sjöar inom FÖP-området 

 

Sjöar som angränsar till FÖP-

området 

Prästtjärn Landvettersjön 

Murtjärnen Yxsjön 

Stora Fuletjärnen Survesjön 

Lilla Fuletjärnen Skärsjön 

Maretjärnen Stora Äntetjärnen 

Aborrtjärnen  

Lilla Ristjärn  

Stora Ristjärn  

Rakettjärn  

Rakettjärnarna  

Svarttjärnsås  

Svarttjärnen  

Flatetjärnen  

Gråknutan  

Skällsjön  
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Stora Ristjärn 

Stora Ristjärn ligger i områdets mitt och kommer att ingå i den centrala 

utbyggnadaden enligt FÖP:ens markanvändingskarta. Stora Ristjärn har en area på 

0,036 km2 och Göta älv som avrinningsområde. Det är en naturligt näringsfattig tjärn, 

omgiven av gungflyn och sumpskog. Fyra gröna stråk kommer enligt FÖP:ens 

markanvändningskarta att leda in mot vattenområdet för att bibehålla naturliga 

grönområden och en sammanhängande naturmiljö. Både Stora och Lilla Ristjärn, som 

ligger strax norr om Stora Ristjärn, omfattas av strandskydd (mer om strandskydd går 

att läsa i avsnitt 7.1). 

Tabell 7.3. Ytvatten som omfattas av miljökvalitetsnormer. 

EU ID Ekologisk status  Kvalitetskrav 
och tidpunkt  

Kemisk yt-
vattenstatus  

Kvalitetskrav 
och tidpunkt  

Landvettersjön  

SE639898128091 

Måttlig ekologisk status God ekologisk 

status  

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Yxsjön   

SE639716128396 

 

Måttlig ekologisk status God ekologisk 

status 2021 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

Mölndalsån  

SE640138128900 

 

Otillfredsställande 

ekologisk status 

God ekologisk 

status 2021 

Uppnår ej god 

kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

 

Landvettersjön 

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status (Tabell 7.3). Kvalitetsfaktorn 

fisk är central för bedömningen, då fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 

vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten har även problem med 

försurning, vilket dock avhjälps genom kalkning med bra resultat. 

 

Yxsjön 

Vattenförekomsten är klassad till måttlig ekologisk status (Tabell 7.3). Kvalitetsfaktorn 

fisk är central för bedömningen, då fiskar och andra vattenlevande djur inte kan 

vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten har även problem med 

försurning, vilket dock avhjälps genom kalkning med bra resultat. 

 

Mölndalsån 

Vattenförekomsten är klassad till otillfredsställande ekologisk status (Tabell 7.3). 

Kvalitetsfaktorn fisk är central för bedömningen, då fiskar och andra vattenlevande 

djur inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Vattenförekomsten har även problem 

med försurning, vilket dock avhjälps genom kalkning med bra resultat. 

 

Dikningsföretag (markavvattning) 

Markavvattning är åtgärder som syftar till att avvattna mark, sänka eller tappa ur ett 

vattenområde eller skydda en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Dikning, 

bortledning eller invallning av vatten för att dränera mark eller skydda mot 

översvämning kan räknas som markavvattning. I stora delar av Sverige är det 

förbjudet att avvattna mark, och förbudet gäller för hela Västra Götalands län. För att 

kunna utföra en markavvattningsåtgärd krävs tillstånd enligt miljöbalken. I Landvetter 

södra finns ett dikningsföretag (benämning Björröds DF 1943, arkiv nr O-E1a-0366) 
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från 1943 i områdets nordöstra del (figur 7.8). Hur dikningsföretaget påverkar 

utvecklingen behöver utredas vidare i nästa skede. 

7.6.2 Konsekvenser 

Påverkan på ytvatten kan uppstå både under bygg- och driftskede. Under byggskede 

är det viktigt att skyddsåtgärder och anpassningar görs för att minimera risk för 

negativ påverkan, såsom spridning av föroreningar till vatten. 

Yxsjön, Landvettersjön och Mölndalsån som omfattas av MKN för ytvatten, ligger 

utanför exploateringsområdet. Ytorna som gränsar till Landvettersjön samt Yxsjön 

kommer enligt FÖP:ns markanvändningskarta att bestå av grönområden, vilket 

innebär att inga stora ingrepp i naturen kommer att ske i dessa områden. Mölndalsån 

ligger strax norr om planområdet och angränsar därmed inte till området. Inga ingrepp 

förväntas inom eller nära dessa ytvattenområdena bedöms aktuella i dagsläget, vilket 

innebär att exploateringen av Landvetter södra sannolikt inte kommer att skapa 

ytterligare vandringshinder för fisk och vattenlevande organismer. Ingen djupare 

bedömning av inverkan på MKN bedöms därför nödvändig i detta skede, men då 

indirekt påverkan på MKN inte helt kan uteslutas bör en utförligare utredning göras i 

detaljplaneskede.  

Som följd av utbyggnadsalternativet förväntas en utvecklad lokal infrastruktur och 

bebyggelse där FÖP:ens implementering kommer att föregås av detaljplanering som 

anpassas för att klara MKN i vatten.  

De tjärnar/sjöar som ligger inom FÖP-området omfattas inte av MKN. Ristjärn som 

ligger i centrumbebyggelsen och är den tjärn som främst riskerar att påverkas 

negativt av markanspråken. 

Under byggskedet kan anläggningsarbeten behöva utföras i eller i närheten av 

ytvatten, vilket kan innebära vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. 

Anläggningsarbeten kan vara schakt eller utfyllnad samt anläggande av trummor och 

kulvertering. Hur detta kommer att utvecklas behöver fastställas i nästa skede. Vid 

ingrepp i vattenområde kan anmälan om vattenverksamhet behöva göras till 

tillsynsmyndighet enligt 11 kap miljöbalken. 

Som en följd av exploatering av Landvetter södra, som är ett stort område med 

många naturliga vattenförekomster, kan vattenbalansen i planområdet förändras, 

därav är det viktigt att balansen beaktas i vidare planering av Landvetter södra för att 

inte negativt påverka ekologin och viktiga ekosystemtjänster.  

 

 

7.6.3 Åtgärdsförslag 

Anpassningar i projekteringen/detaljplanskede behöver göras för att i största möjliga 

mån undvika negativ påverkan på ytvattenförekomster. Uppställnings- och 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 

Bedömningen är att påverkan på planområdets ytvattenförekomster är liten negativ 

jämfört med nollalternativet. Bedömningen görs även att risk för liten indirekt 

påverkan på MKN föreligger för de vattenförekomster som angränsar till planområdet.  

Påverkan är begränsad till lokal omfattning. 
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serviceplatser för fordon och maskiner bör anordnas så att inte läckage och spill av 

drivmedel och bränslen kan förorena ytvatten eller grundvatten. 

Vidare utredning om åtgärdens påverkan på vattenmiljön i förhållande till spillvatten 

inom området behöver utföras i detaljplaneprocessen. 

Ökad kunskap om eventuellt berörda våtmarker och beroendesamband mellan 

inströmnings- och utströmningsområden, framförallt inom området för strategisk 

tätortsutveckling, behöver tas fram.   

I detaljplanskedet bör eventuell indirekt inverkan på MKN utredas då risk för negativ 

påverkan föreligger.  

7.7 Grundvatten 

Detta avsnitt behandlar förutsättningar och påverkan på grundvattenförekomster. 

Miljöaspekten grundvatten är avgränsad till den påverkan och de effekter och 

konsekvenser som åtgärden har på grundvattenkvalitet och grundvattenkvantitet i 

vattenförekomster såväl som övriga grundvattenmagasin. Värderingen utgår från om 

grundvattenmagasinet har potentiellt värde som dricksvattenresurs, om 

vattenresursen är skyddad enligt lag och om möjlighet finns att ersätta vattentäkten. 

För grundvattenförekomster har särskilda miljökvalitetsnormer (MKN) satts upp. MKN 

anger den miljökvalitet som ska uppnås eller råda i vattenförekomsten, i normalfallet, 

senast 2021. För grundvattenförekomster gäller god kvantitativ och god kemisk status 

som norm. I vissa fall har vattenmyndigheterna beslutat om undantag med lägre krav 

eller tidsfrist till 2027.  

I databasen VISS finns information om MKN samt ekologisk och kemisk status för 

respektive vattenförekomst. 

7.7.1 Förutsättningar 

Grundvatten är det vatten som finns i jord och berggrund där jordens porer och 

berggrundens sprickor är helt vattenfyllda och utgör en så kallad mättad zon. Ett 

grundvattenförande jordlager med relativt stor mäktighet kallas grundvattenmagasin. 

Vatten finns normalt även i en övre, omättad zon, där det även finns luft i porer och 

sprickor och benämns då markvatten. Grundvattenmagasin som tillåter tillräckligt 

stora uttag av grundvatten kan vara särskilt utpekade som grundvattenförekomster. 

Grundvattenmagasin finns i friktionsjordar. Magasinen kan vara antingen öppna, där 

lerlager saknas, eller slutna där de överlagras av ett täckande lerlager. Ibland kan det 

förekomma ett övre grundvattenmagasin i jord ovan lera. Grundvatten kan även 

förekomma i sprickor i berg. Grundvattenmagasin kan användas vid exempelvis 

vatten- och energiförsörjning. 

Grundvattenmagasin som tillåter tillräckligt stora uttag av grundvatten kan vara 

särskilt utpekade som grundvattenförekomster. Grundvattenförekomster är skyddade 

och utgör många gånger dricksvattentäkter eller skyddas med hänsyn till deras 

möjlighet till framtida vattenförsörjning.  

Norr om området finns en grundvattenförekomst, Härryda grundvattenmagasin, som 

även nuddar FÖP-området vid Backavägen (Figur 7.9). Grundvattenmagasinet 

omfattas av MKN för grundvatten (Tabell 7.4). 

Härryda grundvattenmagasin är en 7 km lång grus- och sandförekomst med mycket 

goda eller utmärkta uttagsmöjligheter. Magasinet håller vatten för ca 5–25 l/s. 
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Grundvattenmagasinet uppnår i dagsläget kvalitetskraven för både kvantitativ status 

och kemisk status. 

Tabell 7.4. Grundvattenförekomster inom FÖP-området 

EU ID  

 

Kvantitativ 
grundvattenstatus  

Kvalitetskrav  Kemisk 
grundvattenstatus  

Kvalitetskrav  

 

Härryda  

SE640171-

129170 

God kvantitativ 

status 

God kvantitativ 

status 

God kemisk 

grundvattenstatus 

God kemisk 

grundvattenstatus 

 

7.7.2 Konsekvenser 

Grundvatten 

Sänkning av grundvattennivån kan leda till att sättningar i sättningskänsliga jordarter 

såsom lera och organiskt material i marken uppstår. Detta kan vidare leda till att 

byggnader och anläggningar sjunker och spricker. En grundvattensänkning kan också 

ge lägre vattennivåer i energibrunnar som påverkar effektuttaget ur brunnen. Sänkta 

nivåer kan också ge påverkan på naturmiljöer och fornlämningar om det blir andra 

fuktighetsförhållanden. Känslighet för grundvattenpåverkan beror på jordens 

egenskaper.  

Den yta inom planområdet som berör Härryda grundvattenmagasin kommer enligt 

FÖP:en att bestå av ett mindre grönområde, följt av bostadsbebyggelse söderut. 

Därav bedöms risken som liten att skada grundvattenförekomsten. Risk att påverka 

MKN för grundvatten bedöms även som liten till obefintlig. 

Frågan är viktig att hantera i fortsatt planering och kompletterande utredningar kan 

behöva tas fram i senare skede. 

 

7.7.3 Åtgärdsförslag 

Upplag för massor bör undvikas inom grundvattenområde, för att inte riskera läckage 

av farliga ämnen till vattnet. 

Detaljerade geotekniska undersökningar bör göras i anslutning till identifierade 

översvämningsområden om bebyggelse ska planeras. Tydliga krav bör ställas från 

kommunen gällande kontroll för att grundvattnet inte ska påverkas. 

Anpassningar i projekteringen/detaljplanskede behöver göras för att i största möjliga 

mån undvika negativ påverkan på grundvattenförekomster. Uppställnings- och 

serviceplatser för fordon och maskiner bör anordnas så att inte läckage och spill av 

drivmedel och bränslen kan förorena ytvatten eller grundvatten. 

 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 

Bedömningen är att påverkan på planområdets grundvattenförekomster är liten 

negativ jämfört med nollalternativet.  

Påverkan är begränsad till lokal omfattning. 
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7.8 Vattenförsörjning 

7.8.1 Förutsättningar 

Kommunens vattenförsörjningsplan ska medverka till en trygg och säker 

dricksvattenförsörjning. FÖP:en ska vara ett hjälpmedel till den kommunala 

planeringen samt för att långsiktigt identifiera potentiella dricksvattenresurser.  

 

I kommunen finns en ytvattentäkt (Finnsjön) och två grundvattentäkter (Rävlanda och 

Hällingsjön). Täkterna står för 80% av dricksvattenförsörjningen och de resterande 

20% utgörs av samfälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. 

Grundvattentillgångarna i Härryda kommun är utmed Mölndalsån, Storåns dalgångar 

och söder om Gingsjön. För Finnsjöns distributionsområde finns det 

reservvattenförsörjning som vid en krissituation temporärt kan täcka invånarnas 

behov. Landvetter södra kommer försörjas av Finnsjön, som ligger sydväst om FÖP-

området. 

Spillvatten 

2011 upprättades en kommunal avloppsförsörjningsplan. I planen identifierades ett 

flertal enskilda spillvattenanläggningar och i Landvetter södra finns det totalt 15 

stycken. Dessa kommer med tiden att anslutas till områdets nya anläggning för 

avloppsvatten mellan 2020 – 2050.  

 

Huvudnätet för spillvatten löper parallellt med dricksvattennätet. Spillvattnet föreslås 

anslutas till befintligt ledningsnät i Backa, Björröd och Magasinsvägen. Mot Backa sker 

den huvudsakliga avledningen. Ett antal mindre avloppspumpstationer fordras för att 

möta variationen i topografin. Landvetter södra kommer att anslutas till det södra 

spillvattensystemet som Landvetter samhälle har. Den består av en pumpkedja som 

startar i Härryda.  

 

Kriterier för utplacering och dimensionering av spillvattenledningsnät, 

 

• Ledningsstråken följer huvudsakligen vägarna 

• Minimera längden på ledningarna 

• Hålla nere antalet större avloppspumpstationer 

• Ledningar och pumpstationer dimensioneras för säkerhetsfaktorn 

• Minsta dimension på självfallsledningar om 200 mm  

 

Delar av Landvetter södra bedöms kunna avledas med självfall mot Björröd, vilket 

besparar en avloppspumpstation. I höjd med tillfarten till Björröd har den största 

pumpstationen för området placerats. Totalt identifierats att topografin förutsätter 13 

stycken avloppspumpstationer i Landvetter södra. 

Dricksvatten 

Idag försörjs Landvetter av Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke. I Landvetter samhälle 

finns en högreservoar med stödmatning från Partille kommun via Gökskulla. 

Medelförbrukningen för Landvetter är 11 liter per sekund och maxförbrukningen 34 

liter per sekund. Härryda kommun planerar för att bygga ett nytt vattenverk i Hindås 

med överföringsledningar till Landvetter via Rya Hed. Vid Härryda kyrka föreslås en 

tryckstegringsstation. Dels för att göra det möjligt för en reservmatning mot Hindås 

och tryckreducering mot Landvetter. Denna lösning medför att trycket inte reduceras 

utan höjs vid högförbrukning. Till år 2060 uppskattas antal bostäder till ca 17 000. Det 

medför att vattenförbrukningen uppgår i medel till ca 80 liter per sekund och 
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maxförbrukningen till ca 240 liter per sekund. En stor del av förbrukningen är 

beroende på utbyggnaden av Landvetter södra. 

En övergripande dagvattenutredning över Landvetter södra togs fram under 2019, 

(SWECO, 2019), där principer för omhändertagande av dagvatten beskrivs för 

planområdet.  

Matningsväg och anslutningar 

Landvetter södra och hela Landvetterområdet inklusive Härryda försörjs via en ny 

blandreservoar placerad söder om Backa i Murtjärn. Den nya högreservoaren föreslås 

matas från Mölnlycke via kyrkans tryckstegringsstation och överföringsledningar från 

Hindås. För att i ett senare skede matas vidare i två riktningar, 

• Norrut med självtryck in i Landvetter samhälle 

• Mot Härryda och söderut via tryckstegring in i Landvetter södra 

 

Den sistnämnda matningsvägen är den primära för Landvetter södra. Tryckstegringen 

är nödvändig för att tillgodose acceptabla trycknivåer för högt belägen bebyggelse. De 

inkluderas också i tryckzonen för att tillgodose acceptabla trycknivåer. Den sekundära 

matningsvägen föreslås vara från Björröd via en ny tryckstegringsstation vid 

Björrödsbäcken. 

 

Anslutningen av Landvetter södra föreslås från tre punkter, 

 

• Huvudanslutningen, Magasinsvägen 2 vid Mölndalsån 

• Sekundära anslutningen, vid Björrödsbäcken 

• Nordost om korsningen Kyrkvägen/Magasinsvägen 

 

Innan huvudsystemet är fullt utbyggt med rundmatning och vattentorn krävs det en 

kraftig huvudledning genom området ned till stationscentrum. Vid vidare utbyggnad av 

stationscentrumet och centrumstråket kan det krävas framtida ledningsförstärkningar 

mot de norra delarna av Landvetter. 

7.8.2 Konsekvenser 

Vattenbalansen kommer att förändras i Landvetter södra i och med utbyggnaden av 

ett nytt samhälle, därav är det viktigt att balansen beaktas i vidare planering av 

Landvetter södra för att inte negativt påverka ekologin och ekosystemtjänsterna.  

 

Ett välfungerande system för hantering av avlopp minskar risk för näringsläckage till 

sjöar och vattendrag och därmed övergödningsproblematik. 

Till FÖP:n har en utredning om VA-försörjningen upprättats. Landvetter södra är ett 

kraftigt kuperat område, vilket innebär utmaningar i fråga om vattenförsörjning. 

Utredningen föreslår att en högzon ska konstrueras för att kunna anlägga ett 

vattentorn som kan tillgodose förbrukningsvariationerna i området samt minimera 

ledningsdimensionerna. Högzonen kommer att försörjas via en blandreservoar söder 

om Backa, vilket kommer matas från Mölnlycke och Hindås. Murtjärns blandreservoar 

och Slättås vattentorn kommer att försörja Landvetter södra tills de nya 

anläggningarna är färdigställda för användning.  
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7.8.3 Åtgärdsförslag 

Framtida användning av befintliga reservoarer och hur dessa ska samverka med den 

nya blandreservoaren bör utredas vidare i den kommunala planeringen. 

7.9 Dagvattenhantering 

7.9.1 Förutsättningar 

Landvetter södra är idag naturmark där dagvattnets avrinning sker långsamt, vilket 

innebär att vattnet får mer tid att infiltrera till grundvattnet och mer tid för 

växtligheten att nyttja vattnet, vilket det är grunden till dagvattnets vattenbalans. 

Vattenbalansen kommer att förändras i Landvetter södra i och med utbyggnaden av 

ett nytt stationssamhälle.  

7.9.2 Konsekvenser 

Vid exploatering och hårdgörning av naturmark förändras förutsättningarna för 

markinfiltration för dagvatten samt förändrar avrinningsmönstret. Detta kommer att 

påverka flödet från området och utgör en ökad belastning på befintliga 

dagvattensystem. Dagvatten från trafikerade ytor för också med sig föroreningar, t.ex. 

partiklar som behöver renas för att inte påverka recipienterna negativt. Flera av 

recipienterna i planområdet är klassade enligt VISS, Tabell 7.4, vilka det finns 

uppsatta nivåer för vattenkvalité. För att inte överträda nivåer för vattenkvalité krävs 

rening av vatten som avleds till recipient inom planområdet. 

Med lokala lösningar nära källan sprids infiltrationen och den tröga avledningen sker 

över det berörda området. För att komplettera denna lösning föreslås att dammar 

anläggs på strategiska lägen för att möjliggöra att årsnederbörden får en chans att 

infiltrera, tas av växtligheten och verka för att bibehålla den befintliga vattenbalansen 

och god ekologi. Dammar planeras med fördel inom eller utanför natur- och 

parkområden.  

 

7.9.3 Åtgärdsförslag 

Det är viktigt att ta dagvattenfrågan i beaktande vid vidare planering av Landvetter 

södra så att inte den kvarvarande naturen med dess sjöar, tjärn och vattendrag får en 

hämmad vattenbalansen.  

 

 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på vattenförsörjningen som liten negativ jämfört 
med nollalternativet. 

 
Påverkan är begränsad till lokal omfattning. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 

Beaktat ovan bedöms påverkan på dagvattenhanteringen som måttlig negativ, 

jämfört med nollalternativet, till följd av större ytor hårdgörs i planområdet.  
 
Påverkan är begränsad till lokal omfattning. 
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Rening av dagvatten krävs så att den planerade bebyggelsen inte medför skada på 

recipient. Beakta inverkan på planområdet för kraftiga regn och skyfall för att undvika 

översvämningar. Dagvattenhantering i planområdet behöver utredas mer i detalj när 

utformningen av Landvetter södra är fastställd för att kunna dimensionera 

vattensystem efter befintliga förutsättningar. 

7.10 Naturmiljö 

7.10.1 Förutsättningar 

Landvetter södra är ett nästan oexploaterat område på ca 1400 hektar som till stor del 

täcks av skog, se Figur 7.10. Stora delar av området består av tall- och granskog som 

delvis är självföryngrad, här ryms även våtmarker samt ett flertal sjöar och tjärnar. 

Många av områdets skogsbestånd är också påverkat av det moderna skogsbruket, 

exempelvis via kalhyggen och åldershomogena barrträdsbestånd. I den västra delen 

av planområdet är hällmarker vanligt förekommande, vilket kan förklaras med att 

området härjades av en stor skogsbrand 1925. Regelbundna skogsbränder har skapat 

utrymme för lövträd som björk och asp som förekommer rikligt i lövbrännor inom 

området. Det relativt orörda området och dess naturliga vattenståndsdynamik med 

många och täta sjöar är viktiga faktorer för områdets naturvärden. Här finns viktiga 

ekologiska samband mellan myrmarker, småvattendrag och sumpskogar (Härryda 

kommun, 2012a). Skogen är även en viktig kolsänka, vilket innebär att den binder 

koldioxid från atmosfären och fungerar som en klimatreglerande ekosystemtjänst. 

 

Figur 7.10. Karta över skogsområden och naturmiljö.  

Våtmarker 

Den kuperade terrängen inom det aktuella området tillsammans med nederbörden 

möjliggör flera våtmarker. En våtmark är ett naturområde som håller vatten under en 

stor del av året. Vattnet kan finnas under, nära, i eller över markytan och området kan 

även vara vegetationstäckt (ArtDatabanken, 2020b). Vanliga våtmarker inom 

kommunen är små till medelstora myrar av intermediär typ, det vill säga att de inte 

påverkas av vatten från omgivande mark (Härryda kommun, 2012a). Dessa myrar är 

Naturmiljö 
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ofta relativt torra och fasta med vegetation av olika ris och kan hysa fridlysta arter 

såsom klockgentiana. I näringsrika översvämningsvåtmarker hittar man en mycket 

art- och individrik fågelfauna. Här stannar både häckande och flyttande fåglar. Grunda 

vattenområden och små dammar är viktiga leklokaler för grodor och salamandrar. 

Dessa djur är fridlysta och känsliga för utdikning av våtmarker, (Härryda kommun, 

2012a). Våtmarker fungerar som värdefulla ekosystemtjänster, då de naturligt kan 

förebygga översvämningar, binda och lagra kol samt rena vatten från näringsämnen, 

föroreningar och markpartiklar (Naturvårdsverket, 2019). Större myrar (mossar) inom 

området är Grävlingsmossen, Korsmossen, Orremossen samt Rismossen strax väst om 

Lilla och Stora Ristjärnen. 
 

Yxsjöns naturreservat 

Yxsjöns naturreservat (se Figur 7.10) är ett sammanhängande naturområde med 

barrblandskog som till största del är opåverkad av rationellt skogsbruk. 

Naturreservatet bildades 2014 och är 145 hektar stort. Stora delar av området är 

naturligt uppkommen utan större skogsvårdsinsatser på grund av ett stort 

skogsbrandfält från 1920-talet. I området som brann finns det några få äldre träd som 

klarade sig och står kvar än idag. Området är rikt på sjöar, myrar och sumpskogar. 

Det finns en mycket intressant kryptogamflora och fågelfauna och det förekommer ett 

flertal röd- och EU-listade arter med större arealkrav. Det pågår även ett arbete med 

att utöka naturreservatet, där en del av detta kommer att hamna inom FÖP-området 

(Länsstyrelsen Västra Götaland, 2020).  

 

Länsstyrelsen har beslutat om särskilda föreskrifter som gäller för reservatet. 

 

 

Gröna kilar inom Göteborgsregionen 

Göteborgsregionen tog 2008 fram en strukturbild (Figur 7.11) som grund för det 

gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur i 

Göteborgsregionen. I det arbetet ingår utvecklande och bevarande av regionens gröna 

kilar. De gröna kilarna består av sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap med 

höga värden kopplade till både kultur, natur och rekreation. Här återfinns jord- och 

skogsbruk med stora kulturhistoriska värden samt naturstråk för ett rikt friluftsliv och 

möjligheter till rekreation, lek, naturupplevelser, naturpedagogik och odling. Vidare 

spelar sammanhängande grönområden en viktig roll för att skapa förutsättningar för 

bevarande av biologisk mångfald. Grönområdena fyller också en funktion som lokala 

klimat- och miljöförbättrare (Göteborgsregionen, 2008). 

Det är inte tillåtet att 

• Framföra motordriver fordon annat än på skogsbilväg eller i samband med 

uttransport av fällt vilt med så kallat älgdragare eller motsvarande 

• Utplantera växter och djur 

• Ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn 

• Gräva upp eller samla in vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gäller inte 

plockning av blommor, bär och matsvamp för husbehov 

• Skada levande eller döda stående och kullfallna träd och buskar. 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020. 
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Figur 7.11. Göteborgsregionens strukturbild. Bilden visar på ett förenklat sätt huvuddragen i 
regionens fysiska struktur. Strukturen utgörs av kärnan i mitten, följt av det sammanhängande 
stadsområdet, huvudstråken, kustzonen, de gröna kilarna och Göta älv (Göteborgsregionen, 
2008). Den röda markeringen visar Härryda kommun. 

 

Härryda kommun har delansvar för två av de gröna kilarna, vilka illustreras i 

kommunens översiktsplan (ÖP2012) (Figur 7.12). Kilen i norra delen av kommunen 

omfattar del av Delsjöområdets naturreservat, som till stor del ligger i Göteborgs stad; 

området norr om Bråta, som är förbundet med Knipeflågsområdet i Partille kommun 

mot Tahult/Maderna samt Härskogens friluftsområde. I den sydvästra delen av 

Härryda kommun finns ytterligare en grön kil som delvis ligger i Mölndals stad. Kilen 

går från Rådasjöns naturreservat söderut mot Rambo mosse, Hårssjön, Finnsjön och 

vidare österut. En regional avgränsning av de gröna kilarna är viktig då den bör kunna 

användas som underlag för bedömning av vad som är stora opåverkade områden 

(Härryda kommun, 2012b). 
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Figur 7.12 Pilarna visar en tolkning av de gröna kilarna inom Härryda kommun, med 
utgångspunkt i Göteborgsregionens strukturbild. Rödmarkerat område visar ungefärlig yta för 
aktuellt FÖP-område (Härryda kommun, 2012b). 

 

Gröna stråk inom planområdet 

Inom FÖP-området finns förslag för lokala gröna stråk framtagna (Figur 7.13) som ska 

koppla samman planområdets grön- och naturområden. Stråken är anpassade efter 

områdets naturvärden och planerade dagvattenhantering samt planerade vägar och 

bebyggelse. 

 

 

Figur 7.13. Gröna stråk inom planområdet. 

 

De gröna stråken mycket viktiga för att minska fragmenteringen av landskapet i 

samband med exploatering. Stråken fyller en viktig funktion för den biologiska 
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mångfalden inom området samt bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänster som är 

värdefulla för samhället. Växtlighet och buskar i stråken kan ha renande och kylande 

effekt på luften samt dämpa buller. Vegetationen kan även rena och leda undan regn- 

och snövatten. Stråken har även värden ur rekreationssynpunkt där de bidrar till 

välbefinnande hos människor som rör sig i området. 

 

Naturvårdsplan Härryda kommun 

Härryda kommun har tagit fram en naturvårdsplan som syftar till att lyfta fram 

naturvårdens intressen i den kommunala planeringen (Härryda kommun, 2012a, s.6). 

Dokumentet, som kan användas som ett planeringsverktyg, innehåller mål och 

riktlinjer för kommuners naturvårdsarbete och fungerar som ett kunskapsunderlag för 

värdefulla naturområden kopplat till åtgärder, skydd och skötsel av dessa. Dokumentet 

ska även bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden hos politiker, tjänstemän och 

allmänhet. 

 

I naturvårdsplanen uppmärksammas ett flertal värdefulla naturområden. De utpekade 

områdena täcker omkring halva kommunens yta. Av totalt 28 värdefulla 

landskapsobjekt domineras 17 av kulturlandskapen och 9 av barrskog. Ett av de 

värdefulla landskapen ligger i Landvetter södra, Yxsjöområdet. 

 

Hänsynsnivåer naturvård 

Härryda kommuns naturvårdsplan anger fyra olika hänsynsnivåer (Tabell 7.5), vilka 

ska säkerställa en god hantering av naturvärden i samband med fysisk planering och 

tillståndsärenden. Hur högt naturvärde ett område har avgör hur stor hänsyn som bör 

tas och vilken hänsynsnivå området tilldelats. Områden med hänsynsnivå 2 och 4 finns 

inom det aktuella planområdet (Figur 7.14). 

 

Till hänsynsnivåerna finns tillhörande riktlinjer som beskriver hur exploatering bör ske 

i de klassade områdena samt vilken hänsyn som bör tas vid eventuell exploatering. För 

vissa av hänsynsnivåerna finns även undantag från riktlinjerna (dessa beskrivs 

ytterligare under avsnitt 7.10.2).  
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Figur 7.14. Karta över FÖP-området med hänsynsnivåer enligt Härryda kommuns naturvårdsplan, 
(Härryda kommun, 2012a).  

 

Tabell 7.5. Hänsynsnivåer i Härryda kommuns naturvårdsplan, (Härryda kommun, 2012a). 

Hänsynsnivå 1  

 
• Natura 2000-områden.  

• Skyddade områden (naturreservat, 
naturminnen, biotopskydd, 
naturvårdsavtal) exklusive 
strandskyddsområde.  

• Område där Länsstyrelsen utreder 
naturreservat och där kommunen ännu 
inte tagit ställning till skyddet.  

• Områden klassade som Klass I - högsta 
naturvärde i naturdatabasen.  

• Ängs- och betesmarker som beskrivs som 
särskilt värdefulla och klassats vara i 
aktuell hävd i Jordbruksverkets 
inventering. 

• Nyckelbiotoper som enskilda eller 
tillsammans bildar område överstigande 
fyra hektar.  

 

Hänsynsnivå 2  

 
• Riksintressen för naturvården, 

kulturvården eller friluftslivet. 

• Landskapsbildskydd.  

• Områden klassade som Klass II - mycket 
högt naturvärde i naturdatabasen.  

• Övriga ängs- och betesmarker som 
klassats som aktuella i Jordbruksverkets 
inventering.  
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• Övriga nyckelbiotoper.  

 

Hänsynsnivå 3  

 
• Områden klassade som Klass III – högt 

naturvärde i naturdatabasen.  

• Ängs- och betesmarker som klassats som 
restaurerbara i Jordbruksverkets 
inventering.  

• Värdefulla odlingslandskap enligt 
Länsstyrelsens bevarandeprogram.  

• Naturvärdesobjekt enligt 
nyckelbiotopsinventering.  

 

Hänsynsnivå 4  

 
• Områden klassade som ”Värdefullt 

landskap” i Härryda kommuns 
naturvårdsplan.  

• Gröna kilar enligt Göteborgsregionens 
strukturbild.  

 
 

 

Naturvärdesinventering  

Naturmiljön inom området för Landvetter södra är välinventerat, dels genom 

kommunens naturvårdsplan från 2012 samt genom naturvärdesinventeringar utförda 

av Ecocom AB (2017) och Calluna AB (2018) inom ramen för Landvetter södra 

projektet. Andra utredningar som berör det aktuella området är exempelvis utredning 

som utförts inom ramen för projektet järnväg Göteborg – Borås (2015) samt en 

utredning om Yxsjöområdet (2015) som Naturskyddsföreningen och Göteborgs 

Ornitologiska Förening står bakom. Dessutom pågår en artskyddsutredning för 

Landvetter södra området som kommer att vara färdig våren 2020. 

Naturvärdesinventering 2017 

En naturvärdesinventering på förstudienivå togs fram 2017 av Ecocom AB (Ecocom, 

2017a) för området Landvetter södra. Utredningen visar att området hyser skyddsvärd 

naturmiljö av olika slag, såsom lövskog, sumpskog, skogliga nyckelbiotoper, 

våtmarker och även vissa rödlistade arter. En nyckelbiotop är ett skogsområde som 

från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö 

idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan 

förväntas finnas rödlistade arter. För karta över de samlade naturvärdena se Figur 

7.15. 
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Figur 7.15. Karta från naturvärdesinventering förstudienivå som visar områdesskydd, 
inventeringar, skyddsvärda träd och naturvårdsarter i och i anslutning till projektområde 
Landvetter södra, inhämtade från Miljödataportalen, Skogsdataportalen, Länsstyrelsernas GIS-
tjänster samt Artportalen/ArtDatabanken (Ecocom, 2017a).  

 

En naturvärdesinventering i fält utfördes i juli/aug 2017 av Ecocom AB (Ecocom, 

2017b) inom det aktuella planområdet. Inventeringen omfattar sju av kommunen 

utvalda delinventeringsområden (Figur 7.16). Inom dessa har 26 naturvärdesobjekt 

avgränsats bestående av sjöar, myrar samt träd och skogsområden. Vattendragen har 

en hög naturlighet med låg förekomst av mänskliga ingrepp. Åtta av 

naturvärdesobjekten ligger utanför kommunens naturvårdsplan. Det finns fem större 

sammanhängande områden med naturvärden som är klassade med högt och högsta 

naturvärde samt ett mindre som är klassat som högt naturvärde.  

Naturvärdesobjekt bestående av tre vattendrag i delområde 1, ett vattendrag och ett 

lövsumpskogsområde i delområde 2, ett granskogsområde i delområde 4, ett 

granskogsområde och ett barrblandskogsområde i delområde 5 samt ett 

blandskogsområde i delområde 6 tilldelades naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). 

Naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) tilldelades ett forsande vattendrag, vilket 

utgörs av ett biflöde till Björrödsbäcken, i delområde 1. Resterande objekt tilldelades 

naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde). 

De sammanhängande skogsområdena skapar goda förutsättningar en rik fågelfauna 

och mångfald bland kryptogamer kopplade till barrskog. Flera av delområdena är 

viktiga livsmiljöer för naturvårdsarter. En naturvårdsart är en art som är viktig inom 

naturvården och som är extra skyddsvärd. Det kan vara en rödlistad art, en fridlyst art 

som är listad i EU:s art- och habitatdirektiv, en signalart (som visar på artrikedom), en 

ansvarsart (som har en stor andel av sin population inom ett specifikt område) eller en 

nyckelart (som är bärande för artsamhället) (SLU ArtDatabanken, 2020a). Delar av 

inventeringsområdet är dock även påverkat av skogsbruk, rensning av vattendrag 

samt närhet till bebyggelse. 
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Figur 7.16. Kartan visar de 7 delinventeringsområden där samtliga naturvärdesobjekt identifierats 

inom naturvärdesinventeringen i fält 2017. (Ecocom, 2017b). 

 

Nedan Error! Reference source not found.Tabell 7.6) följer sammanfattade 

beskrivningar över delområdena enligt naturvärdesinventeringens indelning. 

Tabell 7.6. Beskrivning av naturmiljön inom de 7 delområdena från naturvärdesinventering i fält, 

2017 (Ecocom, 2017b). 

Delområde Sammanfattande beskrivning 

Delområde 1 objekt 1–

7 7,9 km långt  

 

I norra delen flyter lugna vattendrag genom ett lövskogsområde med 

klibbal, björk och sälg. Vegetationen är sparsam och vattendragets 

sediment är sten och mindre block. Öring och snok noterades. Söderut 

börjar vattendraget att forsa och det finns strömmande sträckor. Här 

finns det inslag av storblockiga forspartier. Miljön är passande för 

öringens lek och uppväxt. Längre söderut rinner vattendraget genom 

ett öppet landskap. Här finns riklig växtlighet av skogssäv, sjösäv, 

mannagräs, igelknopp och älgört. Under Eskilsbyvägen har trösklar 

anlagts, vilket gynnar fisk. Här finns värdefulla lek- och uppväxtmiljöer 

för öring.  
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Delområde 2 objekt 8–

12 15,2 hektar 

 

Här förekommer varierad lövsumpskog som inte är helt 

sammanhängande på vissa ställen. Delområdet utgörs främst av 

lugnflytande vattendrag som omges av privata fastigheter, cykelvägar 

och lövskog. Det finns en påverkan utifrån från exempelvis rensning 

och stensättning. Vattendraget inom delområdet har en naturlig 

meandring där några åkrökar utvidgas till höljor. Här finns även ett 

flertal äldre ekar med åldern 100–200 år. De har delvis spärrgreniga 

kronor som påverkas negativt av uppväxande gran, asp och björk.  

 

Delområde 3 objekt 13 

3,3 hektar 

 

Här dominerar blandsumpskog med mindre inslag av myrgöl. Skogen 

består främst av tall och glasbjörk, med inslag av tallmossar. De äldsta 

tallarna är runt 120 år. Vanliga arter i fältskiktet är blååtel, pors, 

myrlilja, klockljung och hjortron. Biotopvärdet består av allmän 

förekomst av död ved samt variation av miljöer med sumpskog, öppen 

fuktigmark och öppet vatten.  

 

Delområde 4 objekt 14 

– 17 30,4 hektar 

 

Detta delområde består av blandskog som domineras av gran. Trots 

det finns det rikliga inslag av björk och tall samt enstaka asp och oxel. 

Tallskogen består bitvis av tallsumpskog och växer bitvis på torrare 

mark med inslag av häll. Tallbeståndet är 70–100 år. I detta 

delområde härjade en hård skogsbrand 1925. Efter branden togs 

skadade och brända träd om hand samt inga föryngringsåtgärder 

genomfördes. Det är en självföryngrad skog. Här finns fuktstråk med 

vitmossor som troligtvis användes förr som brandrefugie längre bak i 

tiden. Naturvärdet inom delområdet är kopplat till varierad skogstyp 

med inslag av lövträd och opåverkat vattenflöde.  

 

Delområde 5 objekt 18 

– 23 (stora området i 

mitten på figur 7.15) 

56,4 hektar 

 

Delområde 5 utgörs av en naturlig oligotrof sjö, Stora och Lilla 

Ristjärn, som är hydrologiskt opåverkade. I dessa tjärnar är det 

måttligt med vegetation i vattnet. Närmiljön är påverkad av 

kraftledningen och kalhygget i norr. I tjärnen finns en artrik 

bottenfauna samt öring och regnbåge. I anslutning till Stora och Lilla 

Ristjärn växer en gles tallsumpskog med inslag av glasbjörk och gran. 

I detta område finns det rikligt med död ved som skapar möjligheter 

för vedsvampar att trivas. Fler naturvårdsarter finns inom delområdet. 

Här finns också myrar med fattigkärrsvegetation.  

 

Delområde 6 objekt 24 

9,7 hektar 

 

Delområdet består av blandskog med dominans av 170 åriga tallar 

samt några få 200 åriga tallar närmast Landvettersjön. Här 

förekommer också lövträd, ek, vårtbjörk, hassel, sälg, rönn, asp, lönn 

och oxel. Här finns sparsamt med död ved. Den södra delen av 

området är nyligen påverkad av avverkning. Trots detta finns de gamla 

tallarna kvar. I sydväst finns en bäck, längs denna avviker miljöerna 

något från resterande del av området. Här är lövträd, och främst 

klibbal, dominerande. Marken är fuktig längs bäcken och det växer 

arter såsom som lundbräken, tuvåtel, älgört, ängsvädd. I de 

strandnära områdena finns trädmiljöer som består av gamla träd, 

ålder är dock inte fastställd.  

 

Delområde 7 objekt 25 

– 26 1,7 hektar 

 

Den nordvästra sluttningen inom delområdet är bevuxen av granskog 

med inslag av vårtbjörk och ek. Granarna är draperade med 

gammelgranslav. Mycket död ved förekommer i delområdet samt 

mossrika miljöer med stora stenblock. I det strandnära läget vid 

Skällsjön ökar inslaget av tall, en och lövträd som glasbjörk och 

klibbal. Längs bäcken som rinner igenom delområdet är marken fuktig. 

Området har en artrik flora.  
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Objektbeskrivningarna i sin helhet finns som bilaga till Översiktsplan för Härryda 

kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra - samrådshandling. 

Naturvärdesinventering 2018 

Ytterligare en naturvärdesinventering i fält utfördes av Calluna AB mellan juni och 

oktober 2018 (Calluna AB, 2018) vilken ska vara kompatibel med kommunens 

naturvårdsplan och där 90 naturvärdesobjekt samt 1 lanskapsobjekt avgränsades, se 

Figur 7.17. Enligt rapporten utgör delar av området mycket gynnsamma miljöer för 

insekter, kryptogamer, kärlväxter och fåglar. Inventeringen visar, likt tidigare 

inventering från 2017, att området har en god miljö för många fågelarter och därmed 

hyser en värdefull fågelfauna. 

 

Figur 7.17. Kartan visar samtliga naturvärdesobjekt inom och i anslutning till planområdet som 

avgränsats inom naturvärdesinventeringen 2018.   

Naturvärdesobjekten innefattar  

- ett objekt med naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde)  

- 25 objekt med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde)  

- 64 objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) 

De områden som klassats till högt naturvärde utgörs till stor del av sjöar, där 

Skällsjön, Stora- och Lilla ristjärn, Stora- och Lilla fuletjärnen, Murtjärnen, 

Björrödsbäcken, Aborrtjärnen, Dammtjärnen och Mölndalsån samt ett mindre 

vattendrag tilldelats naturvärdesklass 2. Områden med högt naturvärde utgörs även 

av områden med naturligt självföryngrad skog med stort inslag av lövträd och död ved 

samt områden med äldre barrskog, ofta längs branter eller i sumpskogsmiljöer. 

Skuggiga miljöer som skapas i dessa områden är goda biotoper för olika arter av 

mossor och vedsvampar. Störst koncentration av områden med högt naturvärde 

återfinns i områdets södra del. Det objekt som tilldelats högsta naturvärde (objekt 38) 

består av ett granskogsområde strax sydväst om Stora ristjärn med rikligt med död 

ved, äldre granar, fuktig miljö och många naturvårdsarter. 
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För påtagligt naturvärde klassades objekt som främst utgörs av myrar och mindre 

vattendrag. Myrarna består främst av fattigkärr och skogbevuxna myrar (ofta med 

äldre tallar). Naturvärdet är för dessa objekt som regel kopplat till objektens 

naturlighet, opåverkade hydrologi, variation i fuktighet men även förekommande död 

ved och äldre tallar i anslutning till myrarna. I norra delen av området, strax öst om 

Landvettersjön, återfinns några ytor med äldre tallskog med inslag av ek med 

påtagligt naturvärde. 

Flera objekt som utgörs av vattenmiljöer har fått en preliminär bedömning då ingen 

undersökning av själva vattenmiljön utförts. 
 
Landskapsobjektet utgörs av ett större område i planområdets sydvästra del och 

innefattar flera av de högre klassade naturvärdesobjekten (Figur 7.17) som innehåller 

naturvårdsarter och biotoper med viktiga livsmiljöer för flera arter. Området är särskilt 

fördelaktigt för flera fågelarter, däribland tjäder. Landskapsobjektet påvisar ett 

landskapsekologiskt naturvärde för de samlade naturvärdesobjekten. Området består 

till stor del den ytan som brann 1925, med naturligt självföryngrad skog med mycket 

lövträd och död ved. Denna typ av natur är skyddsvärd då den ingår i Natura-2000 

naturtypen västlig taiga. Området för landskapsobjektet innefattar även skogsområden 

med produktionsartad skog samt flera myrar. Området angränsar även till Yxsjöns 

naturreservat.   

Objektbeskrivningarna i sin helhet finns som bilaga till Översiktsplan för Härryda 

kommun, ÖP2012, fördjupning av Landvetter södra - samrådshandling. 

Övriga områden, som bedömts ha lågt naturvärde, utgörs bland annat av planterade 

skogsområden, ungskog som är präglad av skogsbruket samt områden nära befintlig 

bebyggelse.  

I naturvärdesinventeringen har totalt 175 naturvårdsarter identifierats. Utöver de 48 

naturvårdsarter som identifierades genom inventeringen finns även ett stort antal 

naturvårdsarter för det aktuella området registrerat i ArtDatabanken sedan tidigare. 

46 arter är rödlistade och flera arter är skogliga signalarter.  

36 arter är skyddade enligt artskyddsförordningen. Om exploateringen av Landvetter 

södra riskerar att påverka dessa arter negativt kan förbud utlösas enligt 8 kap 1 § 

miljöbalken. Följande skyddade arter har identifierats 

- 17 fågelarter, vilka finns med i fågeldirektivet bilaga 1. För dessa arter 

behöver särskilda skyddsområden utses på grund av det starka unionsintresse 

som arterna innebär. 

- 7 grod- och kräldjur, vilka är fridlysta enligt antingen 4, 5 och 6 § i 

artskyddsförordningen. 

- 7 kärlväxter, vilka är fridlysta enligt antingen 9 eller 8 § i 

artskyddsförordningen. 

- 4 däggdjur, vilka är fridlysta enligt 4 och 5 § i artskyddsförordningen. 

Inventeringen identifierade även 461 meter stenmur, en åkerholme, 709 meter 

småvatten bestående av diken samt ett odlingsröse i jordbruksmark som omfattas av 

det generella biotopskyddet. Dessa ligger strax utanför planområdets nordöstra del.  

Inventeringsområdet omfattar flera objekt som är beskrivna i kommunens 

naturvårdsplan och som klassats enligt planens hänsynsnivåer 1–4 (se Tabell 7.5 och 

Figur 7.14). Även om naturvårdsplanens klassningar till viss del kan återspeglas i 

naturvärdesinventeringen är klassningen enligt hänsynsnivåerna inte samma som 

klassningen i naturvårdsinventeringen. Tanken är snarare att 
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naturvärdesinventeringens resultat ska kunna fungera som diskussionsunderlag för de 

liggande klassningarna i naturvårdsplanen. 

7.10.2 Konsekvenser 

Naturvårdsplan Härryda kommun 

Planområdet berörs av hänsynsnivå klass 2 enligt kommunens naturvårdsplan (se 

Tabell 7.5 och Figur 7.14). Riktlinjerna för områden som ingår i hänsynsnivå 2 är att 

exploatering bör undvikas. Enstaka byggnader kan tillåtas, men får inte påtagligt 

skada värdet. Hänsyn ska även tas av angränsande områden. 

 

I naturvårdsplanen listas även undantag från riktlinjerna som kan medges för 

hänsynsnivå 2. Undantag som kan beröra aktuellt planområde är följande (Härryda 

kommun, 2012a, s.69): 

- Omvärdering av områden kan endast göras om en ny naturvärdesinventering 

tydligt visar att den gamla klassningen eller avgränsningen inte är befogad. 

Vid en sådan bedömning ska samråd ske med den myndighet (Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket) som ansvarat för inventeringarna. 

Exploatering av järnväg Göteborg-Borås aktualiseras  

- ÖP 2012 föreslås ny bebyggelse i ”Södra Landvetter” vid en ny spårbunden 

knutpunkt. Kommunen ska ta största möjliga hänsyn till utpekade naturvärden 

i området. 

- Utveckling får ske av riksintresset för Landvetter flygplats, omfattande bland 

annat utbyggnad av en parallellbana. 

 

Det finns även några områden i Landvetter södra som ingår i hänsynsnivå 4 (Figur 

7.14). Riktlinjerna för områden som omfattas av hänsynsnivå 4 är att extra stor 

försiktighet med hänsyn ska tas till de särskilda värdena som pekats ut för specifika 

områden vid exploatering. 

 

Detta innebär att en stor del av området, uppskattningsvis halva planområdet (norra 

delen samt nordöstra delen av området) inte berörs av kommunens naturvårdsplan. 

Det innebär vidare att exploatering i norra delen av området inte riskerar att krocka 

med de värden som är identifierade inom ramen för naturvårdsplanen. Ett litet område 

i den norra delen berörs dock av hänsynsnivå 2 som består av ett skogligt 

biotopskydd, vilket bör tas hänsyn till. Därmed bedöms konsekvenserna för utbyggnad 

bli mindre i norra delen av området jämfört med södra delen av området, vilket även 

är i linje med utbyggnadsförslagen i FÖP:en. Med hänvisning till riktlinjer samt 

undantag från hänsynsnivåerna går det att motivera en försiktig och hänsynstagande 

exploatering av området med anpassning efter värdefull och skyddad natur. 

Hänsynsnivåerna utgör vidare inget hinder för utveckling av befintliga, och bildande av 

nya, riksintressen för kommunikationer. 

 

Naturvärdesinventering 

Samtliga naturvärdesinventeringar pekar ut områden som är viktiga livsmiljöer för 

flera naturvårdsarter, vilket tyder på en hög biologisk mångfald och stor artdiversitet 

inom området. Då flera arter även är skyddade enligt lag bör stor hänsyn och 

försiktighet kring dessa arters livsmiljöer tas i det vidare planeringsarbetet för att inte 

utlösa förbud samt minska risk för negativ påverkan. 

I rapporten från 2018 (Calluna AB, 2018) rekommenderas att exploatering undviks 

inom naturvärdesobjekt som i inventeringen tilldelats naturvärdesklass 1 och 2 samt 

inom det utpekade landskapsobjektet. Dessa områden, se Figur 7.17Figur 7.17, är 
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särskilt känsliga för exploatering baserat på sitt naturvärde. Naturvärdesinventeringen 

påvisar att området för landskapsobjektet bör motsvara hänsynsnivå 1 enligt 

kommunens naturvårdsplan och därmed få en högre klassning. Vidare anges att 

hänsyn även bör tas till naturvärdesobjekt med naturvärdesklassning 3 i största 

möjliga mån då risk för skada på naturmiljön föreligger även här vid eventuell 

exploatering. 

De identifierade naturvärdesobjekten från naturvärdesinventeringarna riskerar att 

påverkas negativt vid exploatering av det aktuella området. Områden med höga 

naturvärden som återfinns i de centrala delarna av planområdet Landvetter södra 

kommer att påverkas negativt både utav anläggandet av Järnväg Göteborg-Borås 

samt framtida bebyggelse utifrån planförslaget. Vissa objekt längre söderut riskerar 

även att påverkas utav utbyggnadsförslaget, enligt markanvändningskartan. Hur stor 

påverkan blir kan inte fastställas i dagsläget, utan behöver utredas längre fram i 

planprocessen utifrån Trafikverkets arbete med järnvägsplanen samt vidare kommunal 

planering. 

 

Enligt markanvändningskartan (Figur 3.1 ) är området söder om Stora ristjärn, vilket 

tilldelades natutvärdeklass 1, markerat som grönområde. Det innebär att exploatering 

och direkt negativ påverkan på naturmiljön kan undvikas i detta område. Risk för viss 

störning från intilliggande bebyggelse kan dock föreligga.   

 

Gröna kilar 

Det aktuella FÖP-området är placerat utanför de gröna kilarna varav bedömningen 

görs att exploateringen av Landvetter södra ej förhindrar utveckling och bevarande av 

regionens utpekade gröna kilar eller kommer att påverka dess värden negativt.  

 

Sammanfattande konsekvensbedömning 

Exploatering av området kommer att leda till beständig skogsavverkning och 

förändring i balansen av områdets eko- och vattensystem, vilket kommer att ge 

konsekvenser som förändrade livsmiljöer för djur och växter. Samtidigt som viktiga 

habitat kan försvinna kommer även barriärer i landskapet uppstå vilket skapar 

minskade rörelsemöjligheter för de arter som lever inom området idag. Då flera av 

arterna som identifierats inom området är beroende av stora sammanhängande 

skogsområden kan en fragmentering av naturområden innebära negativ påverkan på 

dessa arter. Detta kan leda till negativa konsekvenser för områdets biologiska 

mångfald och artdiversitet. Försvagning av en arts habitat inom ett område kan även 

ge negativa regionala konsekvenser för arten. 

 

Då skogen även är en viktig kolsänka och binder koldioxid från atmosfären, riskera ett 

viktigt klimatreglerande ekosystemtjänst att minska inom området. Det kan ge 

negativa effekter och konsekvenser både på atmosfär samt lokal och regional 

naturmiljö ur ett längre tidsperspektiv. Andra viktiga ekosystemtjänster kan påverkas 

negativt av exploatering, såsom våtmarker och grönområden. 

 

Tillgängligt underlag visar på höga naturvärden inom planområdet. Konsekvenserna 

varierar i olika delar av planområdet, generellt sett återfinns de högre naturvärdena i 

den södra/sydvästra delen av området. Hur stor påverkan blir är beroende av bland 

annat hur bebyggelsen och infrastruktur utformas och i vilken mån utformning och 

gröna stråk och viktiga spridningskorridorer kan bibehållas i kombination med den 

strategiska tätortsutvecklingen. Det finns risk för allvarligare konsekvenser om inte 
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hänsyn tas till områdets värden i vidare planering (exempelvis detaljplaner). Särskilt 

känsliga för exploatering är de områden som hyser viktiga livsmiljöer för arter.  

Nollalternativet, med utbyggnad och organisk tillväxt av befintliga orter, kan även 

innebära intrång i naturmiljöer i Landvetter södra med risk för negativ påverkan på 

naturvärden. Detta alternativ bedöms dock inte medföra lika stora förändringar för 

området och ge större chans att bevara värdefulla naturmiljöer. Fördelen med 

planförslaget gentemot nollalternativet är att uttalade inriktningsmål (avsnitt 3.1) 

finns för planområdet som inkluderar en hållbar exploatering. 

 

Beaktat ovan samt områdets omfattning är den sammantagna bedömningen att 

konsekvenserna av det liggande planförslaget riskerar att medföra stora negativa 

konsekvenser för naturmiljön, jämfört med nollalternativet. Konsekvenserna är i 

huvudsak lokala men kan även bli måttligt negativa på regional nivå.   

 

7.10.3 Åtgärdsförslag 

Det efterföljande planeringsarbete (t.ex. detaljplan) ska säkerställa att grönstråk 

genom planområdet bevaras eller att nya skapas, t.ex. genom att minimera intrång i 

området, och att inventera för att hitta viktiga stråk och kunna bevara dessa. En 

kvalitativ analys av grönstrukturer i planområdet bör genomföras, vilken inkluderar 

åtgärder för att säkra att ekologiska spridningssamband inte påverkas negativt samt 

att om möjligt skapa nya.  

I det fortsatta planeringsarbetet ska Länsstyrelsens föreskrifter för Yxsjöns 

naturreservat beaktas så att implementeringen av planförslaget inte strider mot dessa.  

Utanför planområdet, främst åt söder återfinns höga naturvärden och i det 

efterföljande detaljplanearbetet bör hänsyn tas till dessa för att säkerställa att dessa 

inte blir avskurna från omgivande miljö. 

De gröna kilarna tas i beaktande i fortsatt planering, dessa bör tas till vara och 

utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. 

Undanta områden med högst skyddsklass i naturvärdesinventeringen från exploatering 

i möjligaste mån eller på annat vis säkra att den negativa påverkan blir minimal.  

Planera för åtgärder som säkerställer att kunskap om befintliga naturvärden 

dokumenteras och överförs till berörda aktörer.  

I detaljplaneskede bör även kompensationsåtgärder tas fram i de fall där 

skyddsåtgärder inte är tillräckliga. 

7.10.4 Artskydd  

7.10.4.1 Förutsättningar 

En artskyddsutredning håller på att tas fram av Calluna AB för det aktuella 

planområdet. Artskyddsutredningen kommer enligt plan att vara klar i april 2020. 

Inventeringstiden sträcker sig över ett års tid och har anpassats till arternas spel- och 

häckningstider. En preliminär sammanställning av utredningens resultat visar att flera 

enligt artskyddsförordningen skyddare arter har identifierats inom området. 

Skyddade arter är arter som är skyddade med stöd av olika nationella och 

internationella lagar. Rödlistan är en nationell sammanställning av förekomsten av 

samtliga svenska arter och används som bedömningsgrund för vilka arter som bör 
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fridlysas. I artskyddförordningen (2007:845) listas arter som Sverige har ansvar för 

att se till att deras bevarandestatus når en gynnsam nivå genom att exempelvis 

skydda dess livsmiljöer och genom fridlysning av art.  

Nedan följer en kort sammanfattning av arter som identifierats vid de fältinventeringar 

som hittills utförts i samband med artskyddsutredningen. 

Groddjur 

I området förekommer fyra olika arter av groddjur; vanlig groda, åkergroda, vanlig 

padda och mindre vattensalamander, där vanlig padda var den mest talrika arten.  

 

Skogshöns 

Inventering visar att tjäder är vanligt förekommande inom området. Tjädern kräver 

stora sammanhängande skogslandskap att leva på för att kunna upprätthålla stabila 

populationen (Skogsstyrelsen, 2019). Några enstaka observationer av orre har även 

gjorts inom området.  

 

Fåglar 

Samtliga i Sverige naturligt förekommande fågelarter är fridlysta. Enligt 

Naturvårdsverket bör dock skyddsarbetet prioritera de arter som utpekas som särskilt 

skyddsvärda i EU:s fågeldirektiv, är rödlistade eller uppvisar en negativ trend. 

Flera fågelarter observerades under inventeringarna 2019, exempelvis spillkråka, 

talltita, nötkråka, mindre hackspett, duvhök, fiskgjuse samt små- och storlom. 

 

Fladdermöss 

I Europa finns totalt 37 fladdermusarter, varav 18 går att hitta i Sverige. Samtliga 

fladdermusarter förekommande i Sverige är fridlysta. Vid fladdermusinventeringen har 

fem arter av fladdermöss identifierats inom planområdet, dessa är: nordfladdermus, 

dvärgpipistrell, mustasch/taiga fladdermus, större brunfladdermus och 

vattenfladdermus. Totalt iakttogs 861 individer. 

 

Ingen av de inventerade arterna är rödlistade eller räknas som ovanliga 

fladdermusarter. 

 

Kärlväxter 

Klockgentiana återfanns under inventeringen vid 3 av 4 tidigare kända lokaler i eller i 

anslutning till området, inga nya fyndplatser konstaterades. 

7.10.4.2 Konsekvenser 

Det centrala begreppet i en artskyddsutredning är ”gynnsam bevarandestatus”. 

Upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus får inte försvåras för en art till följd av 

en planerad exploatering. I annat fall krävs dispens från artskyddsförordningen. I 16 § 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd definieras begreppet: Med 

bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda 

arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos 

dess populationer. Försvagning av en arts habitat inom Landvetter södra kan innebära 

negativ påverkan på bevarandestatusen, vilket vidare kan ge både negativa lokala och 

regionala konsekvenser för arten. För att kunna göra en bedömning på regional nivå 

behövs kännedom om regionala förhållanden för arten. Är arten utsatt för störningar i 

ett större geografiskt perspektiv kan även enskilda habitat på mer lokal nivå bidra till 

försämrad bevarandestatus på regional och nationell nivå. Då artskyddsutredningen ej 
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ännu är färdigställd har inte påverkan på bevarandestatus bedömts i sin helhet. Detta 

kommer att göras och presenteras i uppdaterad version av MKB:n. 

Artskyddsförordningen ger i 14–15§ möjlighet till Länsstyrelsen att bevilja dispens i 

enskilda fall från förbudet i 8 kap 1§ ”om det inte finns någon annan lämplig lösning 

och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos 

artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.”  

Handlar det om arter som enligt förordningens bilaga 1 ”kräver noggrant skydd enligt 

art- och habitatdirektivet” och dessutom finns upptagen i bilaga 4 till art- och 

habitatdirektivet, eller arter som ”kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk 

bedömning eller till följd av ett internationellt åtagande.” men där arten inte finns 

upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet tillkommer ytterligare krav för att en 

dispens skall kunna bli aktuell. 

Arter som är beroende av stora, relativt opåverkade, skogspartier och den naturmiljö 

som det aktuella planområdet erbjuder riskerar att påverkas negativt av planförslaget. 

Gällande fladdermöss anses, på en nationell nivå, enstaka platser med 

fladdermuspopulationer med sex eller flera arter vara en rik fladdermusmiljö. Det går 

därför att anta att området inte är artrikt med förhöjda värden ur artsynpunkt utifrån 

insamlade data. 

7.10.4.3 Åtgärdsförslag 

Nedan presenteras generella åtgärdsförslag för att minska risk för påverkan på 

skyddade arter. Ytterligare och specifika åtgärdsförslag kommer att tas fram och 

presenteras i uppdaterad version MKB:n efter att artskyddsutredningen är färdigställd.  

Hur arternas bevarandestatus kan komma att påverkas bör utredas vidare och 

beskrivas i uppdaterad version MKB:n. 

Bevara och utveckla de gröna stråken inom planområdet då dessa kan fungera som 

viktiga spridningsvägar samt binda samman planområdets naturområden. 

Bevara de miljöer som utgör de skyddade arternas biotoper i största möjliga mån. 

Utred möjligheten och nyttan av att tillämpa bullerskydd som skyddsåtgärd för att 

minska ljud som kan störa känsliga arter.  

I fortsatt detaljplanering bör det utredas vilka naturområden som ska nyttjas för 

friluftsliv och vilka som bör fredas från mänsklig närvaro. Möjligheten att anlägga 

områden i planområdet som främjar biologisk mångfald bör även utredas. 

För att skydda känsliga arter inom området är det viktigt att skyddsåtgärder tas fram 

för att minimera risk för negativ påverkan. I första hand bör förebyggande 

skyddsåtgärder implementeras och i andra hand kompensationsåtgärder. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms risk för påverkan på artskydd som stor negativ jämfört med 
nollalternativet. 
Påverkan bedöms som både lokal och regional. 
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Skulle förbud utlöses bör kommunen kompensera på andra platser, t.ex. kan 

kommunala naturreservat skapas, förslagsvis i de gröna kilarna och i de områden som 

pekats ut i naturvårdsplanen som hänsynsnivå 1 och 2. 

7.11 Skogsbruk 

7.11.1 Förutsättningar 

De areella näringarna i Sverige är av nationell betydelse samt viktiga basnäringar. De 

står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden samt har en unik roll 

som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden, vilket möjliggör förutsättningar 

att kunna bedriva annan näringslivsverksamhet på landsbygden. De areella näringarna 

i Sverige är skogsbruk, jordbruk, rennäringen och fiskenäringen. Skogsbruket pekas ut 

i 3 kap 4 § miljöbalken som av nationell betydelse, där anges även att skogsmark som 

har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Härryda kommun äger nästan 2000 hektar skog totalt. En stor del av Härryda 

kommun utgör betydelsefulla produktionsområden för skogsbruket, vilket gör att 

skogsmarken inom kommunen berörs av bestämmelserna i 3 kapitlet miljöbalken. 

Brukningsenheterna inom kommunen och skogsskötseln är huvudsakligen småskaliga 

och privatägda. Skogen har varit föremål för ett intensivt skogsbruk vilket har medfört 

att det finns få opåverkade skogsområden inom kommunen. Härryda kommun anlitar 

Skogssällskapet som skogsförvaltare för den kommunalägda skogsmarken. En ny 

skogspolicy antogs även i Kommunfullmäktige i november 2019, där det bland annat 

anges att kommunen ska gå med vinst från skogsbruket (Härryda kommun, 2019). 

Skogsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har upprättat ett målprogram och en 

skogsbruksplan för skogsbruket i länet. Programmet och planen beskriver hur 

skogsbruket ska kunna bedrivas effektivt samtidigt som värdena och mångfalden i 

landskapet tas tillvara och bevaras.  

 

Figur 7.18. Kartan visar de områden som ägs av Härryda kommun. 
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I området för Landvetter södra har de nordligaste delarna blivit tydligt påverkade av 

det moderna skogsbruket. Detta är synligt här då kalhyggen uppstått på grund av 

skogsbruket. I dagsläget pågår avverkning vid Skällsjön, som ligger österut i områdets 

mittersta del, på grund av angrepp av barkborren.   

7.11.2 Konsekvenser 

Produktionsyta för skogsbruk kommer att försvinna till följd av nybyggnation och 

därmed tas ur bruk, vilket innebär att en värdefull naturresurs samt ekosystemtjänster 

kopplade till denna försvinner.  

 

Skogsbruket är även viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. I dagsläget finns dock ingen 

ekonomisk beräkning av skoglig produktionsyta för planområdet. Vid ett nollalternativ, 

med utbyggnad och organisk tillväxt av befintliga orter, skulle även en del 

produktionsskog försvinna. Jämfört med nollalternativet bedöms dock planförslaget ge 

något mer obrukbar produktionsskog. 

 

Skogsbruk erbjuder en förnyelsebar råvara som kan ersätta andra material med större 

klimatpåverkan, såsom stål eller plast, vilket gör skogsbruket till en viktig resurs ur ett 

klimatperspektiv.  

 

Skogen erbjuder även flera värdefulla ekosystemtjänster, såsom förbättrande 

luftkvalitet, temperaturreglering samt dagvattenhantering och avrinning. Detta 

beskrivs mer i avsnitt 7.11. 

 

7.11.3 Åtgärdsförslag 

Bevara skog i södra delen av området, samt bibehåll naturliga inslag av skog även i de 

mer exploaterade delarna av området där möjligt.  

Bibehålla större sammanhängande skogsområden om möjligt, för att minska 

fragmentering av skogslandskapet och ta tillvara på värdefulla ekoysystemtjänster.  

7.12 Ekosystemtjänster 

7.12.1 Förutsättningar 

Ekosystemtjänster beskriver hur naturen, ekosystemet omkring oss, levererar sådana 

tjänster som är värdefullt för oss människor. En ofta använd definition på 
ekosystemtjänster är att de är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 
människors välbefinnande. 
 
Ekosystemtjänster delas ofta upp i fyra kategorier: 

 

• Försörjande/Producerande tjänster - Till de försörjande/producerande 

ekosystemtjänsterna räknas bl.a. produktion av livsmedel och medicinalväxter, 

bioenergi, skogsråvaror som virke, pappersmassa och bioenergi samt 

produktion av dricksvatten. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 

 
Beaktat ovan bedöms påverkan på skogsbruket totalt sett som måttligt negativ 

jämfört med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal omfattning.  
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• Reglerande tjänster - Till de reglerande ekosystemtjänsterna räknas bl.a. 

pollinering genom insekter, skadedjursreglering, fröspridning, omsättning av 

avfall och avlopp med återföring av närsalter, rening av vatten, 

flödesutjämning av regn- och smältvatten, luftrening, luftväxling av stadsluft 

(”stadsbris”). 

• Kulturella tjänster - Till de kulturella brukar räknas bl.a. hälsoaspekter från 

naturrekreation, fritidsupplevelser, estetiska värden, undervisning och 

kunskap, tysta områden. 

• Understödjande tjänster - De understödjande tjänsterna fungerar som grund 

för att de andra ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Till de 

understödjande tjänsterna räknas bl.a. biologisk mångfald, storskaliga vatten- 

och näringscykler, jordformation och fotosyntes. 

 

Figur 7.19. Naturvårdsverket (2019) delar in ekosystemtjänster i fyra kategorier.  

 

I denna miljökonsekvensbeskrivning har en övergripande analys och identifiering 

gjorts av vilka ekosystemtjänster som finns och hur dessa påverkas av planen 

jämfört med nollalternativet. Inom det aktuella området kan flera ekosystemtjänster 

identifieras, vilka redovisas under respektive miljökapitel. Tabell 7.7 är en 

sammanställning och visar vilka ekosystemtjänster som finns inom området, var det 

går att läsa vidare om dem och vilken påverkan planförslaget bedöms ha på dessa.  

7.12.2 Konsekvenser 

Tabell 7.7. Påverkan på identifierade ekosystemtjänster inom FÖP-området. 

Ekosystemtjänster Behandlas i 

avsnitt 

Miljöbedömning/påverkan1 

Försörjande 

Dricksvatten 7.6 och 7.7 Obefintlig till liten negativ  

Skogsbruk 7.11 Måttlig negativ 

Jakt 7.17 Liten negativ 

Reglerande 

Rening av luft 7.10 Måttlig negativ 

Klimatreglering/kolbindning 7.10 och 7.15 Måttlig negativ 

                                                
1 Liten, måttlig eller stor positiv eller negativ påverkan på ekosystemtjänster. 
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Rening av vatten 7.9 och 7.10 Måttlig negativ 

Pollinering 7.10 Liten negativ 

Bullerdämpning 7.3 och 7.10 Liten negativ 

Erosionskontroll 7.5, 7.10 och 7.11 Liten negativ 

Temperaturreglering 7.10 och 7.15 Liten negativ  

Kulturella 

Rekreation/friluftsliv 7.14 Liten positiv 

Visuella upplevelser 7.14 Stor negativ / Liten positiv 

Kulturarv 7.13 Måttlig negativ 

Stödjande 

Biologisk mångfald 7.10 Stor negativ 

Habitat 7.10 Stor negativ 

Jordmånsbildning 7.5 Liten negativ 

 

7.12.3 Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslag presenteras översiktligt under respektive miljöavsnitt. Nedan ges 

generella förslag hur ekosystemtjänster kan hanteras samlat.  

För att kunna göra en djupare bedömning samt ta fram vidare förslag för skydds- och 

kompensationsåtgärder bör en samlad ekosystemtjänstanalys utföras för det aktuella 

området. Denna bör innehålla: 

 

• En kartläggning av befintliga ekosystemtjänster.  

 

• En identifiering av möjliga framtida ekosystemtjänster som är särskilt 

önskvärda för det aktuella området och dess omgivningar.  

 

• En prioritering av ekosystemtjänster (både befintliga och önskvärda), 

lämpligen i klasserna hög prioritet, medelhög prioritet och låg prioritet. 

 

• Möjliga åtgärder för att dessa ekosystemtjänster ska kunna skapas och/eller 

förstärkas 

7.13  Kulturmiljö 

7.13.1 Förutsättningar 

Förekomsten av fornlämningar och andra historiska spår i området visar på en 

kontinuitet av mänsklig närvaro sedan långt tillbaka i tiden. Enligt äldre kartmaterial 

har i stort sett hela området varit utmark till Landvetter socken, vilket betyder att 

ingen intensiv markanvändning har bedrivits i området utan företrädesvis har de 

skogsklädda markerna brukats som jakt- och betesmarker. 

Enligt Fornsök finns det inom området 33 kända fornlämningar, 2 möjliga 

fornlämningar och 2 övriga kulturhistoriska lämningar placerade främst i dess södra 

del, se Figur 7.20. Med några få undantag utgörs dessa lämningar av kolnings- och 

fångstgropar, men även boplatser och skogsbrukslämningar.  
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Fornlämningar är skyddade under Kulturmiljölagens (KML (1988:950)) 2 kap. och det 

är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller 

skada en fornlämning utan tillstånd från Länsstyrelsen. Påträffas en misstänkt okänd 

fornlämning under byggskedet ska allt arbete omedelbart avbrytas och Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet i Västra Götaland kontaktas.  

Enligt den arkeologiska förstudien för Landvetter södra, (Västarvet, 2019) beror 

koncentrationen av fornlämningar i söder på att det i detta område har genomförts 

både arkeologisk utredning och förundersökning. Enligt rapporten är sannolikheten 

därför stor att liknande fornlämningar kommer att påträffas i övriga delar av 

planområdet vid närmare utredning. 

 

Figur 7.20. Kartan visar kulturmiljövärden enligt Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök, 

hämtad 2019-10-24. 

7.13.2 Konsekvenser 

En exploatering av området medför att den historiska läsbarheten av området som 

orörd utmark till gamla Landvetter by försvagas. Det medför också att ett antal kända 

fornlämningar påverkas och eventuellt behöver tas bort. Risken för att påträffa okända 

fornlämningar under vidare utredningar och byggskede bör enligt den arkeologiska 

förstudien för Landvetter södra (Västarvet, 2019) betraktas som hög. Området 

omfattas i dagens kunskapsläge dock inte av några höga kulturmiljövärden och 

planområdet får ur det perspektivet betraktas som ett lämpligt område för utbyggnad. 
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7.13.3 Åtgärdsförslag 

Ytterligare studier behöver genomföras i samråd med Länsstyrelsen för att kunna göra 

en korrekt konsekvensbedömning av påverkan på kulturmiljön. 

För att främja förståelsen av områdets historia bör utbyggnaden om möjligt anpassas 

så att ingrepp i kända fornlämningar undviks. Tillgängliggörande av bevarade 

fornlämningar kan tillsammans med exempelvis informell skyltning hjälpa till att sprida 

kunskap och lyfta fram områdets kulturvärden bland besökare och boende, vilket 

stärker de kulturella ekosystemtjänsterna. Om ingrepp i fornlämningar anses 

nödvändigt ska länsstyrelsen kontaktas för samråd som ett led i tillståndsansökan 

enligt KML (1988:950).   

Vidare samråd med länsstyrelsen kan krävas i senare skede. 

7.14 Rekreation och landskapsbild  

7.14.1 Förutsättningar  

Landskapet präglas idag av nästan helt oexploaterade naturområden. Det aktuella 

området karaktäriseras just av naturmiljön med olika typer av skog samt ett flertal 

naturliga vattenområden, såsom tjärnar och våtmarker.  

Området består till största del av obebyggd och kuperad skogsmark där åsar och 

dalgångar är placerade likt ett rutnät över landskapet. Mer än tio sjöar och tjärn finns 

inom området och den vidsträckta, orörda naturen skapar stora möjligheter för 

rekreation och friluftsaktiviteter såsom till exempel vandring och fiske.    

Ett antal stigar och gångvägar löper genom området, dock finns det i dagsläget inga 

utpekade friluftsstråk eller vandringsleder, utan stora delar av området nås enbart 

genom vandring i terrängen.  

7.14.2 Konsekvenser  

En exploatering av området medför att stora ytor med potential för friluftsliv tas i 

anspråk och försvinner. Ett större naturområde i sydväst lämnas däremot oexploaterat 

vilket skapar möjligheter för att stärka rekreationsvärdena i det området.  

Då områdets karaktär kommer att förändras genom utbyggnad av planförslaget och en 

ny stad kommer att skapas bedöms påverkan på landskapsbilden som stor. Dels 

kommer en negativ påverkan ske då det karaktäristiska skogslandskapet förändras 

och därmed även den visuella upplevelsen som ekosystemtjänst. Nybyggnation i 

Landvetter södra kommer dock även att kunna ge möjligheten till fler individer att få 

en aktiv naturnära fritid och därmed tillgängliggörs områdets visuella ekosystemtjänst 

för fler människor. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på kulturmiljö totalt sett som liten negativ jämfört 
med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal omfattning.  
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7.14.3 Åtgärdsförslag 

Det är av stor vikt att det naturområde som planeras lämnas oexploaterat förblir 

sammanhållen skogsmark av orörd karaktär. För att förstärka rekreationsvärdena i 

området och öka tillgängligheten till dem, bör befintliga stigar ses över och 

möjligheten till att anlägga nya stigar eller vandringsstråk undersökas. Information 

och utbildningsinsatser i området kan hjälpa till att förstärka upplevelsen av vistelsen 

och sprida kunskap bland besökare och boende.     

För att inte förlora områdets värde i form av vacker natur och rekreation är det av 

värde att bevara gröna stråk och naturmiljö i största möjliga mån. Vissa naturområden 

bör även lämnas fria från rekreation till förmån för naturmiljö och artskydd. 

7.15 Energi och klimat 

7.15.1 Förutsättningar 

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår 

generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på 

klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. En påverkan som vi 

redan idag ser effekter av med förändrat klimat. Utsläppen av klimatpåverkande gaser 

har en global påverkan, att i detalj beskriva vilka effekterna, och hur stora dessa 

kommer att bli på lokal nivå är inte möjligt. 

Ett antal sannolika påverkansområden har dock identifierats, exempelvis stigande 

temperaturer och förändrande nederbördsmönster. Dessa förändrade förhållanden kan 

i sin tur påverka exempelvis vegetation, grundvattennivåer och folkhälsa. FN:s globala 

klimatpanel IPCC har tagit fram scenarion som beskriver en tänkbar 

temperaturutveckling beroende på hur nivåerna av utsläpp utvecklas. I samband med 

det s.k. Parisavtalet fastslogs 29 artiklar som de länder som ratificerade avtalet 

förväntas arbeta utifrån. Sverige är som en medlem i EU-gemenskapen ett av dessa 

länder och det förväntas därför att samhället på alla nivåer skall sträva efter att 

minska klimatpåverkan och implementera åtgärder för att minska konsekvenserna av 

effekterna av den klimatförändring som anses oundviklig. 

För landets kommuner innebär detta att klimatarbetet bör få genomslag inom flera 

olika delar av det kommunala uppdraget. Bland annat i samverkan med medborgare 

och näringsliv i samband med den kommunala energirådgivningen, i kommunernas 

direkta påverkan, exempelvis i kommunala energi och bostadsbolag, och inte minst i 

det kommunala planarbetet.  

Härryda kommun har en gällande energi och klimatplan där olika målformuleringar 

runt energi och klimat har samlats, i denna anges bland annat: 

 
• Nybyggnation av bostäder och lokaler ska utformas så energieffektivt som 

möjligt. 
 

• Energianvändningen per invånare ska minska. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på landskapsbilden totalt sett som måttligt negativ 
jämfört med nollalternativet. Påverkan är begränsad till lokal omfattning. Möjlighet 

finns även till att få en liten positiv påverkan för rekreation till följd av att fler 
människor kan ta del av naturnära rekreationer.  
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• Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt. 
 

• Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och 

flyktiga organiska ämnen ska minska. 
 

• Användningen av fossila bränslen ska minska kraftigt.  
 

• Utsläppen från transportarbete ska inte öka.  
 

• Halterna av svaveldioxid, koldioxid, kväveoxid, partiklar, marknära ozon och 

flyktiga organiska ämnen ska minska.  
 

• Kollektivtrafikens andel av de totala personresorna ska öka.  
 

• Andelen trafikanter som går och cyklar ska öka. 

 
• Energiförsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom 

riskspridning mellan energikällor). 
 

• Energianvändningen i kommunala lokaler följer beslutade mål för 
energieffektivisering. 

 

7.15.2 Konsekvenser 

I samband med byggnation av bostäder och andra byggnader samt infrastruktur 

kommer energi och ändliga resurser att krävas vilket leder till utsläpp av 

växthusgaser, utsläppen har en global påverkan. Inga övriga utsläppskällor specifika 

för Landvetter södra har identifierats men det kan tillkomma beroende på typ av 

verksamheter som tillkommer.   

Att helt undvika dessa utsläpp är inte möjligt men genom att genomföra åtgärder med 

syfte att minimera utsläppen i byggnadsskedet, använda material med lång hållbarhet 

samt ge förutsättningar för låg energi och materialförbrukning i driftskedet kan det 

totala klimatavtrycket för de boende minimeras och bli fördelaktigt jämfört med 

nollalternativet där inga speciella åtgärder inom området förväntas.  

 

 

7.15.3 Åtgärdsförslag 

Mål och strategier gällande klimatanpassade byggnader tas fram i samarbete med 
exploatörer, denna bör innehålla reella mål för reduktion av klimatavtrycket. 
 
En energistrategi som upprättas i anslutning till projektet med koppling till 
kommunens översiktsplan och energiplan. Denna tas med fördel fram i ett tidigt skede 
och kan utgöra underlag inför markanvisningar, i detaljplanering samt under 
projektering.  

 
I planering kan placering och orientering av byggnader hjälpa till med aktivt och 
passivt tillvaratagande av sol- och andra förnybara energikällor. 
 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan på energi och klimat totalt sett som liten negativ i 
anslutning till byggskedet, jämfört med nollalternativet. För efterföljande skeden 
kommer påverkan vara obetydlig. Påverkan finns på lokal, regional och nationell 
nivå.  
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7.16 Befolkning och levnadsförhållanden 

7.16.1 Förutsättningar 

Detta avsnitt berör sociala aspekter inom planområdet till följd av FÖP:en och 

potentiell påverkan på dessa. Förutsättningar och konsekvenser i detta kapitlet 

presenteras enligt rubriksättning och ämnesindelning i ÖP2012. 

Orterna stärks   

Den första etappen av Landvetter södra planeras som en central tätbebyggd nod runt 

ett tillkommande resecentrum och i förlängningen en pendeltågsstation. Förslaget 

innebär goda förutsättningar för de boendes vardagsliv och tillgänglighet till hållbara 

transportmedel. Följande etapper planeras med lägre täthet ut mot områdets yttre 

gräns. Förutsättningen för måluppfyllelse enligt ÖP2012 är en hög koncentration av 

handel och service i centrala Landvetter södra och goda livsmiljöer i en tät bebyggelse.  

 

Offentlig miljö   

I dagsläget finns ingen anlagd offentlig miljö inom planområdet, och offentlig miljö 

beskrivs inte ingående i FÖP Landvetter södra. Det finns en vision om gröna och 

lekvänliga torg och vistelseytor samt en stadspark runt Ristjärnarna.   

 

Blanda och komplettera   

Bostadsbeståndet i FÖP Landvetter södra får jämföras med kommunens totala 

bostadsbestånd och analyseras utifrån vad som behöver kompletteras med, då 

området i dagsläget inte har några bostäder. Intilliggande bebyggelse består av 

småhus och verksamheter.  

 

Närhet till natur   

FÖP Landvetter södra innebär att naturmark exploateras och därmed ersätts av 

stadsbebyggelse, vilket innebär att vissa rekreationsvärden minskar. Den 

tillkommande bebyggelsen kommer dock att ligga naturnära, och det planerade 

resecentrumet kan tillgängliggöra naturområdet.  

 

Arbete 

FÖP Landvetter södra innehåller en blandad stadsbebyggelse som möjliggör att icke 

störande verksamheter integreras i bebyggelsen. Den typ av jobb som skapas i och 

med FÖP Landvetter södra är dels tjänster inom planering och genomförande av 

planen, samt tjänster inom kontor, handel, service och underhåll i den färdiga 

bebyggelsen.  

 

Barnkonventionen 

Barn och unga har i viss mån involverats i planeringsprocessen, ett arbete som 

behöver upprätthållas genom hela planeringen och genomförande av bebyggelsen i 

Landvetter södra. 

 

Skolor, lekmiljöer eller fritidsaktiviteter för barn och unga behandlas inte detaljerat i 

FÖP Landvetter södra. För att skapa goda läromiljöer för barn finns Boverkets 

allmänna råd kring ytor för skolbarn, samt lagstöd i Skollagen och Plan – och 

bygglagen.  
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7.16.2 Konsekvenser 

I och med Järnväg Göteborg-Borås kan en barriäreffekt förstärkas mellan norra och 

södra Landvetter vilket hanteras inom FÖP Landvetter södra genom att gång- och 

cykelnät är en integrerad del i det övergripande gatunätet och utgör en finmaskig 

struktur i området. Gena cykelstråk planeras till besöksintensiva målpunkter och 

stationsläget i et strategiskt stråk. Barriäreffekter drabbar särskilt barn och unga. 

 

En av de främsta konsekvenserna för social hållbarhet i Landvetter södra är den 

planerade etapputbyggnaden och i vilken ordning bostäder, funktioner, handel och 

service kommer på plats. 

 

Realisation av planen för Landvetter södra ger möjlighet för trygg och naturnära 

levnadsstandard för boende, med goda förbindelser inom regionen. 

 

Samspel med miljökonsekvenser 

Flera sociala konsekvenser samspelar också med miljökonsekvenser med bäring på 

förutsättningar för livsstil och vardagsliv i planområdet. Som exempel påverkar 

möjligheten för människor att klara sitt vardagsliv i närområdet förutsättningarna för 

hållbara transportsystem genom att bilberoendet kan minska. Tillgång till 

rekreationsområdet inom planområdet kan ge positiva konsekvenser för hälsan och 

möjlighet till rekreation för boende, förskolebarn och verksamma inom planområdet 

samtidigt som buller, risk för olycka och luftmiljö påverkar människors hälsa. 

 

 

7.16.3 Åtgärdsförslag 

 

Varje bebyggelseetapp bör vara förberedd för ett fungerande vardagsliv och hög 

livskvalitet. Utbyggnadsordningen bör planeras så att störningar för de inflyttade 

minimeras och att området tillgängliggörs systematiskt.  

 

Ett stärkt barnperspektiv bör implementeras i fortsatt planering. 

 

För att ytterligare arbeta med levnadsstandard, mångfald och trygghet kan en social 

konsekvensanalys tas fram i nästa skede. 

 

7.17 Ekonomi 

7.17.1 Förutsättningar 

Idag bedrivs skogsbruk inom en stor del av planområdet, vilket beskrivs i avsnitt 7.11, 

vilket det idag ingen finns någon bedömning av vilka värden detta genererar. Andra 

ekonomiska aspekter för planområdet är fiske och jakt, värdet för dessa är inte heller 

kvantifierat. 

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 

Beaktat ovan bedöms påverkan på befolkning och levnadsstandard totalt sett som 
måttlig positiv för lokal nivå och liten positiv för regional nivå, jämfört med 
nollalternativet.  
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7.17.2 Konsekvenser 

Följande befintliga ekonomiska värden anses kunna påverkas negativt, se även avsnitt 

7.12 Ekosystemtjänster: 

• Skogsbruk 

• Intäkter från jakt 

Följande befintliga ekonomiska värden anses kunna påverkas positivt: 

• Befolkningstillväxt och medföljande ökning av skatteintäkter 

• Ökat antal verksamheter 

• Förbättringar av kommunal service.  

• Attraktiv kollektivtrafik 

• Ökad möjlighet till försörjning av fler.  

 

7.17.3 Åtgärdsförslag 

Skapa förutsättningar för att främja verksamhetsutveckling och företagsetablering i 

kombination med god tillgänglighet och goda trafikförbindelser. 

8 Uppföljning och övervakning 
Enligt Miljöbalkens 6 kapitel skall miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.  

Miljöuppföljning av FÖP:en ska ske kontinuerligt i de fortsatta planeringsprocesserna, 

såsom detaljplanering och tillhörande underlagsutredningar. Uppföljning bör även ske 

inom Härryda kommuns miljöarbete och den miljöövervakning kommunen idag 

bedriver. Kommunens miljöövervakning bör göras tillgänglig för planavdelningen för 

att underlätta samverkan däremellan. 

Kommunen bör bevaka sitt miljömålsarbete och säkerställa att det fortsatta 

planeringsarbetet för Landvetter södra ligger i linje med detta. Särskilt fokus bör ligga 

på uppföljning av naturmiljö. 

9 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) regleras i miljöbalkens 5 kap och ska beaktas vid planering 

och prövning av tillstånd och anges oftast som ett värde eller en halt. Normerna 

infördes i samband med upprättandet av miljöbalken 1999 med syfte att minska 

utsläppen från diffusa källor som exempelvis trafik eller jordbruk. En MKN ska grundas 

i vetenskap, utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden, för att ta fram 

kunskap om vilken miljökvalitet eller vilket miljötillstånd som människan och naturen 

tål i ett visst geografiskt område (Havs-och vattenmyndigheten, 2017). 

Normerna finns fastställda för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och musselvatten 

samt omgivningsbuller. De ska bidra till att skydda människors hälsa och miljön, samt 

att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG.  

Sammanfattande konsekvensbedömning: 
 
Beaktat ovan bedöms påverkan för ekonomiska aspekter totalt sett som måttlig 

positiv på lokal nivå samt liten positiv på regional nivå, jämfört med nollalternativet.  
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Landvetter södra berörs av MKN för luft och buller samt för yt- och grundvatten. 

Påverkan på MKN beskrivs i respektive i avsnitt 7 under respektive miljöaspekt. 

Den sammantagna påverkan för MKN bedöms som obefintlig för MKN för luft och 

buller. Risk för liten indirekt påverkan på MKN för ytvatten bedöms föreligga för de 

ytvattenförekomster som angränsar till planområdet. Risk att påverka MKN för 

grundvatten inom och i anslutning till planområdet bedöms som liten till obefintlig.  

 

10 Miljökvalitetsmål 

10.1 Globala hållbarhetsmål 

Den 25 september 2015 hölls FN:s toppmöte då världens stats- och regeringschefer 

antog 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 för att jobba för en hållbar och 

rättvis utveckling världen över. Målen integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga 

aspekter som är de tre dimensionerna av hållbar utveckling. 

Planförslaget bedöms kunna påverka följande av de globala målen: 

• God hälsa och välbefinnande 

• Hållbar energi för alla 

• Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Hållbara städer och samhällen 

• Hållbar konsumtion och produktion 

• Bekämpa klimatförändringarna 

• Ekosystem och biologisk mångfald 

10.2 Nationella och regionala miljökvalitetsmål 

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, (Naturvårdsverket, u.d.). Målen 

syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara 

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av 

naturresurser samt ta tillvara natur- och kulturmiljön.  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram 50 regionala tilläggsmål utifrån de 

nationella miljökvalitetsmålen som beskriver tillstånd i miljön som målet syftar till att 

uppnå. På regional nivå i Västra Götalands län är 15 av de nationella 

miljökvalitetsmålen antagna (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). 

Miljökvalitetsmålen delas in i generationsmål och etappmål 

 

Generationsmålet anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske 

inom en generation för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på 

vägen för att nå generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. 

Fyra nationella miljömål Skyddande ozonskikt, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 

fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård bedöms ej eftersom de 

behandlar områden utanför kommunen eller ej är relevanta för FÖP-området. 

 

De nationella miljökvalitetsmålen som bedöms vara aktuella i fråga om eventuell 

påverkan för uppfyllande är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

6. Säker strålmiljö 
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7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Nollalternativet innebär exploatering av planområdet men med ett långsammare 

tempo jämfört med planförslaget, med en utbyggnad på ca 1 % per år istället för 

planförslagets utbyggnad för upp till 25 000 invånare. Bedömning av planförslaget och 

nollalternativets bidragande eller hindrande av måluppfyllnad för de nationella 

miljömålen redovisas i tabell 10.2. Bedömningen görs enbart i fråga om förslagen 

bidrar eller hindrar måluppfyllnad och inte hur mycket det bidrar/hindrar.  

 

Tabell 10.1. Bedömningsförklaring 

 Varken bidrar till eller hindrar måluppfyllnad. 

 Bidrar till ökad måluppfyllnad. 

 Hindrar måluppfyllnad. 

 

Tabell 10.2. Jämförelse mellan planförslag och nollalternativ gällande påverkan på 

miljökvalitetsmål på lokal nivå. 

Nationella 
miljömål 

Plan-
Förslag 

Noll-
alternativ 

Sammanfattning av bedömning 

Begränsad 
klimatpåverkan  

  

FÖP: Risk för negativ påverkan till följd av 
klimatpåverkande aktiviteter och 
konsumtion. Samtidigt möjligheter för 
invånarna att leva en tillvaro med ett 
minskat klimatavtryck till följd av 
möjligheterna som en modern stadsdel 

som planerats från grunden utifrån ett 
hållbart perspektiv. 

Nollalternativ: Innebär mindre lokala 
utsläpp till följd av mindre aktivitet inom 
området. I dagsläget finns dock inte 
riktlinjer för hur en utbyggnad inom 
nollalternativet skulle se ut, vilket gör 
måluppfyllelse enligt nollalternativet 
svårbedömt. 

Bara naturlig 
försurning 

  FÖP: Källor för försurning är småskaliga 
förbränning av fossila bränslen samt 
fordonstrafik. Bidraget till följd av 
planförslaget bedöms som begränsad.  

 

Nollalternativ: Källor för försurning är 
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småskaliga förbränning av fossila 
bränslen samt fordonstrafik. Bidraget till 

följd av planförslaget bedöms som 
begränsad. 

 

 

 

 

 

 

Frisk luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖP: Risk för försämrad luftkvalité och 
därmed ett negativt bidrag till 
måluppfyllnad. Detta på grund av ökad 
trafik samt förbränning av fossila bränsle. 

 

Nollalternativ: Risk för försämrad 
luftkvalité och därmed ett negativt bidrag 
till måluppfyllnad. Detta på grund av ökad 
trafik samt förbränning av fossila bränsle. 
Detta i något mindre omfattning och takt 

jämfört med planförslaget. 

 

Giftfri miljö   FÖP: Tillkommit material från byggnader 
riskerar att ge spridning av giftiga ämnen 

i byggfas, driftsfas samt rivning. Inga 
kända föroreningar finns inom området 
som riskerar att spridas vid schakt och 
exploatering.  

 

Nollalternativ: Tillkommit material från 
byggnader riskerar att ge spridning av 
giftiga ämnen i byggfas, driftsfas samt 
rivning. Omfattning och takt av 
områdesexploatering bedöms bli mindre 
jämfört med planförslaget och därför 

döms risken för spridning som lägre. Inga 

kända föroreningar finns inom området 
som riskerar att spridas vid schakt och 
exploatering. 

Säker strålmiljö   FÖP: Inom planområdet finns källor för 
elektromagnetisk strålning från 
högspänningsledning samt från planerad 
järnväg Göteborg Borås. 

Lokaliseringsförutsättningarna gör att risk 
finns för strålning, i anslutning till dessa 
behöver hänsyn tas till skyddsavstånd. 
Vid efterlevnad av 
strålningsmyndighetens 
rekommendationer så bedöms 

måluppfyllnaden inte påverkas för säker 
strålmiljö. 

 

Nollalternativ: Inom planområdet finns 
källor för elektromagnetisk strålning från 

högspänningsledning samt från planerad 
järnväg Göteborg Borås. 
Lokaliseringsförutsättningarna gör att risk 
finns för strålning, i anslutning till dessa 
behöver hänsyn tas till skyddsavstånd. 
Vid efterlevnad av 

strålningsmyndighetens 
rekommendationer så bedöms 
måluppfyllnaden inte påverkas för säker 
strålmiljö. 
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Ingen 
övergödning 

  

 

FÖP: Inget jordbruk förväntas bedrivas 
enligt planförslaget. Mindre mängder 
tillkommer till följd av utsläpp av bland 
annat NOx från förbränning. 
Avloppsvatten kommer att hanteras i 
modernt avloppsreningsverk. 

Nollalternativ: Inget jordbruk förväntas 
bedrivas. Avlopp antas hanteras i 
befintligt system.  

 

 

 

Levande sjöar 
och vattendrag 

  
FÖP: Risk för negativ påverkan av flöden, 
föroreningshalter och känsliga 

vattenlevande arter 

Nollalternativ: Risk för negativ påverkan 
av flöden, föroreningshalter och känsliga 

vattenlevande arter. Detta i något mindre 
omfattning och takt jämfört med 
planförslaget. 

 

Grundvatten av 
god kvalitet 

  FÖP: Befintlig grundvattenförekomst är av 
god kvalité och bedöms inte få en 
märkbar påverka av planförslaget. 
Planförslaget bedöms varken bidra eller 

hindra måluppfyllnad för grundvatten av 
god kvalitet.  

 

Nollalternativ: Befintlig 
grundvattenförekomst är av god kvalité. 

Bedömningen av måluppfyllnad är svår 
att göra i dagsläget då 
utbyggnadsalternativ saknas. 

Myllrande 
våtmarker 

  

FÖP: Negativ påverkan på naturmiljö till 
följd av exploatering kan innefatta 
påverkan på våtmarker samt påverkan på 
flöden som upprätthåller våtmarker. 
Därmed bedöms planförslaget hindra 

måluppfyllnad. 

Nollalternativ: Negativ påverkan på 
naturmiljö till följd av exploatering kan 
innefatta påverkan på våtmarker samt 
påverkan på flöden som upprätthåller 
våtmarker. Detta bedöms ske i något 
mindre omfattning och takt jämfört med 
planförslaget. 

Levande skogar 

  

FÖP: Risk för direkt negativ påverkan till 
följd av exploatering av skogsområden i 

samband med byggnation av byggnader, 
infrastruktur. Skyddsåtgärder kan minska 
negativa effekter,  

Nollalternativ: Risk för negativ påverkan 
till följd av viss exploatering av 
skogsområden. Detta i något mindre 
omfattning och takt jämfört med 
planförslaget. 
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God bebyggd 
miljö 

 

 

FÖP: Den nya stadsdel som planeras skall 
vara inkluderande och hållbar samt ge 
tillgång till goda hållbara 
kommunikationer. Närheten till 
naturmiljön ger goda möjligheter till 
rekreation.  

Nollalternativ: Även nollalternativet ger 
möjlighet till exploatering av området 
med ökad god bebyggd miljö. I dagsläget 

finns dock inte riktlinjer för en sådan 
utbyggnad, vilket gör måluppfyllelse 
enligt nollalternativet svårbedömt. 

 

 

 

Ett rikt växt- 
och djurliv 

  FÖP: Risk för negativpåverkan till följd av 
förluster av habitat och ökade 
barriäreffekter samt störningar i tidigare 
opåverkade områden. Större påverkan för 
fas 2. 

Nollalternativ: Området påverkas av den 
naturliga tillväxten söderut av den 

befintliga tätorten, sannolikt i 
långsammare takt till följd av 
långsammare tillväxt. 

   

10.3 Härryda kommuns miljömål 

Härryda kommun utgår från Agenda 2030 i sitt miljömålsarbete. 

11 Sammanfattande slutsatser 
Konsekvensbedömningen av respektive miljöaspekter har gjorts dels för olika 

geografiska nivåperspektiv och dels för etapputbyggnaden som delas in i två faser. De 

geografiska nivåerna som behandlas är lokal, regional och nationell nivå. 

Konsekvensbedömningar har gjorts utan hänsyn till föreslagna åtgärdsförslag. 

Vid förändring av planförslaget eller antagande av de åtgärdsförslag som presenteras i 

MKB:n kan konsekvensbedömningarna komma att ändras.  

 

Tabell 11.1. Sammanfattande konsekvensbedömning av samtliga miljöaspekter som behandlas i 

MKB:n, redovisas i detalj i avsnitt 7. 

Aspekt Konsekvensbedömning 

Riksintresse och 

skyddade 

områden* 

Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Luftmiljö Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Buller, vibrationer 

och strålning 

Lokal nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 
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Risk Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Markmiljö Lokal nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Ytvatten Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Grundvatten Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Vattenförsörjning  

 

Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Dagvattenhantering Lokal nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Naturmiljö Lokal nivå – Stor negativ konsekvens  

Regional nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens  

Artskydd Lokal nivå – Stor negativ konsekvens** 

Regional nivå – Måttlig negativ konsekvens** 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens** 

Skogsbruk Lokal nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Kulturmiljö Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Rekreation och 

landskapsbild 

Lokal nivå – Måttlig negativ konsekvens 

Regional nivå – Obetydlig konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

Energi och klimat Lokal nivå – Liten negativ konsekvens 

Regional nivå – Liten negativ konsekvens 

Nationell nivå – Liten negativ konsekvens 

Befolkning och 

levnadsförhållanden 

Lokal nivå – Måttlig positiv konsekvens 

Regional nivå – Liten positiv konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 
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Ekonomi Lokal nivå – Måttlig positiv konsekvens 

Regional nivå – Liten positiv konsekvens 

Nationell nivå – Obetydlig konsekvens 

*Bedömning av denna aspekt innebär en sammanvägning av samtliga miljöaspekter i avsnitt 7.1 

**Prelimininär bedömning 

 

11.1 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Det kan 

handla om att olika typer av effekter från en och samma verksamhet/plan samverkar 

(Naturvårdsverket, 2019). Kumulativa effekter inom planområdet kan också vara 

sådana miljöeffekter som verksamheter och planer, tillsammans med planförslaget, 

bedöms bidra till. Det kan innebära påverkan från projekt som utförs inom ramen för 

andra planer, andra tillståndsgivna verksamheter av olika slag samt övriga 

verksamheter och aktiviteter som exempelvis bidrar till ändrad markanvändning.  

Miljöeffekter vars konsekvenser i dagsläget som bedöms som små kan i kombination 

med andra miljöeffekter ge en mer betydande miljöpåverkan. Exempelvis då skog 

avverkas och värdefulla biotoper försvinner kan detta leda till att återstående biotoper 

blir mer känsliga för påverkan från exempelvis nybyggnation. Nedan listas ett antal 

områden där risk för kumulativa effekter har identifierats för planförslaget, dessa har 

inte kvantifierats. För framtida plan- och programarbete är det viktigt att ta hänsyn till 

detta. 

• Exploatering 

o Påverkan på ytvatten 

Exempel: Ökad tillförsel av näringsämnen inom området kan ihop med 

andra flöden skapa en ökad belastning nedströms. 

o Påverkan på naturmiljö 

Exempel: Klimatförändringar i kombination med planförslagets 

störningar på naturmiljön kan ge ökad negativ påverkan på 

naturvärden och arter inom området. Skogsavverkning inom området 

ger förlust av skogsområden vilket i sin tur har negativ kumulativa 

effekter och konsekvenser för de arter som lever inom området.  

• Trafik 

o Buller 

Exempel: Befintlig bullerpåverkan från vägtrafik och flygplats kan leta 

till att området blir mer känsligt för ytterligare bullerstörning från en 

ökad transport till följd av järnväg Borås-Göteborg och mer vägtrafik. 

o Luft  

Exempel: Ökad belastning av vägtrafik tillsammans med eventuell 

ökning av trafik från flyg kan ge en kumulativ effekt i form av 

försämrad luftkvalitet. 

o Hållbart resande 

Exempel: Möjligheter att genom en god planering av kollektivtrafik öka 

kollektivt regionalt resande, genom att samordna framtida plan- och 

programarbete med främst järnväg Göteborg Borås. 

11.2 Samlad bedömning 

Den samlade bedömningen är att FÖP:en kan medföra risk för måttlig och stor negativ 

konsekvens för antal miljöaspekter vid planförslagets förverkligande. Främst gäller 
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detta naturmiljö och artskydd där konsekvenserna bedöms bli stora. För buller, 

vibration och strålning, markmiljö, dagvattenförsörjning, skogsbruk samt rekreation 

och landskapsbild bedöms som måttlig negativ konsekvens. Samtliga konsekvenser 

som bedömts som måttliga eller stora är begränsade till lokal nivå, med undantag för 

naturmiljö där påverkan bedöms vara både lokal och regional. 

Planförslaget innebär stor påverkan på naturmiljön. Området är stort och idag nästan 

helt oexploaterat samt hyser höga naturvärden. De miljöeffekter som planförslaget 

medför innebär negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden inom området 

samt en risk att viktiga ekosystemtjänster försvinner/minskar. Naturmiljön är även 

viktiga bo- och födoplatser för skyddade arter. 

Det är viktigt att ta naturmiljön i beaktande vid vidare planering och exploatering, 

skyddsåtgärder för att minska fragmentering av landskapet och bevarande av 

naturliga naturområden är av stor vikt för att minska negativ påverkan. Det naturliga 

vattensystemet som rådet inom området är även särskilt viktigt att beakta i vidare 

planering. 

Planförslaget bedöms vidare även bidra med positiva konsekvenser, främst ur sociala 

och ekonomiska perspektiv. Aspekterna befolkning och levnadsförhållande samt 

ekonomi bedöms ge måttliga positiva konsekvenser, där planförslaget ger möjligheter 

till god samhällsutveckling. 

Jämfört med nollalternativet innebär planförslaget en ökad exploatering av byggnader, 

verksamheter och infrastruktur, vilket även innebär en större negativ påverkan på 

flera miljöaspekter på en lokal nivå. Planförslaget ger dock tydligare riktlinjer för 

framtida exploatering och utveckling av området jämfört med nollalternativet. 

Byggnationen av en ny stadsdel från grunden med en hållbar vision skapar 

förutsättningar för att främja regionala hållbarhetsmål, där samhället kan bidra med 

hållbara och innovativa lösningar för trafik och infrastruktur. 

Då naturvärden och artskydd bedöms som område med potentiellt betydande 

påverkan är det viktigt att notera att artskyddsutredningen för planområdet inte var 

komplett vid detta dokuments framtagande. Det innebär att det kan tillkomma 

ytterligare skyddsvärda arter som i dagsläget inte är kända samt behov av ytterligare 

skyddsåtgärder. 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Johan Gustafsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-17 2020KS24  253 
  
 

Markanvisningsavtal till JM AB för ägarlägenheter inom detaljplanen 
för Idrottsvägen i Mölnlycke  

Sammanfattning  
JM AB presenterade på kommunstyrelsens informationssammanträde den 23 april 2019  
§ 133 förslag på hur en etablering av bostäder i form av ägarlägenheter kan ske inom 
detaljplanen för Idrottsvägen i Mölnlycke. 

Den 29 augusti 2019 § 215 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att ta 
fram förslag till avsiktsförklaring/markanvisningsavtal gällande direktanvisning av mark 
till JM AB för etablering av ägarlägenheter inom del av detaljplanen för Idrottsvägen. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på markanvisningsavtal till JM AB för etablering av 
ägarlägenheter inom detaljplanen för Idrottsvägen i Mölnlycke och anser uppdraget 
avslutat. 

Markanvisningsavtalet innebär att JM AB har en option att ensam förhandla med 
kommunen om exploatering och förvärvande av två tomter, på ca 1480 kvm respektive 
1820 kvm, inom detaljplanen för Idrottsvägen enligt de villkor som framgår i 
markanvisningsavtalet. 
 
Villkor enligt markanvisningsavtalet: 

 JM AB förbinder sig att upplåta samtliga bostäder som ägarlägenheter samt 
bygga lokal om minst 200 kvm. 

 Priset för tomterna utgår från värdeutlåtande från sakkunnig värderare och ska 
justeras enligt relevanta index till tillträdesdatum. 

 Total köpeskilling för tomterna, där gatukostnad och uppskattad 
saneringskostnad avräknats, bedöms den 17 januari 2020 (värdetidpunkten) till ca 
33,7 miljoner kronor enligt markanvisningsavtalet. 

 JM AB ska bekosta och utföra saneringsarbeten samt andra arbeten som behövs 
för att bebygga tomterna. 

 På grund av svårigheten att använda hela byggrätten som detaljplanen tillåter och 
samtidigt lösa parkeringsbehovet inom tomten ska kommunen erbjuda JM AB 
parkeringsköp om högst 16 stycken parkeringsplatser. Parkeringsplatserna ska 
vara lokaliserade utanför, men i anslutning till tomterna, för att tillgodose 
behovet av parkeringsutrymme. En tänkbar placering för parkeringsplatserna är 
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på parkeringsytan mellan Långenäsvägen och järnvägen i Mölnlycke. 
Ersättningen ska vara 200 000 kronor per köpt parkeringsplats. Ersättningen är 
exklusive mervärdesskatt (moms) och ska indexregleras från oktober 2019 tills 
eventuellt avtal angående parkeringsköp upprättats mellan parterna. 

 Markanvisningsavtalet är giltigt i högst 4 år. Kommunen har rätt att återta 
markanvisningen till JM AB under avtalets löptid om det är uppenbart att JM AB 
inte avser eller förmår att genomföra projektet. 

 JM AB ska erlägga en årlig avgift på 0,5 % av uppskattat marknadsvärde till 
kommunen för berörda tomter som omfattas av markanvisningsavtalet. Vid 
eventuellt tecknat marköverlåtelseavtal avräknas erlagd avgift från 
köpeskillingen för respektive tomt.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och JM AB 
enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna markanvisningsavtalet. 
  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 

 

Bilagor: 
1. Markanvisningsavtal 
2. Lägeskarta 
3. Värdering 
4. Kommunstyrelsens beslut 29 augusti 2019, § 2015 
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Lägeskarta

±

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej 
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

 

Datum:  03.16.2020
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Robin Axelsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-11 2020KS159  253 
  
 

Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet A 

Sammanfattning  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan Turk Food 
Sweden AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter en 
del av fastigheten Björröd 1:191 om totalt 17 400 kvm till Turk Food Sweden AB för en 
köpeskilling av 6 525 000 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för industri, kontor och detaljhandel med skrymmande varor.  

Turk Food Sweden AB avser upprätta en byggnad på ca 6 000 kvm, med möjlighet att 
bygga till ca 1 000 kvm, innehållande lager, logistik och kontor. Företaget är 
livsmedelsgrossist och importerar varor främst från Nederländerna och Tyskland. Deras 
kunder är bland annat ICA, Citygross och Orienthuset samt livsmedelsgrossister i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Idag är de 30 anställda och avser att växa till 100 
anställda inom en femårsperiod, med främst fler lagerarbetare med lägst krav på 
grundskoleutbildning samt kontorsanställda. 

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och  
Turk Food Sweden AB enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar.  

  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund  
  Mark- och exploateringschef 

Bilagor: 
Köpekontrakt 
Lägeskarta 
Värdering
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

Datum:  03.16.2020
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Svefa AB, Ullevigatan19, 41140 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Fastigheten Härryda Björröd 1:191 (del av) 
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2020-01-28 Ordernummer: 172 183 

Fastighetsbeteckning: Härryda Björröd 1:191, del av 

 

2 (14) 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

 

Innehållsförteckning 

1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 5 

3. Marknadsanalys _________________________________________________________________ 6 
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5. Värdering ______________________________________________________________________ 11 

6. Slutsatser _____________________________________________________________________ 14 
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Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av industritomtmark inom del av fastigheten Härryda Björröd 1:191. Se ungefärlig 

omfattning nedan. 

 

Källa: Härryda kommun 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Härryda kommun genom Robin Axelsson.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som beslutsunderlag inför en eventuell försäljning av industrimark inom området. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-01-28. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-

det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-

ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-

dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 
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Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 
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Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-

ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 

två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som ingår i 

RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of Chartered Sur-

veyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmark-

naden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

Uppgifter om värderingsobjektets exakta omfattning, areal och framtida utformning har ej tillhandahållits. 

Vid bedömningen av marknadsvärdet har Svefa utgått från att värderingsobjektet utgörs av en normalstor 

industritomt.  

Grundförutsättningar  
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom kvar-

tersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår, det vill säga 

att de inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgif-

ter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör förutsätts regleras i exploate-

ringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen 

Besiktning och värderingsunderlag 

Syn av värderingsobjektet genomfördes 2020-01-20. 

Följande underlag har erhållit från uppdragsgivaren: 

• Detaljplan (ändring av detaljplan) för Västra Björrödsvägen, upprättad i maj 2005 

• Karta över värderingsobjektets ungefärliga avgränsning 
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Underlag har inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig statistik 

från SCB med flera. 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms tomtmark för industri. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget väster om Eskilsbyvägen i anslutning till Västra Björrödsvägen i Björröd, 

Härryda kommun.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogs- och åkermark i väster samt av yngre industribebyggelse i 

öster. Backaskolan och viss villabebyggelse finns direkt norr om värderingsobjektet. Service finns närmast i 

Landvetter. Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder (riksväg 40) finns på knappt 1 

kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 61 864 kvadratmeter och är i dagsläget obebyggt och utgörs i 

huvudsak av skogs-/ åkermark. Gata/ väg är delvis utbyggt.  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade markområden. 

 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-

belastningar inom värderingsobjektet (se vidare i avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret avseende hela Härryda Björröd 1:191. Av denna bilaga 
framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter har inte närmare stu-

derats. Värderingen förutsätter att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbar-

heten av och för ekonomin i en exploatering. Genomförandetiden har gått ut.  

Planförhållande 

Värderingobjektet omfattas av detaljplan 

Planbestämmelserna anger ändamålen industri, kontor samt detaljhandel med skrymmande varor (ej livs-

medel) med en högsta byggnadshöjd om 15 meter. Största byggnadsarea uppgår till 50 % av fastighetsa-

rean.  

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men det är tydligt att konjunkturen gått in i en fas med svagare 

tillväxt och senare års goda utveckling väntas mattas av under kommande år. Även osäkerheten i omvärl-

den har ökat – såväl ekonomiskt som politiskt – med ”avtalslöst” Brexit, eskalerande handelskonflikt mellan 

USA och Kina, Irans agerande i Persiska Viken.  

BNP för 2018 uppgick till ca 2,4 %, men Konjunkturinstitutet har under 2019 kontinuerligt sänkt sin prognos 

som nu ligger på 1,2 respektive 0,7 % för 2019 och 2020. Tillväxten under 2019 var svag (+0,1 % i Q1; 

+0,1 % i Q2; +0,3 % i Q3). Offentlig konsumtion och hushållens investeringar, särskilt bostadsinvesteringar, 

har till stor del legat bakom senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har minskat. Exporten utgör 

en viktig del av BNP, men även här väntas tillväxten vara relativt svag (en svag krona är i detta samman-

hang positivt, men investeringskonjunkturen i flera av Sveriges viktigast exportmarknader är svag). Inflat-

ionen för 2020 väntas ligga kring 1,7 – 1,8 %.  

Utvecklingen på bostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bostadsinvesteringar-

na, som utgör en betydande del av BNP, har minskat markant under 2018 och 2019). Priserna på privatbo-

stadsmarknaden har återhämtat sig och bedöms vara stabila, men en bestående nedgång skulle få märk-

bart negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  
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Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 

politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, för-

skola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demo-

grafiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Åtstramningar av fi-

nanspolitiken är därmed sannolikt att vänta.  

Riksbanken höjde i december reporäntan med 25 punkter till 0 %, trots förväntningar om en svagare tillväxt 

i svensk och internationell ekonomi framöver. Detta då de bedömer att inflationen har goda förutsättningar 

att fortsatt ligga nära målet om 2,0 %. Prognosen är oförändrad, reporäntan väntas vara oförändrad under 

2020 och 2021, och en bit in på 2022.  

Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga skuldsättning, något de anser bör hanteras med riktade 

åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid 

värt att notera att hushållens finansiella tillgångar och sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att 

ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt relativt god, men den svagare konjunkturen syns nu också tydligt 

på arbetsmarknaden. Under 2020 och 2021 väntas sysselsättningen öka med 27 000 respektive 19 000 

personer, en klar minskning jämfört med tidigare prognos. Samtidigt väntas arbetslösheten öka, från 6,4 % 

2019 (prognos) till 7,2 % under 2020 och 7,4 % under 2021.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men utvecklingen väntas vara starkast i Stockholm, Uppsala och Skåne. 

Det är främst sektorn ”privata tjänster” som väntas ligga bakom den ökande sysselsättningen. Utrikes födda 

väntas stå bakom i princip hela sysselsättningsökning (det är också inom denna grupp där huvuddelen av 

den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten fortsatt på historiskt låga nivåer).  

Arbetsmarknaden väntas vara fortsatt polariserad där grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden har 

svårt att hitta anställning. Långtidsarbetslösheten ses som den största utmaningen vilket ställer krav på 

ökad utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt 

ökad sysselsättning och tillväxt. En annan utmaning är att öka tillgången på utbildad arbetskraft, särskilt 

utanför storstadsregionerna. 

Härryda kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Härryda uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 37 802 invånare, en ökning med drygt 1,0% 

sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 

tabellen nedan. 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Härryda 34 007 34 463 34 854 35 223 35 732 36 291 36 651 37 108 37 412 37 802

Tillväxt, Härryda 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,0% 1,2% 0,8% 1,0%

Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 
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Befolkningsutveckling 

 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 5-14 år samt 35-54 år 

är högre än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Härryda är generellt högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskatego-

rier med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 

20-24 år 165,6 164,4 155,4 

25-29 år 244,0 240,7 237,0 

30-44 år 401,0 330,0 334,9 

45-64 år 450,4 378,8 383,8 

65+ år 275,6 245,8 249,6 

Totalt 20+ år 364,9 302,3 305,1 

 Källa: SCB   
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Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Härryda till 3,1 % vilket kan jämföras 

med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 

7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på transport och magasinering samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Härryda 

på plats 10 i rankingen för 2019.    

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

2019 utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden, med en transaktionsvolymen kring 185 mdkr 

(avser transaktioner >10 mkr). Om även aktieöverlåtelser inkluderas (som Vonovias köp av Hembla och 

Victoria Park samt SBB:s köp av Hemfosa) summeras transaktionsvolymen till ca 240 mdkr. Till köparna 

hör främst svenska investerare, men det finns ett stort, och ökande intresse, från utländska aktörer. Ut-

ländska aktörer har emellertid ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna i 

storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare ett stort segment med ett stort intresse på i princip samtliga delmark-

nader. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. 

Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. 

Externhandel och livsmedelshandel har sett en stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha 

dämpats något. Samhällsfastigheter, och främst olika typer av särskilda boenden, är fortsatt attraktiva inve-

steringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig 

sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl detta segment 

som för kontorsmarknaden i stort). 

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 

året. Det finns ett fortsatt stort intresse för fastighetsinvesteringar, inte bara för kvalitativa objekt i A-läge 

utan även på vad som tidigare ansetts vara sekundära marknader/objekt.  

Det bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men överlag bedöms senare 

års goda utveckling ha planat ut. Värdetillväxten framöver bedöms därför främst komma från stigande hy-

ror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt 

med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader.  

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, 

har bromsat in på grund av en fortsatt svag utveckling på privatmarknaden för nyproduktion i kombination 

med tidigare stigande bygg- och exploateringskostnader. 

De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har en positiv syn på kreditmarknaden och kan 

relativt lätt erhålla finansiering, till goda villkor, särskilt för kvalitativa objekt. De stora aktörerna har tillgång 

till alternativa finansieringslösningar, något som varit tydligt under senare år då flera av de stora bola-

gen/institutionerna emitterat obligationer (varav en stor del ”gröna” obligationer). Bankerna har en mer ne-

gativ syn på den kommande utvecklingen jämfört med fastighetsbolagen.  

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Härryda kommun avseende såväl bebyggda som obe-

byggda industrifastigheter har under de senaste åren varit stabil, med i genomsnitt 8 genomförda köp per 

år. Köpare har i huvudsak varit lokala bolag och privatpersoner och säljare har i huvudsak varit från samma 

kategorier samt kommunen.  
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Direktavkastningskraven för industrifastigheter i Härryda kommun varierar normalt i intervallet 6,5–8,5 %.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet bedöms ha ett relativt bra läge för industrifastigheter i Härryda kommun, vilket samman-

taget bedöms utgöra ett B-läge för industrifastigheter i kommunen.  

Med hänsyn till områdets starka utveckling under senare år, med ett relativt stort tillskott av industribebyg-

gelse, samt med hänsyn till värderingsobjektets strategiska läge med närhet till riksväg 40 bedöms efterfrå-

gan på värderingsobjektet sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst vara lokal aktör, 

regional aktör och egenanvändare.   

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Värdering av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med note-

rade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar industritomtmark. Korrigering görs för tids- och 

egenskapsmässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt 

eller ställas i relation till någon eller några värdepåverkande egenskaper hos fastigheterna, t ex tomtareal. 

5. Värdering 

Ortsprismetod  

En ortsprisanalys över lagfarna försäljningar av industrifastigheter taxerade med typkod 411 (industrienhet, 

tomtmark) har genomförts. I brist på jämförelseköp inom Härryda kommun har även genomförda köp i Par-

tille och Lerum inkluderats i analysen. Urvalskriterier har varit köp som har genomförts efter den 1 januari 

2015 samt objekt med en areal större än 1 000 kvadratmeter. Det har efter gallring med avseende på orena 

köp genomförts ett knappt 40-tal försäljningar som uppfyller dessa kriterier. Köpen redovisas i tabellen 

nedan.  
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Fastighet Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Areal

MELLBY 4:142 2018-09-03 Järnringen företagshallar ekonomisk föreningElga Aktiebolag 4 800 1 162 4 131

BÅRHULT 1:113 2016-08-18 Bårhults Industrifastigheter 2 AB Privatperson 3 675 1 000 3 675

UGGLUM 14:231 2019-05-02 Von Utfall projektering AB BJS Fastigheter i Partille AB 2 400 799 3 003

BÅRHULT 1:127 2019-09-26 Weatherproof Family AB HÄRRYDA KOMMUN 5 524 796 6 940

MELLBY 146:8 2016-09-06 BMA Borelius Fastighets AB Privatperson 1 350 747 1 807

UDDARED 1:14 2017-03-29 Flodagarveriet Fastigheter AB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄSTEN NR 12 2 000 680 2 941

BÅRHULT 1:126 2018-03-27 Jeskilsson Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 5 109 656 7 790

BÅRHULT 1:122 2019-03-05 Bårhults Utvecklings AB HÄRRYDA KOMMUN 6 803 650 10 450

BÅRHULT 1:120 2018-07-30 FPA Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 705 650 4 162

BÅRHULT 1:119 2018-03-22 Lijonida Fastighets AB HÄRRYDA KOMMUN 2 117 650 3 259

BÅRHULT 1:124 2018-11-26 Holmantia Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 365 541 4 374

LEKSTORP 3:19 2019-06-04 Gudrun Fastighet AB Gråbo FöretagsPark AB 3 750 425 8 827

BÅRHULT 1:114 2016-08-16 Bårhults Industrifastigheter 1 AB Privatperson 2 605 395 6 596

BÅRHULT 1:115 2016-08-20 Ekonomisk förening Företagshallen i BårhultPrivatperson 3 020 395 7 648

SKÄLLARED 1:136 2015-01-28 Scandir Chemicals AB HÄRRYDA KOMMUN 1 478 379 3 899

BJÖRRÖD 1:194 2019-06-04 Fastighetsbolaget björröd 1:194 AB NA Schakt AB 2 103 378 5 569

LANDVETTERS-BACKA 3:52015-01-29 Landvetter Fastighetsförvaltning AB HÄRRYDA KOMMUN 2 138 371 5 769

BJÖRRÖD 1:198 2017-04-13 LEJE Fastigheter AB Ronnangsgard Real estate AB 1 448 365 3 967

BJÖRRÖD 1:198 2015-05-12 Tautech Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 1 389 350 3 967

BJÖRRÖD 1:206 2019-01-23 KVARNBÄCKENS BETONGFABRIK AB HÄRRYDA KOMMUN 6 913 350 19 750

BJÖRRÖD 1:207 2019-06-18 LC Development Fastigheter 12 AB HÄRRYDA KOMMUN 7 641 350 21 786

BJÖRRÖD 1:204 2016-01-14 Stensättning ABJ Entreprenad AB HÄRRYDA KOMMUN 732 350 2 094

BJÖRRÖD 1:203 2016-11-01 Härryda Björröd 1 AB HÄRRYDA KOMMUN 3 360 348 9 658

BÅRHULT 1:118 2018-07-10 Fastighets AB Knostret HÄRRYDA KOMMUN 2 155 348 6 198

UDDARED 1:65 2015-10-16 Flodagarveriet Fastigheter AB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄSTEN NR 12 1 450 285 5 091

BERG 1:93 2015-06-17 PDF Fastighet AB LERUMS KOMMUN 875 273 3 211

BERG 1:98 2017-02-02 Svensk Industriförvaltning AB LERUMS KOMMUN 1 821 250 7 282

BERG 1:100 2018-01-31 Stillestorp Fastighet AB LERUMS KOMMUN 2 580 250 10 318

ÖLSLANDA 10:91 2015-04-20 JAN Steel of Sweden AB LERUMS KOMMUN 1 238 250 4 952

TOLLESTORP 6:20 2019-03-25 LMA-Hallen i Stenkullen AB LERUMS KOMMUN 875 250 3 504

BERG 1:91 2016-12-28 Stålbröderna Fastighets AB Klövern Lerum AB 980 245 3 997

TOLLESTORP 1:14 2018-07-10 Nordic Fastighet i Lerum AB LERUMS KOMMUN 2 475 240 10 309

BERG 1:99 2017-08-23 Setälä Fastighet AB LERUMS KOMMUN 649 226 2 877

SNÅKERED 2:141 2018-10-29 HÄRRYDA MASKINGRÄV AB Privatperson 900 137 6 559

LEKSTORP 3:25 2019-08-30 Jörgen Lövgren Förvaltnings AB HERMANSSONS BYGG & TRÄ AB 300 130 2 306

LEKSTORP 3:19 2015-02-26 Husexpo Gråbo/Floda AB LERUMS KOMMUN 1 670 100 16 696  

Priserna varierar mellan cirka 100 och 1 200 kr/kvm tomtareal. Tyngdpunkten ligger mellan cirka 250 och 

650 kr/kvm tomtareal och genomsnittet omkring 450 kr/kvm.  

Genomsnittstomten har en markareal om cirka 6 500 kvadratmeter och mediantomten är omkring 5 000 

kvadratmeter, vilket får anses utgöra en normalstor industritomt.   

Ortsprismaterialet innehåller köp med spridning geografiskt inom de aktuella kommunerna och prisinterval-

let bedöms täcka in nivån för lägen med olika attraktivitet. Klart är att industritomter i Lerum betingat lägst 

pris. I jämförelse med värderingsobjektets läge bedöms industritomter i Lerum dock som sämre. 

Noterbart är att Härryda kommun, jämfört med övriga kommuner som ingår i analysen ovan, varit förhållan-

devis aktiva vad gäller tillskott och försäljning av industrimark, både i Bårhult (som bedöms utgöra ett bättre 

industriläge än värderingsobjektets) och i Björröd.  

Priserna för objekten som är belägna i Björröd varierar i huvudsak mellan 350 och 375 kr/kvm tomtareal. 

Kommunen står som säljare i majoriteten av försäljningarna, där det finns en viss tendens till marginellt 

lägre priser än när försäljning har skett mellan två privata aktörer. Vidare ska det noteras att några av kö-

pen avser objekt uppemot 20 000 kvadratmeter tomtareal.  

Ser man till genomförda försäljningar av industritomtmark i Göteborg och Mölndal uppgår genomsnittspriset 

till cirka 875 kr/kvm tomtareal och medianpriset till cirka 900 kr/kvm tomtareal. I bästa läge säljer kommu-

nerna inte sällan verksamhetsmark till priser om 1 250–1 450 kr/kvm tomtareal.  

Det normala är att obebyggda industrifastigheter förvärvas inklusive anslutande gata, men exklusive VA 

och iordningställande av tomtmarken. Jämförelseköpen kan således i allt väsentligt antas vara jämförbara 

med värderingsobjektet i detta avseende. 

Page 310 of 816



2020-01-28 Ordernummer: 172 183 

Fastighetsbeteckning: Härryda Björröd 1:191, del av 

 

13 (14) 

Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Prisutvecklingen för obebyggda fastigheter är normalt sett av olika skäl i princip omöjlig att beräkna statist-

iskt på ett säkert sätt. För obebyggda fastigheter bedöms prisutvecklingen i stället med ledning av prisut-

vecklingen för motsvarande bebyggda fastighetstyp. Det kan konstateras att marknaden för industrifastig-

heter varit klart positiv under jämförelseperioden och där marknadsförutsättningar på fastighetsmarknaden 

generellt har förbättrats under perioden med sjunkande direktavkastningskrav och en stabil till svag hyres-

uppgång för industrilokaler.  

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförut-

sättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i mitten till den nedre delen av det 

ovan redovisade prisintervallet. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden peka på ett värde omkring mellan 350 - 400 kr/kvm tomtareal.  
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6. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 350 – 400 kr/kvm TA 

 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms värderingsobjektet, vid värdetidpunkten 

2020-01-28 betinga ett industritomtmarksvärde av 

375 kr/kvm TA 

 

Vilket motsvarar ett totalt värde av 1 875 000 kronor för en normalstor tomt om 5 000 kvadratmeter. 

 

 

 

 

Göteborg 2020-01-28 

 

 

Andréa Josefsson  Erik Norrman  

Civilingenjör Lantmäteri  RICS, Registered Valuer 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A6F-8184-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 1 av 5

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:191 2019-10-14 2019-10-17 14:41 2020-01-13
Nyckel: 140842032
UUID: 909a6a6f-8184-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Landvetter
Distrikt: Landvetter

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6396145.6 335229.8

AVSKILD MARK
Beteckning
HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:205, 1:206, 1:207

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 61 864 kvm 61 864 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE
Köp: 1972-10-17

1/1 1973-05-09 73/1063

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
VÄG Last Officialservitut 1401-2019/33.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1441-1253.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE I LANDVETTER 1993-11-15

Laga kraft: 1993-12-15
Genomf. start: 1993-12-15
Genomf. slut: 1999-12-31
Senast ajourföring: 2019-09-17

1401-P93/7

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1401-P98,1401-P152,1401-P182
Ändring av DP: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE 2008-09-25

Laga kraft: 2008-09-25
Genomf. start: 2008-09-26
Genomf. slut: 2013-09-25
Registrerad: 2009-02-24
Senast ajourföring: 2015-05-07

1401-P152

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN 1401-P93/7
Ändring av DP: VÄSTRA BJÖRRÖDSVÄGEN 2005-08-29

Laga kraft: 2005-09-28
Genomf. start: 2005-09-29
Genomf. slut: 2010-09-28
Registrerad: 2005-11-07
Senast ajourföring: 2019-09-17

1401-P98

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN 1401-P93/7
Ändring av DP: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE, ÄNDRING 3 2010-02-23

Laga kraft: 2010-03-20
Genomf. start: 2010-03-21
Genomf. slut: 2015-03-20
Registrerad: 2010-05-11
Senast ajourföring: 2019-10-09

1401-P182

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE AKT 1401-P93/7

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, TOMTMARK (411)
719547-0
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
8 370 000 SEK 8 370 000 SEK 103400 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet industrimark 300846422
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak

VA saknas /
Anslutningsavgifter för VA ej

8 370 000 SEK 1401155
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Sidan 2 av 5

TAXERINGSINFORMATON
betalda
Markanläggningar saknas

Areal Riktvärde tomtareal Riktvärde byggrätt
103400 kvm 180 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Fastighetsreglering 2010-03-05 1401-904
Ledningsåtgärd 2012-05-21 1441-1253
Ledningsåtgärd 2016-01-27 1441-1253

URSPRUNG
HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:12
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Robin Axelsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-20 2020KS163  253 
  
 

Försäljning av del av Björröd 1:191, fastighet B  

Sammanfattning  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till köpekontrakt mellan BRA Framtid 
8 AB och Härryda kommun. Köpekontraktet innebär att kommunen överlåter en del av 
fastigheten Björröd 1:191 om totalt 17 100 kvm till BRA Framtid 8 AB för en 
köpeskilling av 6 412 500 kronor. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är 
avsett för industri, kontor och detaljhandel med skrymmande varor.  

BRA Framtid 8 AB är ett dotterbolag till Billström Riemer Andersson AB och de avser 
upprätta en byggnad på ca 7 000 kvm, innehållande lager samt personalutrymmen. 
Hyresgästen är Liseberg Aktiebolag som behöver en ny plats för att förvara dekor och 
material från nöjesparken för olika säsonger. Det kommer att arbeta ett tiotal personer på 
heltid i byggnaden.  

Då hyresgästen har ett stort behov av nya lokaler inom en nära framtid har ett sent 
önskemål från köparen ställts om att ta ner träd inom markområdet i förtid, detta gör att 
de snabbare kan komma igång med en byggstart.  

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt mellan Härryda kommun och  
BRA Framtid 8 AB enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt mark- och exploatering att upprätta och underteckna 
överenskommelse om i förtid nedtagning av träd inom del av Björröd 1:191. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna köpekontraktet och övriga till försäljningen tillhörande handlingar.  

  

Anders Ohlsson  
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef 
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Bilagor: 
Köpekontrakt 
Lägeskarta 
Värdering 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

Datum:  03.16.2020

Webbkarta Mark
Lägeskarta

1:8 000

±

0 100 200 300 400 500 600 700 800
[m]Skala
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Svefa AB, Ullevigatan19, 41140 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 

Fastigheten Härryda Björröd 1:191 (del av) 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av industritomtmark inom del av fastigheten Härryda Björröd 1:191. Se ungefärlig 

omfattning nedan. 

 

Källa: Härryda kommun 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Härryda kommun genom Robin Axelsson.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall värde-

ringen användas som beslutsunderlag inför en eventuell försäljning av industrimark inom området. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-01-28. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-

naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtan-

det vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värde-

ringsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade be-

dömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 
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Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgiva-

ren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 

två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements ("VPS") som ingår i 

RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal Institution of Chartered Sur-

veyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmark-

naden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt.    

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

Uppgifter om värderingsobjektets exakta omfattning, areal och framtida utformning har ej tillhandahållits. 

Vid bedömningen av marknadsvärdet har Svefa utgått från att värderingsobjektet utgörs av en normalstor 

industritomt.  

Grundförutsättningar  
Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom kvar-

tersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän mark ingår, det vill säga 

att de inte kommer att belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen). Anslutningsavgif-

ter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör förutsätts regleras i exploate-

ringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen 

Besiktning och värderingsunderlag 

Syn av värderingsobjektet genomfördes 2020-01-20. 

Följande underlag har erhållit från uppdragsgivaren: 

• Detaljplan (ändring av detaljplan) för Västra Björrödsvägen, upprättad i maj 2005 

• Karta över värderingsobjektets ungefärliga avgränsning 
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Underlag har inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig statistik 

från SCB med flera. 

2. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms tomtmark för industri. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget väster om Eskilsbyvägen i anslutning till Västra Björrödsvägen i Björröd, 

Härryda kommun.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av skogs- och åkermark i väster samt av yngre industribebyggelse i 

öster. Backaskolan och viss villabebyggelse finns direkt norr om värderingsobjektet. Service finns närmast i 

Landvetter. Allmänna kommunikationer finns i form av buss. Större trafikleder (riksväg 40) finns på knappt 1 

kilometers avstånd.  

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 61 864 kvadratmeter och är i dagsläget obebyggt och utgörs i 

huvudsak av skogs-/ åkermark. Gata/ väg är delvis utbyggt.  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register över potentiellt förorenade markområden. 

 

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-

belastningar inom värderingsobjektet (se vidare i avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 
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Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret avseende hela Härryda Björröd 1:191. Av denna bilaga 
framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter har inte närmare stu-

derats. Värderingen förutsätter att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbar-

heten av och för ekonomin i en exploatering. Genomförandetiden har gått ut.  

Planförhållande 

Värderingobjektet omfattas av detaljplan 

Planbestämmelserna anger ändamålen industri, kontor samt detaljhandel med skrymmande varor (ej livs-

medel) med en högsta byggnadshöjd om 15 meter. Största byggnadsarea uppgår till 50 % av fastighetsa-

rean.  

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men det är tydligt att konjunkturen gått in i en fas med svagare 

tillväxt och senare års goda utveckling väntas mattas av under kommande år. Även osäkerheten i omvärl-

den har ökat – såväl ekonomiskt som politiskt – med ”avtalslöst” Brexit, eskalerande handelskonflikt mellan 

USA och Kina, Irans agerande i Persiska Viken.  

BNP för 2018 uppgick till ca 2,4 %, men Konjunkturinstitutet har under 2019 kontinuerligt sänkt sin prognos 

som nu ligger på 1,2 respektive 0,7 % för 2019 och 2020. Tillväxten under 2019 var svag (+0,1 % i Q1; 

+0,1 % i Q2; +0,3 % i Q3). Offentlig konsumtion och hushållens investeringar, särskilt bostadsinvesteringar, 

har till stor del legat bakom senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP har minskat. Exporten utgör 

en viktig del av BNP, men även här väntas tillväxten vara relativt svag (en svag krona är i detta samman-

hang positivt, men investeringskonjunkturen i flera av Sveriges viktigast exportmarknader är svag). Inflat-

ionen för 2020 väntas ligga kring 1,7 – 1,8 %.  

Utvecklingen på bostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bostadsinvesteringar-

na, som utgör en betydande del av BNP, har minskat markant under 2018 och 2019). Priserna på privatbo-

stadsmarknaden har återhämtat sig och bedöms vara stabila, men en bestående nedgång skulle få märk-

bart negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  
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Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 

politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, för-

skola/skola samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demo-

grafiska utmaningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Åtstramningar av fi-

nanspolitiken är därmed sannolikt att vänta.  

Riksbanken höjde i december reporäntan med 25 punkter till 0 %, trots förväntningar om en svagare tillväxt 

i svensk och internationell ekonomi framöver. Detta då de bedömer att inflationen har goda förutsättningar 

att fortsatt ligga nära målet om 2,0 %. Prognosen är oförändrad, reporäntan väntas vara oförändrad under 

2020 och 2021, och en bit in på 2022.  

Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga skuldsättning, något de anser bör hanteras med riktade 

åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det emellertid 

värt att notera att hushållens finansiella tillgångar och sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor del för att 

ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt relativt god, men den svagare konjunkturen syns nu också tydligt 

på arbetsmarknaden. Under 2020 och 2021 väntas sysselsättningen öka med 27 000 respektive 19 000 

personer, en klar minskning jämfört med tidigare prognos. Samtidigt väntas arbetslösheten öka, från 6,4 % 

2019 (prognos) till 7,2 % under 2020 och 7,4 % under 2021.  

Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men utvecklingen väntas vara starkast i Stockholm, Uppsala och Skåne. 

Det är främst sektorn ”privata tjänster” som väntas ligga bakom den ökande sysselsättningen. Utrikes födda 

väntas stå bakom i princip hela sysselsättningsökning (det är också inom denna grupp där huvuddelen av 

den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten fortsatt på historiskt låga nivåer).  

Arbetsmarknaden väntas vara fortsatt polariserad där grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden har 

svårt att hitta anställning. Långtidsarbetslösheten ses som den största utmaningen vilket ställer krav på 

ökad utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt 

ökad sysselsättning och tillväxt. En annan utmaning är att öka tillgången på utbildad arbetskraft, särskilt 

utanför storstadsregionerna. 

Härryda kommun 

Befolkning 

Befolkningen i Härryda uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 37 802 invånare, en ökning med drygt 1,0% 

sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i 

tabellen nedan. 

Befolkning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Härryda 34 007 34 463 34 854 35 223 35 732 36 291 36 651 37 108 37 412 37 802

Tillväxt, Härryda 1,3% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4% 1,6% 1,0% 1,2% 0,8% 1,0%

Tillväxt, Sverige 0,9% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1%  

Källa: SCB 
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Befolkningsutveckling 

 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är 5-14 år samt 35-54 år 

är högre än riket i övrigt. 

Åldersfördelning på befolkningen 

 
Källa: SCB   

Medelinkomsten i Härryda är generellt högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga ålderskatego-

rier med undantag av åldern 20-29 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr] 

20-24 år 165,6 164,4 155,4 

25-29 år 244,0 240,7 237,0 

30-44 år 401,0 330,0 334,9 

45-64 år 450,4 378,8 383,8 

65+ år 275,6 245,8 249,6 

Totalt 20+ år 364,9 302,3 305,1 

 Källa: SCB   
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Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2018 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Härryda till 3,1 % vilket kan jämföras 

med Västra Götalands län som har en arbetslöshet om 6,2 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 

7,0 %. 

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på transport och magasinering samt tillverkning och utvinning.  

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 
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I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Härryda 

på plats 10 i rankingen för 2019.    

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

2019 utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden, med en transaktionsvolymen kring 185 mdkr 

(avser transaktioner >10 mkr). Om även aktieöverlåtelser inkluderas (som Vonovias köp av Hembla och 

Victoria Park samt SBB:s köp av Hemfosa) summeras transaktionsvolymen till ca 240 mdkr. Till köparna 

hör främst svenska investerare, men det finns ett stort, och ökande intresse, från utländska aktörer. Ut-

ländska aktörer har emellertid ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av investeringarna i 

storstäderna, och särskilt då i Stockholm, eller genom nischade portföljer. 

Bostadsfastigheter utgör som tidigare ett stort segment med ett stort intresse på i princip samtliga delmark-

nader. Logistik/lager upplever en fortsatt stark efterfrågan, såväl vad gäller transaktioner som nyproduktion. 

Marknaden för hotellfastigheter är stark med hög investeringsvolym och sjunkande direktavkastningskrav. 

Externhandel och livsmedelshandel har sett en stark utveckling under senare år, men denna bedöms nu ha 

dämpats något. Samhällsfastigheter, och främst olika typer av särskilda boenden, är fortsatt attraktiva inve-

steringsobjekt. Detta visar sig också i ett stort intresse för kontorsfastigheter med hyresgäst från offentlig 

sektor (som egentligen inte utgör en samhällsfastighet, men kombinerar fördelar från såväl detta segment 

som för kontorsmarknaden i stort). 

Fastighetsmarknaden bedöms överlag vara fortsatt stark, men något avvaktande, under det kommande 

året. Det finns ett fortsatt stort intresse för fastighetsinvesteringar, inte bara för kvalitativa objekt i A-läge 

utan även på vad som tidigare ansetts vara sekundära marknader/objekt.  

Det bedöms finnas viss potential för fortsatt sjunkande direktavkastningskrav, men överlag bedöms senare 

års goda utveckling ha planat ut. Värdetillväxten framöver bedöms därför främst komma från stigande hy-

ror, snarare än sjunkande direktavkastningskrav.  

Risk för stigande avkastningskrav under de kommande sex månaderna bedöms främst finnas för objekt 

med investeringsbehov (moderniserings-/anpassningsbehov, eftersatt underhåll) på svaga delmarknader.  

Marknaden för byggrätter, främst vad gäller bostadsändamål inom storstads-/regionala tillväxtmarknader, 

har bromsat in på grund av en fortsatt svag utveckling på privatmarknaden för nyproduktion i kombination 

med tidigare stigande bygg- och exploateringskostnader. 

De stora, etablerade fastighetsbolagen och institutionerna har en positiv syn på kreditmarknaden och kan 

relativt lätt erhålla finansiering, till goda villkor, särskilt för kvalitativa objekt. De stora aktörerna har tillgång 

till alternativa finansieringslösningar, något som varit tydligt under senare år då flera av de stora bola-

gen/institutionerna emitterat obligationer (varav en stor del ”gröna” obligationer). Bankerna har en mer ne-

gativ syn på den kommande utvecklingen jämfört med fastighetsbolagen.  

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Härryda kommun avseende såväl bebyggda som obe-

byggda industrifastigheter har under de senaste åren varit stabil, med i genomsnitt 8 genomförda köp per 

år. Köpare har i huvudsak varit lokala bolag och privatpersoner och säljare har i huvudsak varit från samma 

kategorier samt kommunen.  
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Direktavkastningskraven för industrifastigheter i Härryda kommun varierar normalt i intervallet 6,5–8,5 %.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet bedöms ha ett relativt bra läge för industrifastigheter i Härryda kommun, vilket samman-

taget bedöms utgöra ett B-läge för industrifastigheter i kommunen.  

Med hänsyn till områdets starka utveckling under senare år, med ett relativt stort tillskott av industribebyg-

gelse, samt med hänsyn till värderingsobjektets strategiska läge med närhet till riksväg 40 bedöms efterfrå-

gan på värderingsobjektet sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst vara lokal aktör, 

regional aktör och egenanvändare.   

4. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Värdering av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med note-

rade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar industritomtmark. Korrigering görs för tids- och 

egenskapsmässiga avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt 

eller ställas i relation till någon eller några värdepåverkande egenskaper hos fastigheterna, t ex tomtareal. 

5. Värdering 

Ortsprismetod  

En ortsprisanalys över lagfarna försäljningar av industrifastigheter taxerade med typkod 411 (industrienhet, 

tomtmark) har genomförts. I brist på jämförelseköp inom Härryda kommun har även genomförda köp i Par-

tille och Lerum inkluderats i analysen. Urvalskriterier har varit köp som har genomförts efter den 1 januari 

2015 samt objekt med en areal större än 1 000 kvadratmeter. Det har efter gallring med avseende på orena 

köp genomförts ett knappt 40-tal försäljningar som uppfyller dessa kriterier. Köpen redovisas i tabellen 

nedan.  
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Fastighet Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Areal

MELLBY 4:142 2018-09-03 Järnringen företagshallar ekonomisk föreningElga Aktiebolag 4 800 1 162 4 131

BÅRHULT 1:113 2016-08-18 Bårhults Industrifastigheter 2 AB Privatperson 3 675 1 000 3 675

UGGLUM 14:231 2019-05-02 Von Utfall projektering AB BJS Fastigheter i Partille AB 2 400 799 3 003

BÅRHULT 1:127 2019-09-26 Weatherproof Family AB HÄRRYDA KOMMUN 5 524 796 6 940

MELLBY 146:8 2016-09-06 BMA Borelius Fastighets AB Privatperson 1 350 747 1 807

UDDARED 1:14 2017-03-29 Flodagarveriet Fastigheter AB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄSTEN NR 12 2 000 680 2 941

BÅRHULT 1:126 2018-03-27 Jeskilsson Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 5 109 656 7 790

BÅRHULT 1:122 2019-03-05 Bårhults Utvecklings AB HÄRRYDA KOMMUN 6 803 650 10 450

BÅRHULT 1:120 2018-07-30 FPA Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 705 650 4 162

BÅRHULT 1:119 2018-03-22 Lijonida Fastighets AB HÄRRYDA KOMMUN 2 117 650 3 259

BÅRHULT 1:124 2018-11-26 Holmantia Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 365 541 4 374

LEKSTORP 3:19 2019-06-04 Gudrun Fastighet AB Gråbo FöretagsPark AB 3 750 425 8 827

BÅRHULT 1:114 2016-08-16 Bårhults Industrifastigheter 1 AB Privatperson 2 605 395 6 596

BÅRHULT 1:115 2016-08-20 Ekonomisk förening Företagshallen i BårhultPrivatperson 3 020 395 7 648

SKÄLLARED 1:136 2015-01-28 Scandir Chemicals AB HÄRRYDA KOMMUN 1 478 379 3 899

BJÖRRÖD 1:194 2019-06-04 Fastighetsbolaget björröd 1:194 AB NA Schakt AB 2 103 378 5 569

LANDVETTERS-BACKA 3:52015-01-29 Landvetter Fastighetsförvaltning AB HÄRRYDA KOMMUN 2 138 371 5 769

BJÖRRÖD 1:198 2017-04-13 LEJE Fastigheter AB Ronnangsgard Real estate AB 1 448 365 3 967

BJÖRRÖD 1:198 2015-05-12 Tautech Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 1 389 350 3 967

BJÖRRÖD 1:206 2019-01-23 KVARNBÄCKENS BETONGFABRIK AB HÄRRYDA KOMMUN 6 913 350 19 750

BJÖRRÖD 1:207 2019-06-18 LC Development Fastigheter 12 AB HÄRRYDA KOMMUN 7 641 350 21 786

BJÖRRÖD 1:204 2016-01-14 Stensättning ABJ Entreprenad AB HÄRRYDA KOMMUN 732 350 2 094

BJÖRRÖD 1:203 2016-11-01 Härryda Björröd 1 AB HÄRRYDA KOMMUN 3 360 348 9 658

BÅRHULT 1:118 2018-07-10 Fastighets AB Knostret HÄRRYDA KOMMUN 2 155 348 6 198

UDDARED 1:65 2015-10-16 Flodagarveriet Fastigheter AB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HÄSTEN NR 12 1 450 285 5 091

BERG 1:93 2015-06-17 PDF Fastighet AB LERUMS KOMMUN 875 273 3 211

BERG 1:98 2017-02-02 Svensk Industriförvaltning AB LERUMS KOMMUN 1 821 250 7 282

BERG 1:100 2018-01-31 Stillestorp Fastighet AB LERUMS KOMMUN 2 580 250 10 318

ÖLSLANDA 10:91 2015-04-20 JAN Steel of Sweden AB LERUMS KOMMUN 1 238 250 4 952

TOLLESTORP 6:20 2019-03-25 LMA-Hallen i Stenkullen AB LERUMS KOMMUN 875 250 3 504

BERG 1:91 2016-12-28 Stålbröderna Fastighets AB Klövern Lerum AB 980 245 3 997

TOLLESTORP 1:14 2018-07-10 Nordic Fastighet i Lerum AB LERUMS KOMMUN 2 475 240 10 309

BERG 1:99 2017-08-23 Setälä Fastighet AB LERUMS KOMMUN 649 226 2 877

SNÅKERED 2:141 2018-10-29 HÄRRYDA MASKINGRÄV AB Privatperson 900 137 6 559

LEKSTORP 3:25 2019-08-30 Jörgen Lövgren Förvaltnings AB HERMANSSONS BYGG & TRÄ AB 300 130 2 306

LEKSTORP 3:19 2015-02-26 Husexpo Gråbo/Floda AB LERUMS KOMMUN 1 670 100 16 696  

Priserna varierar mellan cirka 100 och 1 200 kr/kvm tomtareal. Tyngdpunkten ligger mellan cirka 250 och 

650 kr/kvm tomtareal och genomsnittet omkring 450 kr/kvm.  

Genomsnittstomten har en markareal om cirka 6 500 kvadratmeter och mediantomten är omkring 5 000 

kvadratmeter, vilket får anses utgöra en normalstor industritomt.   

Ortsprismaterialet innehåller köp med spridning geografiskt inom de aktuella kommunerna och prisinterval-

let bedöms täcka in nivån för lägen med olika attraktivitet. Klart är att industritomter i Lerum betingat lägst 

pris. I jämförelse med värderingsobjektets läge bedöms industritomter i Lerum dock som sämre. 

Noterbart är att Härryda kommun, jämfört med övriga kommuner som ingår i analysen ovan, varit förhållan-

devis aktiva vad gäller tillskott och försäljning av industrimark, både i Bårhult (som bedöms utgöra ett bättre 

industriläge än värderingsobjektets) och i Björröd.  

Priserna för objekten som är belägna i Björröd varierar i huvudsak mellan 350 och 375 kr/kvm tomtareal. 

Kommunen står som säljare i majoriteten av försäljningarna, där det finns en viss tendens till marginellt 

lägre priser än när försäljning har skett mellan två privata aktörer. Vidare ska det noteras att några av kö-

pen avser objekt uppemot 20 000 kvadratmeter tomtareal.  

Ser man till genomförda försäljningar av industritomtmark i Göteborg och Mölndal uppgår genomsnittspriset 

till cirka 875 kr/kvm tomtareal och medianpriset till cirka 900 kr/kvm tomtareal. I bästa läge säljer kommu-

nerna inte sällan verksamhetsmark till priser om 1 250–1 450 kr/kvm tomtareal.  

Det normala är att obebyggda industrifastigheter förvärvas inklusive anslutande gata, men exklusive VA 

och iordningställande av tomtmarken. Jämförelseköpen kan således i allt väsentligt antas vara jämförbara 

med värderingsobjektet i detta avseende. 

Page 347 of 816



2020-01-28 Ordernummer: 172 183 
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Svefa AB, Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Prisutvecklingen för obebyggda fastigheter är normalt sett av olika skäl i princip omöjlig att beräkna statist-

iskt på ett säkert sätt. För obebyggda fastigheter bedöms prisutvecklingen i stället med ledning av prisut-

vecklingen för motsvarande bebyggda fastighetstyp. Det kan konstateras att marknaden för industrifastig-

heter varit klart positiv under jämförelseperioden och där marknadsförutsättningar på fastighetsmarknaden 

generellt har förbättrats under perioden med sjunkande direktavkastningskrav och en stabil till svag hyres-

uppgång för industrilokaler.  

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets marknadsförut-

sättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i mitten till den nedre delen av det 

ovan redovisade prisintervallet. 

Sammantaget bedöms ortsprismetoden peka på ett värde omkring mellan 350 - 400 kr/kvm tomtareal.  
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6. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 350 – 400 kr/kvm TA 

 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms värderingsobjektet, vid värdetidpunkten 

2020-01-28 betinga ett industritomtmarksvärde av 

375 kr/kvm TA 

 

Vilket motsvarar ett totalt värde av 1 875 000 kronor för en normalstor tomt om 5 000 kvadratmeter. 

 

 

 

 

Göteborg 2020-01-28 

 

 

Andréa Josefsson  Erik Norrman  

Civilingenjör Lantmäteri  RICS, Registered Valuer 

av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

Bilagor 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A6F-8184-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 1 av 5

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:191 2019-10-14 2019-10-17 14:41 2020-01-13
Nyckel: 140842032
UUID: 909a6a6f-8184-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Landvetter
Distrikt: Landvetter

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6396145.6 335229.8

AVSKILD MARK
Beteckning
HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:205, 1:206, 1:207

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 61 864 kvm 61 864 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE
Köp: 1972-10-17

1/1 1973-05-09 73/1063

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
VÄG Last Officialservitut 1401-2019/33.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1441-1253.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE I LANDVETTER 1993-11-15

Laga kraft: 1993-12-15
Genomf. start: 1993-12-15
Genomf. slut: 1999-12-31
Senast ajourföring: 2019-09-17

1401-P93/7

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 1401-P98,1401-P152,1401-P182
Ändring av DP: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE 2008-09-25

Laga kraft: 2008-09-25
Genomf. start: 2008-09-26
Genomf. slut: 2013-09-25
Registrerad: 2009-02-24
Senast ajourföring: 2015-05-07

1401-P152

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN 1401-P93/7
Ändring av DP: VÄSTRA BJÖRRÖDSVÄGEN 2005-08-29

Laga kraft: 2005-09-28
Genomf. start: 2005-09-29
Genomf. slut: 2010-09-28
Registrerad: 2005-11-07
Senast ajourföring: 2019-09-17

1401-P98

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN 1401-P93/7
Ändring av DP: BJÖRRÖDS INDUSTRIOMRÅDE, ÄNDRING 3 2010-02-23

Laga kraft: 2010-03-20
Genomf. start: 2010-03-21
Genomf. slut: 2015-03-20
Registrerad: 2010-05-11
Senast ajourföring: 2019-10-09

1401-P182

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE AKT 1401-P93/7

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, TOMTMARK (411)
719547-0
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
8 370 000 SEK 8 370 000 SEK 103400 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet industrimark 300846422
Taxvärde Riktvärdeområde Justeringsorsak

VA saknas /
Anslutningsavgifter för VA ej

8 370 000 SEK 1401155
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A6F-8184-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 2 av 5

TAXERINGSINFORMATON
betalda
Markanläggningar saknas

Areal Riktvärde tomtareal Riktvärde byggrätt
103400 kvm 180 SEK/kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Fastighetsreglering 2010-03-05 1401-904
Ledningsåtgärd 2012-05-21 1441-1253
Ledningsåtgärd 2016-01-27 1441-1253

URSPRUNG
HÄRRYDA BJÖRRÖD 1:12
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING Fastighetsnyckel 909A6A6F-8184-90EC-E040-
ED8F66444C3F

Sidan 3 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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Sidan 4 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:25000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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Sidan 5 av 5

KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:2000; fastighet:text,fastighet:granser; A4; Portrait
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-31 2020KS160  253 
  
 

Försäljning av del av Bårhult 1:121 

Sammanfattning  
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förslag till överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan Specma Fastighets AB och Härryda kommun. 
Överenskommelsen innebär att kommunen överlåter del av fastigheten Bårhult 1:121 om 
totalt cirka 4 820 kvm till Specma Fastighets AB för en ersättning om 3 133 000 kronor.  

Moderbolaget Specma AB förvärvade under hösten 2019 fastigheten Bårhult 1:123 av 
kommunen för att upprätta sitt svenska huvudkontor innehållande lager, logistik och 
kontor. Ytterligare markyta behövs för att få till en bra hantering av emballage. Markytan 
för Bårhult 1:121 kommer att regleras till fastigheten Bårhult 1:123 som idag ägs av 
Specma Fastighets AB. Överlåtelsen avser ett område som enligt detaljplan är avsett för 
industri, kontor och logistik. 

Ersättningsnivån baseras på ett bedömt marknadsvärde med Göteborgsregionen som 
referensmarknad samt fastighetens beskaffenhet och läge. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse mellan Härryda kommun och Specma 
Fastighets AB enligt föreliggande förslag.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att 
underteckna överenskommelsen och övriga till försäljningen tillhörande handlingar.  

 

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Kristina Englund 
  Mark- och exploateringschef  
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Bilagor: 

1. Överenskommelse om fastighetsreglering- köpekontrakt  
2. Lägeskarta 
3. Värdering 
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Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej
rättsverkan. Fastighetsgränser kan ha ett ungefärligt läge i kartan.

Datum:  03.30.2020

Webbkarta Mark
Lägeskarta

1:6 000

±

0 100 200 300 400 500 600
[m]Skala
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Göteborg-Borås, en del av nya stambanor 
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Sektorn för samhällsbyggnad  
Hanna Henningsson 

 
 
  
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-18 2020KS196  011 
  
 

Samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor 

Sammanfattning  
Trafikverket har gjort ett omtag i planeringen av ny järnväg Göteborg–Borås på grund av 
nya förutsättningar. Det innebär att Trafikverket nu genomför en ny 
lokaliseringsutredning för hela sträckan Göteborg-Borås samtidigt som de genomför 
samråd inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Härryda kommun 
mottog den 10 mars 2020 samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del 
av nya stambanor (Trafikverkets diarienummer TRV 2019/1823). Synpunkter ska ha 
inkommit till Trafikverket senast den 4 maj. Samrådet avser både frågan om betydande 
miljöpåverkan samt kartläggning av förutsättningar inför framtag av förslag på möjliga 
järnvägskorridorer.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på yttrande, bilaga ”Samrådsyttrande gällande ny 
järnväg Göteborg–-Borås, en del av nya stambanor”. Kommunen framhåller betydelsen 
av Landvetter södra som en viktig del i såväl kommunens som regionens utveckling. 
Kommunen betonar att kommande korridorsval bör möjliggöra ett framtida stationsläge i 
Landvetter södra. När det gäller station på Landvetter flygplats behöver stationens 
placering vara attraktiv ur ett hela resan-perspektiv med ett centralt stationsläge i 
anslutning till terminalen. Härryda kommun betonar betydelsen av en station i Mölndal 
samt att stationsläget i Borås får ett centralt läge för ett attraktivt resande samt för att 
maximera positiva effekter för regionens tillväxt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande från förvaltningen daterad den 18 mars 2020 som eget 
yttrande till Trafikverket. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Den 5 oktober 2018 beslutade Trafikverket i positionspapper ”Nya stambanor – ny 
generation järnväg” om nya förutsättningar för den fortsatta planeringen av nya 
stambanor för höghastighetståg. Det har inneburit ett omtag i planeringen för den nya 
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järnvägen mellan Göteborg och Borås. Planeringen har inletts med en 
lokaliseringsutredning för hela sträckan där Trafikverket ska komma fram till en korridor 
för den nya järnvägen.  
 
Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare utredningar som 
genomförts ska rymmas. Området har vidgats så att alla möjliga kombinationer mellan 
Almedal och Landvetter flygplats respektive mellan Landvetter flygplats och Borås ska 
kunna innefattas. Utredningsområdet ska även möjliggöra att externa stationslägen kan 
prövas vid samtliga stationsorter. Styrande för utredningsområdets utbredning har även 
varit den maximala längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att 
beslutad restid om två timmar och fem minuter för en framtida ny stambana mellan 
Stockholm och Göteborg ska kunna uppnås. Trafikverket utreder lokalisering av stationer 
vid Mölndal, Landvetter flygplats och Borås. Ytterligare stationer kan prövas utifrån nya 
stambanors ändamål och trafikering, men ingår inte i Trafikverkets uppdrag.  
 
Nuvarande samråd avser både frågan om betydande miljöpåverkan samt kartläggning av 
förutsättningar inför framtag av förslag på möjliga järnvägskorridorer. 
 
Förvaltningen ar tagit fram ett förslag på yttrande, bilaga ”Samrådsyttrande gällande ny 
järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor”. Nedan redovisas yttrandet i korthet.  
 
Kommunens yttrande 
Kommunen framhåller betydelsen av Landvetter södra som en viktig del i såväl 
kommunens som regionens utveckling. Härryda kommun utgår från att kommande 
korridorval tas fram för att möjliggöra framtida stationsläge med förbigångsspår vid 
Landvetter södra för att infria de stora nyttor som det medför.  
 
I Trafikverkets positionspapper daterat den 5 oktober 2018 anges att stationsorter utöver 
de utpekade endast kan accepteras om det kan lösas utan att det medför oacceptabelt stora 
störningar för den genomgående trafiken, samt att det finns en medfinansiering som 
täcker merkostnaden för den delen av investeringen som inte kan hänföras till ett 
nationellt mervärde/nytta. En station i Landvetter södra skulle ha effekten att restiden är 
tre minuter längre på sträckan Göteborg-Borås för två regionaltåg i timmen och skulle 
inte påverka nationell trafik. Härryda kommun anser inte att det kan betraktas som en 
oacceptabelt stor störning för den genomgående tågtrafiken med tanke på den 
samhällsnytta som Landvetter södra ska bidra till. 
 
Med en station på Landvetter flygplats kan vi knyta ihop den lokala kollektivtrafiken med 
den nationella och internationella och stationen kan därmed anta en roll som 
kollektivtrafiknod för kompletterande transportslag. För att skapa en effektiv nod för 
regional, nationell och internationell trafik behöver stationens placering vara attraktiv ur 
ett hela resan-perspektiv. Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats 
terminal är en förutsättning för attraktiv kollektivtrafik till flygplatsen. 
 
Härryda kommun vill särskilt framhålla Västra Götalandsregionens funktionsutredning 
för stråket som tar upp de regionala utvecklingsbehoven fram till 2050. Härryda kommun 
betonar betydelsen av en station i Mölndal samt att stationsläget i Borås får ett centralt 
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läge för ett attraktivt resande samt för att maximera positiva effekter för regionens 
tillväxt.  
 
  

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
  Trafikchef 

Bilagor:  
1. Samrådsyttrande gällande ny järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
2. Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
3. Samrådsunderlag Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 
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Samrådsyttrande gällande ny järnväg mellan Göteborg–
Borås, en del av nya stambanor 
 
Härryda kommun har tagit del av ”Samrådsunderlag Göteborg-Borås, en del 
av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, 
Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands 
län” och lämnar med detta yttrande sina synpunkter.  
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 30 maj 2018 om ny Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Av beslutet framgår följande vad gäller nya 
stambanor: "Regeringens mål är att nya stambanor för höghastighetståg ska 
färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts 
samman med moderna och hållbara kommunikationer med korta restider 
som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg. Utbyggnaden 
ska utgå från var och en av de tre ändpunkterna. I den nationella planen för 
2018- 2029 ingår sträckorna Järna - Linköping (Ostlänken), Lund- 
Hässleholm samt Göteborg - Borås."  
 
Av presentationsmaterial från regeringen framgår att utbyggnaden ska ske i 
den takt som ekonomin tillåter, men att fortsatta diskussioner krävs för att 
finna en bred politisk överenskommelse för nya stambanor för 
höghastighetståg. 
 
Det övergripande restidskravet på två timmar och fem minuter mellan 
Göteborg och Stockholm betyder snabbare resor mellan storstadsregionerna. 
Den nya höghastighetsjärnvägen ska knyta Västra Götalandsregionens två 
största städer, Göteborg och Borås, närmare varandra och stärka 
kommunikationerna inom Västsverige. Höghastighetsjärnvägen förbättrar 
även kommunikationerna till och från Landvetter flygplats. 
 
Ny järnväg Göteborg-Borås, ett samhällsbyggnadsprojekt 
Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk med 9,5 
miljoner pendlingsresor per år. Stråket är därför betjänt av kapacitetsstark, 
spårbunden trafik. Utbyggnaden av en ny järnväg är mer än ett nationellt 
infrastrukturprojekt, det är ett regionalt och kommunalt 
samhällsbyggnadsprojekt. Det är viktigt att de åtgärder som görs för 
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järnvägsutbyggnaden både möjliggör och stödjer en kraftig utbyggnad av 
bostäder och övriga funktioner för en fortsatt utveckling och förädling av 
befintliga orter samt tillkomst av nya. Järnvägen ska även bidra till en 
utvidgning av befintliga arbetsmarknadsregioner och ett förtätat utbyte inom 
regionerna. Den nya järnvägen med anslutande infrastruktur måste därför 
samverka med samhällets övriga funktioner, krav och behov. 
 
Utveckling av tågtrafiken i regionen 
Kommunerna på sträckan Göteborg–Borås arbetar tillsammans för att 
åstadkomma en positiv samhällsutveckling i samband med 
järnvägsutbyggnaden. Detta arbete har bland annat lyfts i Stråket Göteborg-
Borås Målbild 2035 som visar en gemensam inriktning för en framtida 
hållbar regional struktur. Härryda kommun vill betona vikten av att det så 
snart som möjligt skapas förutsättningar för en tillfredsställande trafikering 
på ny järnväg Göteborg-Borås. Kapaciteten behöver kunna tillgodose de 
lokala behoven av pendling, regionens behov av resor och koppling till 
flygplatsen samt den nationella trafiken. Härryda kommun vill särskilt 
framhålla Västra Götalandsregionens funktionsutredning för stråket som tar 
upp de regionala utvecklingsbehoven fram till 2050. Västra 
Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd har beslutat att funktionsmålen 
ska vara vägledande för regionens fortsatta arbete med att utveckla 
tågtrafiken i stråket Jönköping-Borås-Göteborg. Härryda kommun anser att 
det är mycket viktigt att den utbyggnad av järnväg som planeras och 
genomförs görs så att det kan ske en utveckling i enlighet med 
funktionsutredningen.  
 
Landvetter södra 
Härryda kommun planerar för en helt ny stad, Landvetter södra. Landvetter 
södra ligger mitt i pendlingsstråket mellan Göteborg och Borås vilket 
innebär en unik möjlighet att bygga ett hållbart samhälle från grunden som 
bidrar till att lösa bostadsbristen regionalt och nationellt. Målet är att 
Landvetter södra ska bli en helt ny hållbar stad med alla de funktioner det 
innebär med eget centrum, bostäder, service, handel och mötesplatser men 
ändå kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke i väster, 
Landvetter i norr och Björröd samt Landvetter Airport city och flygplatsen i 
öster.  
 
Den nya järnvägen ska bidra med utvidgning av befintliga 
arbetsmarknadsregioner och förtätat utbyte inom regionerna. Landvetter 
södra har en strategiskt gynnsam roll med bara några minuter till Landvetter 
flygplats och Airport city och med sin placering mellan Västsveriges två 
största städer. Att möjliggöra en station i Landvetter södra uppfyller 
intentionen med projekt ny järnväg Göteborg-Borås och är viktigt inte bara 
för Härryda kommun, utan för hela regionen.  
 
Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att korridorsvalet som nu utreds i 
lokaliseringsutredningen av Trafikverket inte omöjliggör en framtida station 
i Landvetter södra. En station i Landvetter södra skulle ha effekten att 
restiden är tre minuter längre på sträckan Göteborg-Borås för två 
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regionaltåg i timmen och skulle inte påverka nationell trafik. Härryda 
kommun anser inte att det kan betraktas som en oacceptabelt stor störning 
för den genomgående tågtrafiken med tanke på den samhällsnytta som 
Landvetter södra ska bidra till.  
 
Fördjupning av översiktsplan för Landvetter södra 
Härryda kommun arbetar med en fördjupning av översiktsplan (FÖP) för 
Landvetter södra inom utredningsområdet för ny järnväg Göteborg-Borås. 
Förslaget till fördjupning av översiktsplan kommer ställas ut för samråd från 
2020-04-20 till 2020-06-17.  
 
Landvetter södra planeras att bli en stad som rymmer minst 25 000 invånare. 
Utformandet av Landvetter södra bygger på Härryda kommuns fyra 
inriktningsmål som Härryda kommuns kommunfullmäktige antog 2014, § 
110/2014. Inriktningsmål för Landvetter södra är: 
 
Den mänskliga staden 
Landvetter södra är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, 
inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i 
centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och 
förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av 
idrott, kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något. 
 
Den moderna staden 
Landvetter södra är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med 
hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna 
med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, 
etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en 
förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut. 
 
Den innovativa staden 
Landvetter södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt 
som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är 
funktionellt integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av 
handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har 
en tydlig internationell karaktär. 
 
Den internationella staden 
Landvetter södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av 
entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt 
samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt 
används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland 
energi, miljö, transport, trafik och IT. 
 
Planeringshorisonten för FÖP Landvetter södra är satt till före och efter 
utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås. Planeringshorisonten för efter 
utbyggnad av ny järnväg Göteborg-Borås visar på en utblick mot en tänkbar 
utveckling på längre sikt. Ambitionen är att planens huvuddrag ska fungera 
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och gälla oavsett om området får en station för järnväg Göteborg-Borås eller 
inte.  
 
Utvecklingen av området före utbyggnaden av järnväg Göteborg-Borås har 
en tydlig koppling till befintlig bebyggelse i Landvetter och är oberoende av 
järnvägsutbyggnaden. Utvecklingen av planområdet påbörjas alltså i nordost 
i anslutning till befintligt samhälle. Ett resecentrum för annan kollektivtrafik 
än tåg etableras i fas 1, innan ett framtida stationsläge utmed järnväg 
Göteborg-Borås kan säkras. Etableringen av resecentrumet sker norr om 
nuvarande reservat för tidigare utredd korridor i den punkt där de två 
huvudstråken från Landvetter samt Landvetter Airport City och Landvetter 
flygplats möts. Andra fasen efter järnväg Göteborg-Borås utformas i nära 
anslutning till järnväg Göteborg-Borås och ger möjlighet att skapa en stad 
utifrån en station för järnväg Göteborg-Borås.  
 
Härryda kommun hänvisar vidare till det samrådsunderlag för fördjupning 
av översiktsplan Landvetter södra som kommit Trafikverket tillhanda 2020-
04-20.  
 
Härryda kommun 

Den politiska samrådsgruppen för stråket Göteborg-Borås har tagit fram 
inriktningen nedan:  
 
”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och 
finansierad i gällande nationell plan 2018-2029 ska planläggas. Detta 
innebär att lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås ska drivas i enlighet 
med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer 
utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats 
och Borås.  
 
Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter 
södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa 
tydlighet i vad som ska planläggas och säkerställa förutsättningar för av 
Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station vid 
Landvetter södra planläggas och finansieras separat.” 
 
I Trafikverkets positionspapper anges ”Vad gäller Göteborg-Borås har 
förhandlingen inte slutförts inom ramen för Sverigeförhandlingen och det 
handslag som genomförts med Härryda kommun är vilande i avvaktan på att 
förhandlingar ska återupptas av Trafikverket. Detta innebär att Trafikverket 
med utgångspunkt från Sverigeförhandlingens underlag kan ta upp en dialog 
med Västra Götalandsregionen om stationsorterna på den delsträckan.” 
Härryda kommun ställer sig frågande till att det handslag med Härryda 
kommun som är vilande i Sverigeförhandlingen kan anses som återupptaget 
med den förhandling som upptagits med Västra Götalandsregionen. Härryda 
kommun betraktar inte förhandlingarna som återupptagna. 
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Kommunen har återkommande framhållit betydelsen av Landvetter södra 
som en viktig del i såväl kommunens som regionens utveckling. Härryda 
kommun utgår från att kommande korridorval tas fram för att möjliggöra 
framtida stationsläge med förbigångsspår vid Landvetter södra för att infria 
de stora nyttor som det medför. I Trafikverkets positionspapper daterat den 
5 oktober 2018 anges att stationsorter utöver de utpekade endast kan 
accepteras om det kan lösas utan att det medför oacceptabelt stora störningar 
för den genomgående trafiken, samt att det finns en medfinansiering som 
täcker merkostnaden för den delen av investeringen som inte kan hänföras 
till ett nationellt mervärde/nytta. En station i Landvetter södra skulle ha 
effekten att restiden är tre minuter längre på sträckan Göteborg-Borås för 
två regionaltåg i timmen och skulle inte påverka nationell trafik. Härryda 
kommun anser inte att det kan betraktas som en oacceptabelt stor störning 
för den genomgående tågtrafiken med tanke på den samhällsnytta som 
Landvetter södra ska bidra till. 
 
Station Landvetter flygplats 
Med en järnvägsanslutning till flygplatsen kan vi knyta ihop den lokala 
kollektivtrafiken med den nationella och internationella och stationen kan 
därmed anta en roll som kollektivtrafiknod för kompletterande transportslag. 
Vi vill att olika transportslag ska samverka för en effektiv resa dörr till dörr. 
En station vid Landvetter flygplats är även en förutsättning för att uppnå 
kollektivtrafikmålet i stråket. Ett utvecklingsprogram pågår just nu på 
Landvetter flygplats och framtidsplanerna för flygplatsen framtas i 
Masterplanen för flygplatsen. Den stora ökningen av arbetstillfällen vid 
flygplatsen i samband med utvecklingen av Landvetter flygplats och Airport 
city väntas på sikt resultera i att dagens 4000 arbetstillfällen ökar till 14 000 
vilket ytterligare ökar behovet att en hållbar trafiklösning till flygplatsen.  
 
Landvetters flygplats har av EU pekats ut som en av Sveriges två Core-
flygplatser. Det innebär att flygplatsen betraktas som en europeisk 
angelägenhet och inte enbart en riksangelägenhet, och att EU ser flygplatsen 
som en viktig kommunikationsnod för transporter inom EU och för resor 
in/ut från EU. Detta innebär bl a innebär att järnvägsanslutningar till Core-
flygplatser ska prioriteras. I Trafikverkets positionspapper anges att vid 
eventuell etappindelning ska första etappen av utbygganden vara Göteborg-
Landvetter i syfte att få ut effekter så snart som möjligt. Härryda kommun 
välkomnar en tidig utbyggnad av etappen för att så snart som möjligt kunna 
förse Landvetter flygplats med tågtrafik.  
 
För att skapa en effektiv nod för regional, nationell och internationell trafik 
behöver stationens placering vara attraktiv ur ett hela resan-perspektiv. Ett 
centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats terminal är en 
förutsättning för attraktiv kollektivtrafik till flygplatsen. Ett mer hållbart 
resande med överflyttning från bilism till tågtrafik möjliggörs vid ett 
centralt stationsläge. En station utanför terminalsystemet innebär att 
grundsyftet med järnvägsanslutningen, att skapa en knutpunkt som 
stimulerar till ökat kollektivt resande, till stor del går förlorat. Vid en 
värdering av ett externt stationsläge är det viktigt att ta med samtliga 
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kostnader för att möjliggöra så att resenären når målpunkten för resan, 
flygplatsen, vägsystem samt persontransportlösning mellan 
järnvägsstationen och terminalen samt riskeliminerande åtgärder gällande 
flygsäkerhet. 
 
Station Mölndal 
Kommunen bedömer att stora nyttor uppstår vid en station i Mölndal. 
Station Mölndal ger bland annat upphov till positiva systemeffekter genom 
att två stora pendlingsstråk, Göteborg-Borås och Göteborg-Kungsbacka 
knyts samman i en attraktiv punkt. Detta innebär också en avlastning av 
stationerna i Göteborg. Med hänsyn till den utveckling som 
Göteborgsområdet står inför framstår det som framsynt att fördela 
belastningen på kollektivtrafiken på flera olika stationer.  
 
Med en utvecklad knutpunkt för tågtrafiken i Mölndal möjliggörs utveckling 
av näringsliv och bostäder i en större del av Göteborgsområdet, inte enbart i 
Mölndal utan också västra Göteborg och Halland. Utformning av 
stationsläge bör ske i nära samverkan med Mölndals stad för att möjliggöra 
en gynnsam stadsutveckling.  
 
Station Borås 
Härryda kommun anser det viktigt att stationen i Borås hamnar centralt så 
att resande har bekvämt gångavstånd till viktiga målpunkter i centrala 
staden. Det är också viktigt att stationen har nära koppling till befintlig 
station så att resande snabbt och enkelt kan byta mellan olika typer av tåg, 
exempelvis mellan regiontåg och höghastighetståg. Tillgängligheten till 
Borås som regionens andra stad och möjligheterna att i Borås snabbt och 
bekvämt byta från regiontåg till höghastighetståg mot Stockholm är av stor 
vikt för regionens utveckling.  
 
Stationsläge i Borås samt fortsatt dragning österut bör möjliggöra fortsatt 
spårutbyggnad via Ulricehamn och Munksjön i Jönköping. Ett centralt 
stationsläge i Borås möjliggör en utbyggnad till motsvarande centrala 
stationslägen i Ulricehamn och Jönköping. Därmed optimeras 
samhällsnyttorna av investeringen och en hållbar utveckling stöds samtidigt 
som man öppnar för ökad ekonomisk tillväxt i både dessa kommuner och i 
den växande arbetsmarknadsregionen. 
 
Härryda kommun har tillsammans med kommunerna i stråket, 
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen påbörjat ett arbete att 
tillsammans göra beräkningar avseende ekonomiska, miljömässiga och 
sociala nyttor utifrån centrala stationslägens betydelse för den regionala 
utvecklingen i Västsverige. 
 
Projektmål för Göteborg-Borås 
I samrådsunderlaget ingår de mål som är framtagna för projekt ny järnväg 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor under avsnitt 1.6.3.  
 
Kapacitet och robusthet 
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I målen angående plattformslängder så är det endast Station Borås som är 
utpekad att möjliggöra resandeutbyte med 400 meter långa tåg på sträckan 
Göteborg-Borås, övriga stationer gäller 250 meter långa tåg. Kriterier för 
plattformslängd för olika stationer är inte tydligt, då andra stationer på 
stambanan med ett mindre resandeunderlag planeras att få plattformar som 
möjliggör resandeutbyte med 400 meter långa tåg. Strategin för 
plattformslängd vid olika stationer behöver tydliggöras. Härryda kommun 
önskar få en beskrivning av det underlag som legat till grund för strategin 
gällande vilka kriterier som gäller för vilken tåglängd plattformar vid de 
olika stationerna ska utformas för. Landvetter flygplats är ett riksintresse 
och en nod för det regionala, nationella och internationella resandet längs 
med sträckan där resandeutbyte med 400 meter långa tåg särskilt bör 
övervägas att möjliggöras. Det sammanbinder även internationellt de snabba 
trafiksystemen höghastighetståg och flygplatser med de möjligheter som det 
skapar.  
 
Stationslägen 
Härryda kommun anser att målen under stationslägen ska kompletteras med 
målet ”Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möjliggöra effektiva 
tågresor till Landvetter flygplats för boende och verksamma i regionen och 
dess omland.” Landvetter flygplats är ett riksintresse samt den 
internationella noden på sträckan, därför borde stationens funktion och 
kommunikation med de andra stationerna längs med sträckan samt 
förbindelser till andra banor och trafikslag lyftas. Stationslägena längs med 
sträckan bör utformas så att en hög tillgänglighet till Landvetter flygplats 
erhålls för verksamma och boende i regionen. Landvetter flygplats är 
utpekad som Core-flygplats av EU där bl a spårbunden trafik ska angöra 
flygplatsen senast år 2030.  
 
Utanför övergripande målstruktur 
Det första målet ”Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 
samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt” är fullt tillräckligt, 
det andra målet ” Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt” är överflödigt 
och riskerar att ge projektet fel fokus över tid.  
 
Kommunal planering 
I avsnitt 4.2.2 under beskrivningen av Härryda kommuns kommunala 
planering, tredje stycket andra delen kring Landvetter södra anser Härryda 
kommun att beskrivningen av utvecklingen av en helt ny stad ska stå i ett 
eget stycke och kompletteras enligt nedan. 
 
”Kommunen arbetar med en fördjupad översiktsplan för Landvetter södra, 
som är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns 
översiktsplan ÖP2012. Landvetter södra är en helt ny stad för 25 000 
invånare som ska kopplas samman med befintliga orter som Mölnlycke i 
väster, Landvetter i norr och Björröd samt Landvetter Airport city och 
flygplatsen i öster. Utformandet av Landvetter södra bygger på Härryda 
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kommuns fyra inriktningsmål som Härryda kommuns kommunfullmäktige 
antog 2014, § 110/2014. Inriktningsmål för Landvetter södra är: 
den mänskliga staden, den moderna staden, den innovativa staden och den 
internationella staden.” 
 
I sista stycket om områdena kring flygplatsmotet ”Närheten till väg 27/40 
och en eventuell ny järnvägsstation skapar goda förutsättningar för 
verksamhetsområden” är formuleringen olycklig, det borde uttryckas som 
kommande järnvägsstation.  
 
Landskapets karaktär och funktion 
Under 4.1.1 Landskapets karaktär och funktion, punkt 11. Rävlanda tätort 
pekas området norr om tätorten vid Rammsjön ut som viktigt naturområde i 
Rävlanda. Området Heden är också ett viktigt naturområde som är 
lättillgängligt för boende och besökare i Rävlanda.  
 
Skyddade arter och miljöer 
Under 4.4.1 Skyddade arter och miljöer bör Hasselmus läggas till som strikt 
skyddad art som finns i kommunen. De fynd som noterats inom kommunen 
finns inlagda i Artportalen.  
 
Härryda kommuns övriga planering 
Härryda kommun vill lyfta att den nya järnvägen Göteborg-Borås påverkar 
och självklart kommer att påverka Härryda kommuns planering under en 
lång tid framöver. Härryda kommun är en kommun som växer och som 
välkomnar enskilda initiativ till utveckling. Med det stora utredningsområde 
som Trafikverket just nu utreder har kommunen svårt att ha synpunkter på 
specifika områden eller detaljer i den här fasen. Längre fram under 
processen kommer frågor om buller, vibration, rivning av befintliga hus och 
miljöer m.m. att bli föremål för synpunkter från kommunen. Kommunen ser 
fram emot ett gott samarbete med Trafikverket när det blir aktuellt att arbeta 
med mer konkreta frågeställningar. 
 
 
 
 
Per Vorberg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande   Patrik Linde (S) 

Kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande 

 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef
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Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, 

en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, 

Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks 

kommun och Borås Stad, Västra Götalands län  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av 
nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, 
Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra 
Götalands län 

 

Trafikverket Region Väst har tagit fram ett samrådsunderlag inför beslut om betydande miljöpåverkan för ny 

järnväg mellan Göteborg–Borås, en del av nya stambanor i Göteborg Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, 

Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad, Västra Götalands län.  

Samrådsunderlaget beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett övergripande plan. 

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på samrådsunderlaget. Vi vill samtidigt ta del av kunskaper om 

förutsättningar för det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen.  

Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer 

ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss 

arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Synpunkterna kommer sammanställas i en 

samrådsredogörelse. Därefter kommer samrådsunderlaget och samrådsredogörelsen skickas in till länsstyrelsen 

för beslut om betydande miljöpåverkan.  

Vi vill få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast den 2020-05-04. Synpunkter skickas via e-

post till investeringsprojekt@trafikverket.se  eller till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge. 

Ange ärendenummer TRV 2019/1823. 

Handlingen finns tillgänglig på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras under 
Dokument i menyn.  

Handlingen består av följande dokument: 

- Samrådsunderlag – underlag för beslut om betydande miljöpåverkan, daterad 2020-03-10 
- PM landskapsanalys, daterad 2020-03-10. 

På webbplatsen finns även en planläggningsbeskrivning, daterad 2020-02-25, som beskriver den fortsatta 
planläggningen och kommande samråd.  

Ange gärna i ert yttrande om ni inte önskar att delta i fortsatta samråd för planläggning av ny järnväg 
mellan Göteborg-Borås.  

 

Vid eventuella frågor kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare, 010 123 15 09. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare 

 

Bilagor: 

1. Sändlista 

Axelsson Josefin, PRgb  2020-03-10 
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Projekt Göteborg-Borås samrådskrets vid samråd 1 
Information om samrådet skickades med e-mejl till nedan angiven sändlista. 

Samråd 1 innefattar samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 

(BMP) och samråd om förutsättningar i lokaliseringsutredningen.   

Om Länsstyrelsen Västra Götalands län fattar beslut om att projektet kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska samrådskretsen utökas för samråd om 

lokaliseringsutredningen. Samråd ska då även ske med statliga myndigheter, allmänhet 

och organisationer som kan antas bli berörda i enlighet med 2§ lagen om byggande av 

järnväg. 

Eftersom samråd 1 innefattar samråd inför Länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan (BMP) och samråd om förutsättningar i lokaliseringsutredningen behövs 

en samrådskrets som har med statliga myndigheter, allmänhet och organisationer.  

Projektets samrådskrets vid samråd 1 utgörs av:  

Samrådskrets i samråd 1 Kontaktuppgift Förlängd 

remisstid 

Berörd länsstyrelse   

Länsstyrelsen i Västra Götalands län vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Övriga länsstyrelse    

Länsstyrelsen Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se  

Berörda kommuner   

Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se  

Borås Stad boras.stad@boras.se  

Göteborgs Stad goteborg@goteborg.se  

Härryda kommun  kommun@harryda.se  

Marks kommun markskommun@mark.se  

Mölndals stad stad@molndal.se  
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Berörda regionförbund (regionalt 

utvecklingsansvariga) och 

kommunalförbund  

  

Västra Götalandsregionen regionutveckling@vgregion.se  

Göteborgsregionens kommunalförbund gr@goteborgsregionen.se  

Borås regionen- Sjuhärads kommunalförbund  info@borasregionen.se  

Räddningstjänsten Storgöteborg raddningstjansten@rsgbg.se  

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund serf@serf.se  

Övriga regionförbund och 

kommunalförbund i stråket  

  

Region Halland regionen@regionhalland.se  

Region Jönköpings län regionen@rjl.se  

Kollektivtrafikmyndighet    

Västra Götalandsregionen  kollektivtrafik@vgregion.se  

Region Jönköpings län regionen@rjl.se  

Statliga förvaltningsmyndigheter    

Arbetsmiljöverket arbetsmiljoverket@av.se  

Bergsstaten  mineinspect@bergsstaten.se  

Boverket registraturen@boverket.se  

Elsäkerhetsverket registrator@elsakerhetsverket.se  

Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se  

Folkhälsomyndigheten info@folkhalsomyndigheten.se  

Fortifikationsverket fortv@fortifikationsverket.se  

Försvarsmakten exp-hkv@mil.se  

Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se  

Jordbruksverket jordbruksverket@jordbruksverket.se   

Kammarkollegiet registratur@kammarkollegiet.se  

Kemikalieinspektionen kemi@kemi.se  

Lantmäteriet lantmateriet@lm.se  

Luftfartsverket lfv@lfv.se  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) 

registrator@msb.se  
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Naturvårdsverket kundtjanst@naturvardsverket.se  

Polisen registrator.vast@polisen.se 

registrator.kansli@polisen.se 

 

Post- och telestyrelsen pts@pts.se  

Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se  

Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se  

Skogsstyrelsen skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  

Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Statens Geotekniska Institut (SGI) sgi@swedgeo.se  

Statens fastighetsverk sfv@sfv.se  

Strålsäkerhetsmyndigheten registrator@ssm.se  

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) sgu@sgu.se  

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska 

Institut (SMHI) 

registrator@smhi.se  

Transportstyrelsen jarnvag@transportstyrelsen.se  

Vattenvårdsförbund: 

 Kungsbackaåns 

vattenvårdsförbund/vattenråd  

 Lygnerns vattenråd  

 

 steffi.gottschalk@lansstyrelsen.se 

 nolbrant@telia.com 

 

 Mölndalsåns vattenråd  

 Säveåns vattenråd  

 Viskans vattenråd  

 Ätrans vattenråd  

 monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

 monica.dahlberg@goteborgsregionen.se 

 peter.branshoj.politiker@mark.se 

 wallemyr.kberg@telia.com 

 

Övriga myndigheter och statliga bolag   

Jernhusen  info@jernhusen.se  

Swedavia  info@swedavia.se  

Ledningsägare    

Borås Energi och Miljö kund@borasem.se  

Borås Elnät AB kund@boraselnat.se  

Gryaab info@gryaab.se  
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Göteborg Energi diariet@goteborgenergi.se   

Härryda Energi info@harrydaenergi.se  

Kretslopp och vatten (Göteborgs Stad) kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se 

 

 

Mölndal Energi kundservice@molndalenergi.se  

Sandhults-Sandareds Elektriska Ekonomiska 

förening 

info@ssel.se  

Skanova skanova-remisser-goteborg@skanova.se  

Svenska Kraftnät registrator@svk.se  

Vattenfall  kundservice@vattenfall.com  

Näringsliv och 

näringslivsorganisationer  

  

Branschföreningen Tågoperatörerna bjorn.westerberg@tagforetagen.se  

Business Region Göteborg 

 

info@businessregion.se   

Näringslivets Transportråd jenni.ranhagen@transportrad.se  

Handelskammaren i Jönköpings län  info@handelskammarenjonkoping.se   

Svenskt Näringsliv Marten.Bergman@svensktnaringsliv.se  

Sveriges åkeriföretag info@akeri.se   

Västsvenska handelskammaren info@vastsvenskahandelskammaren.se  

Organisationer och föreningar    

Akademiplatsen AB info@textilefashioncenter.se  

Borås City info@borascity.se  

Borås Näringsliv AB info@borasnaringsliv.se  

Borås Flygplatsförening (vilka ingår) flygplatschef@borasflygplats.se  

Borås TME tourist@boras.com  

Business Region Borås  info@businessregionboras.se  

Botaniska föreningen i Göteborg  botaniska.foreningen@bfig.se  

Fastighetsägarna Borås  info.gfr@fastighetsagarna.se  

Funktionsrätt Västra Götaland kontakt@funktionsrattvg.se  

Företagarna Borås  boras@foretagarna.se   

Högskolan i Borås registrator@hb.se  
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Järnvägsfrämjandet info@jarnvagsframjandet.se  

Knallelandsgruppen  centrumledare@knalleland.se  

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) info@lrf.se  

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 

främjande (NTF) 

info@ntf.se  

Svensk cykling lars.stromgren@svenskcykling.se  

Svenska Jägareförbundet remiss@jagareforbundet.se  

Sveriges jordägareförbund  kansli@jordagarna.se  

Västsvenska entomologklubben  info@entomologklubben.se  

Viareds företagarförening info@viared.se  

Västergötlands Botaniska förening info@vbotaniskaforening.se  

Naturskyddsföreningen 

 Mölndals Naturskyddsförening 

 Naturskyddsföreningen i Borås 

 Naturskyddsföreningen i Göteborg 

 Naturskyddsföreningen i Härryda  

 Naturskyddsföreningen i Mark 

 

 Per.Schillander@gmail.com 

 boras@naturskyddsforeningen.se 

 lena.ellen.nilsson@gmail.com 

 michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se 

mats.sandberg@anatcell.gu.se  

 asonlars26@gmail.com 

 

Fågelföreningar 

 Göteborgs ornitologiska förening  

 Marks Fågelklubb 

 Sveriges Ornitologiska Förening   

 Västergötlands ornitologiska förening  

 

 gof@gof.nu 

 marksfagelklubb@gmail.com 

 info@birdlife.se 

 borje.brostrom@tele2.se 
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Fiskevårdsförbund 

 Borås-Öresjö FVOF 

 Bosjöns fvof  

 Gesebolssjöns fvof 

 Ingsjöarna & Oxsjöns FVO  

 Sportfiskarna 

 Mölndalsåns fiskevårdsförening  

 Sandsjön-Buasjöns fvof  

 Storån övre fvof  

 Surtans övre fvof 

 Viaredssjöns fvof 

 Västra Nedsjöns fvof 

 Östra Nedsjöns fvof 

 

 kjell.johansson@boras.se 

 info@bosjonsfvo.se 

 ulla.odegren@gmail.com 

 ingmar.skarin@gmail.com 

 info@sportfiskarna.se 

 johansson.rolf.e@telia.com 

 ronny_sjoberg@telia.com 

 holgerkarlsson@telia.com 

 kvarngarden@seglora.se 

 bernth.a@telia.com 

 vastranedsjon@gmail.com 

 info@ostranedsjon.se 

 

Enskilda som särskilt berörs    

Med särskilt berörd i planläggningsprocessen 

avses enskilda vars fastighet kan komma att 

påverkas av intrång eller att pågående 

markanvändning på annat sätt kan komma att 

påverkas. Enskilda som särskilt berörs kan även 

vara de som kan bli berörda av exempelvis 

buller. I tidigt skede av planläggningsprocessen 

och vid en utredning av flera 

lokaliseringsalternativ är det svårt att precisera 

vilka enskilda som särskilt berörs. Då kan 

kretsen enskilda därför vara större för att 

längre fram i samrådet kunna snävas in. För 

projekt Göteborg-Borås är det, på grund av 

utredningsområdets storlek, inte möjligt att vid 

samråd om samrådsunderlag identifiera vilka 

enskilda som kunde antas bli särskilt berörda. 

Samrådet med enskilda anses därför innefattas 

i samrådet med allmänheten. 

Dessa personer förutsätts nås genom annons i 

tidning, informationsblad, digitalt nyhetsbrev, vår 

webbsida samt via inbjudningar till allmänna 

samrådsmöten. 

 

Allmänhet   

 Dessa personer förutsätts nås genom annons i 

tidning, informationsblad, digitalt nyhetsbrev vår 

webbsida via inbjudningar till allmänna 

samrådsmöten. 
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Sammanfattning
Ett  järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som 
styrs av lagar och som slutligen leder fram till en järnvägsplan. I början av 
planläggningen tas ett samrådsunderlag fram. Samrådsunderlaget beskriver 
hur projektet kan påverka miljön och ligger till grund för länsstyrelsens 
beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
Detta dokument är samrådsunderlag för Projekt Göteborg-Borås.

Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat. För att lösa brister och behov 
beslutade regeringen 2014, i den nationella planen för transportsystemet 
för 2014 - 2025, att planera för och bygga nya stambanor mellan Stockholm–
Göteborg och Stockholm–Malmö. Trafikverket har beslutat om ett 
gemensamt syfte med de nya stambanorna samt om övergripande mål med 
tillhörande preciseringar som avser hela systemet med stambanor. 

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg 
och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig järnväg för 
höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den nya järnvägen knyter 
Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna 
till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för snabbare tågresor mellan 
Göteborg och Stockholm.

Projektmål för Projekt Göteborg-Borås har tagits fram inom följande 
områden:

• Kapacitet och robusthet

• Restider

• Stationslägen

• Energieffektiva transporter och klimat  

• Landskap

• Naturresurshushållning 

• Hälsa och säkerhet 

• Arkitektur

Projektmålen har tagits fram med utgångspunkt från Trafikverkets 
övergripande mål för nya stambanor. Projektmålen stödjer utvecklingen 
av ett långsiktigt hållbart transportsystem och planläggningen av den nya 
järnvägen kommer att göras med utgångspunkt från ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 

Avgränsningar
Utredningsområdet för Projekt Göteborg-Borås berör sex kommuner; 
Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås, se Figur 1.1. 
Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar som genomförts ska rymmas. Därutöver har området vidgats 
så att alla möjliga kombinationer mellan Almedal och Landvetter flygplats 
respektive mellan Landvetter flygplats och Borås ska kunna innefattas.

Den framtida järnvägen
De nya stambanorna är dubbelspåriga järnvägar för persontrafik i höga 
hastigheter. Delsträckan Göteborg-Borås planeras för hastigheten 250 km/h. 
Generellt planeras de nya stambanorna för hastigheten 320 km/h. 

Den nya järnvägen ska byggas genom en kombination av anläggningstyperna 
bro, bank, skärning och tunnel. En sammanvägd bedömning av topografiska, 
funktionella, tekniska, miljö-/landskapsmässiga och kostnadsmässiga 
aspekter styr valet av anläggningstyp. För att möjliggöra hastigheter i 250 
km/h krävs att järnvägen utformas med stora radier, vilket gör den relativt 
rak och plan. 

De nya stambanorna utformas som ett separerat system gentemot befintligt 
omkringliggande järnvägsnät. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. 
Med ett separerat system skapas förutsättningar för att de nya stambanorna 
ska kunna leverera en robust trafik med hög punktlighet. 

Bedömning av miljöpåverkan
Trafikverket gör bedömningen att Projekt Göteborg-Borås kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 6 § 8 punkten i 
miljöbedömningsförordningen antas ”järnvägar avsedda för fjärrtrafik och 
anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga 
järnvägar för fjärrtrafik” medföra en betydande miljöpåverkan. Förutom 
dessa på förhand givna förutsättningar bedöms projektet medföra betydande 
miljöpåverkan på grund av att utredningsområdet är stort och omfattar en 
mångfald av skyddsvärda och känsliga miljöer. Inom utredningsområdet 
förekommer flera riksintressen, Natura 2000-områden, naturreservat, 
vattentäkter och vattenskyddsområden. Området är rikt på sjöar och 
vattendrag och det finns därmed ett stort antal ytvatten som omfattas 
av miljökvalitetsnormer. Vattenmiljöer kan komma att påverkas genom 
påverkan på hydrologi eller genom att vandringshinder uppstår. Järnvägen 
kan ge effekter på grundvattnets strömning och nybildning, vilket behöver 
beaktas i utredningen. I byggskedet kommer grumling eller utsläpp av 
föroreningar behöva beaktas och hanteras. Projektet kan också medföra 
positiva aspekter för mark och vatten, då förorenad mark kan komma att 
saneras i berörda delar. 

En ny järnväg kommer att påverka markanvändningen och innebära att 
barriäreffekter uppstår som påverkar natur-, kultur- och friluftslivsmiljöer. 
Viktiga ekologiska funktioner kan komma att påverkas. Påverkan från 
järnvägen kan till viss del motverkas genom en bra lokalisering av järnvägen, 
genom byggande av passager och genom att skapa förutsättningar för nya 
spridningssamband längsmed järnvägen. 

I utredningsområdet förekommer skydd och värden för kulturmiljön, 
där påverkan bedöms bli större i områden där flera kulturmiljöintressen 
sammanfaller. I flera av tätorterna förekommer bebyggelsemiljöer av 
kulturhistoriskt värde. 

Det stora antalet tätorter inom utredningsområdet innebär att en stor mängd 
människor kan komma att påverkas av den nya järnvägen genom buller, 
vibrationer, stomljud och elektromagnetiska fält i järnvägens närområde. 
Projektet kommer kunna bidra till förbättrad luftkvalitet om det är så att 

biltrafiken minskar, men vid stationer och tunnelmynningar kan 
luftkvaliteten påverkas negativt av järnvägen. Buller från den nya 
järnvägen kan även påverka livsmiljöers kvalitet för arter samt människors 
upplevelse av värdefulla miljöer. Sociala effekter som kan uppstå är ändrade 
resandemönster, både i positiv och negativ inriktning. Förutom direkta 
effekter bedöms även indirekta och kumulativa effekter kunna uppstå. 

Anläggandet av järnvägen kommer sannolikt att generera stora mängder 
massor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende av lokalisering och 
utformning av både själva järnvägen och dess kringanläggningar. Möjligheten 
att nyttja massorna beror på massornas kvalitet men även på behovet och 
miljöns känslighet. Massorna kan nyttjas för själva järnvägskonstruktionen 
och för anläggningar som hör till järnvägen, men också till vissa åtgärder för 
anläggningens anpassning till det omgivande landskapet.

Den största av delen den totala klimatpåverkan vid ny järnväg uppstår under 
själva byggskedet. Både lokalisering och utformning av anläggningen har 
betydelse för i vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande. En 
omväxlande och kuperad topografi gör att det behövs anläggningstyper som 
tunnel och bro, vilka båda kräver mycket betong och stål.

En ny järnväg kan ge trafikförändringar och därmed bidra till en höjning eller 
sänkning av den totala klimatpåverkan, beroende på om fler resenärer väljer 
att färdas med tåg.

Fortsatt arbete
För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas som sedan ska godkännas av 
Länsstyrelsen. I det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredning och MKB 
kommer ett antal fördjupningar och fortsatta utredningar att ske inom ett 
antal områden, exempelvis inom området hälsa. Bedömningar mot 
miljökvalitetsnormer kommer att genomföras. Ett stort arbete med 
inventering av värdefulla naturmiljöer kommer att göras och det tas fram en 
social konsekvensanalys där ett särskilt barnperspektiv kommer att ingå. 
Projektets klimatpåverkan och hantering av massor i projektet kommer att 
utredas i det fortsatta arbetet. 
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Figur 1.1 Utredningsområdet.
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1 Inledning
Ett  järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess som 
styrs av lagar och som slutligen leder fram till en järnvägsplan. I början av 
planläggningen tas ett samrådsunderlag fram. Samrådsunderlaget beskriver 
hur projektet kan påverka miljön och ligger till grund för länsstyrelsens 
beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
Detta dokument är samrådsunderlag för Projekt Göteborg-Borås.

1.1 Bakgrund
Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat. Det leder till att systemet är 
störningskänsligt och har punktlighetsproblem, att det är svårt att få tid för 
förebyggande underhållsåtgärder och att tågtrafiken inte kan utvecklas i 
takt med den ökade efterfrågan. För att lösa de brister och behov som finns 
beslutade regeringen i den nationella planen för transportsystemet för 2014-
2025, att planera för och bygga nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg 
och Stockholm–Malmö.

Sträckan Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan 
Göteborg och Stockholm och omfattar cirka 6 mil ny dubbelspårig 
järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg, se Figur 1.2. Den nya 
järnvägen knyter Västsveriges största städer närmare varandra, förbättrar 
kommunikationerna till Landvetter flygplats och skapar möjlighet för 
snabbare tågresor mellan Göteborg och Stockholm.

HÄSSLEHOLM

MALMÖ

GÖTEBORG

STOCKHOLM

LUND

LINKÖPING

BORÅS

MÖLNDAL
LANDVETTER

JÖNKÖPING

TRANÅS

VÄRNAMO

NORRKÖPING

NYKÖPING

SKAVSTA
VAGNHÄRAD

JÄRNA

Figur 1.2 Planerat stambanenät.

Figur 1.3 Fyrstegsprincipen.

1.1.1 Kapacitetsutredningen
På uppdrag av regeringen, genomförde Trafikverket under 2011–2012 
kapacitetsutredningen ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande 
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot 2050”. Uppdraget 
omfattade en analys av vilka effektiviserings- och kapacitetshöjande 
åtgärder som kan genomföras på det statliga järnvägsnätet, vägnätet samt 
sjöfart och luftfart. Uppdraget omfattade också en analys av utvecklingen av 
transportbehovet fram till år 2050, samt en analys av höghastighetsjärnväg. 
Regeringen lyfte i sitt uppdrag till Trafikverket särskilt fram att 
fyrstegsprincipen skulle tillämpas i utredningen, se Figur 1.3 

I kapacitetsutredningen beskrivs det svenska järnvägsnätet som hårt belastat. 
Det leder till att systemet är störningskänsligt och har punktlighetsproblem, 
att det är svårt att få tid för förebyggande underhållsåtgärder och 
att tågtrafiken inte kan utvecklas i takt med den ökade efterfrågan. I 
kapacitetsutredningen konstateras att det förutom åtgärder inom 
steg 1-3 (se Figur 1.3) på befintliga Södra och Västra stambanan krävs 
nybyggnadsåtgärder (steg 4 i fyrstegsprincipen) för att öka kapaciteten i 
järnvägssystemet som helhet. För att möta den kraftiga trafikökning som 
väntas till år 2050, rekommenderar Trafikverket i kapacitetsutredningen, att 
påbörja en separering av olika slags tågtrafik för att uppnå ett effektivare 
kapacitetsutnyttjande och mindre sårbarhet. Separeringen föreslås ske 
genom att nya banor byggs med start i ändpunkterna i anslutning till 
storstäderna, med en möjlighet att kopplas samman till ett sammanhängande 
nät. 

1.1.2 Nationell plan
För att lösa de brister och behov som finns beslutade regeringen, i den 
nationella planen för transportsystemet för 2014–2025, att påbörja planering 
av nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I 
nationell plan för transportsystemet 2018–2029 ingår projekt Göteborg–
Borås, som ett namngivet projekt, med en byggstart inom planperiodens 
senare del, 2025–2029. Regeringen har i sitt fastställelsebeslut om den 
nationella planen för 2018–2029 även skrivit att man ska arbeta för en bred 
politisk överenskommelse för att få till utbyggnaden av hela systemet av nya 
stambanor med en annan finansiering och utbyggnadstakt.

1.2 Planläggningsprocessen
När en ny järnväg ska planeras inleds en planläggningsprocess som 
regleras av lagen om byggande av järnväg. I processen tar Trafikverket 
fram en järnvägsplan, som visar var och hur järnvägen ska byggas. 
Planläggningsprocessen kommer i detta fall att innehålla fem faser, se Figur 
1.4.

Denna handling utgör samrådsunderlag inför Länsstyrelsen beslut om 
betydande miljöpåverkan. Detta samrådsunderlag är ett dokument som 
syftar till att redogöra för projektets utmärkande egenskaper, område för 
möjlig lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande 
egenskaper. Detta då det vid planering av infrastruktur är viktigt att 
tidigt i processen beakta relevanta miljöintressen. Dokumentet är ett 
underlag för länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en 
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betydande miljöpåverkan eller inte. Länsstyrelsens beslut har betydelse 
för utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen samt vilka parter som 
Trafikverket ska samråda med.

Därefter påbörjas arbetet med lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Lokaliseringsutredningen ska leda 
fram till en beskrivning av olika alternativa korridorer för den framtida 
järnvägen samt en redovisning och analys av deras effekter, konsekvenser 
och måluppfyllelse. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 
innefattar identifiering och beskrivning av projektets miljöpåverkan 
samt identifiering av behov av försiktighets- och skyddsåtgärder. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska godkännas av Länsstyrelsen.

Under arbetet med samrådsunderlag, lokaliseringsutredning och 
miljökonsekvensbeskrivning kommer ett antal samråd att genomföras. 
Samråd innebär att Trafikverket kontaktar och har dialog med bland annat 
andra myndigheter, kommuner, organisationer och allmänheten för att få 
synpunkter på utredningen och kunskap om det område som utreds. Fokus 
ligger på allmänna intressen. Samråden kommer att ha olika inriktningar 
beroende på när i processen de sker. Alla synpunkter som kommer in under 
samråden behandlas och sammanställs i en samrådsredogörelse.

Samråd sker kontinuerligt under hela planläggningsprocessen med 
Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden i Göteborg och Borås, 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Swedavia samt berörda kommuner.

Lokaliseringsutredningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
planeras vara klar hösten 2021 och kommer då att ställas ut för granskning. 
Granskningen är ett sista formellt skede då synpunkter kan lämnas. 
Innan utredningen ställs ut för granskning ska Länsstyrelsen ha godkänt 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Tillåtlighetsprövning: Vissa större väg- och järnvägsprojekt ska enligt 
17 kap. miljöbalken genomgå en tillåtlighetsprövning av regeringen. 
Tillåtlighetsprövningen sker i så fall när lokaliseringsutredningen 
färdigställts. Regeringens beslut om ny järnväg mellan Göteborg-Borås ska 
tillåtlighetsprövas kommer att fattas längre fram. Trafikverket arbetar utifrån 
inriktningen att den nya järnvägen ska tillåtlighetsprövas. Om regeringen 
ger tillåtlighet för en korridor ska järnvägen anläggas inom den angivna 
korridoren.

Framtagande av järnvägsplan: Efter tillåtlighetsprövningen tas en  

Planläggningsprocess för byggande av järnväg

Samrådsunderlag 
inför länsstyrelsens 
beslut om betydande 
miljöpåverkan

Projektet belyser 
miljöaspekter inom 
utredningsområdet.

Framtagande 
av planförslag

Projektet utreder 
detaljerat var och 
hur järnvägen ska 
byggas inom 
beslutad korridor.

Fastställelse-
prövning

Trafikverket fast-
ställer järnvägs-
planen. När planen 
vunnit laga kraft kan 
vi börja bygga.

Lokaliserings-
utredning

Projektet utreder 
lokaliserings-
alternativ inom 
utredningsområdet.

Tillåtlighets-
prövning

Regeringen beslutar 
om tillåtlighet för 
projektet och vilken 
korridor som ska 
utredas vidare.

Figur 1.4 Planläggningsprocessen.

 

järnvägsplan fram. En  järnvägsplan utreder var och hur järnvägen ska byggas 
inom den beslutade korridoren. Då studeras alternativa utformningar och 
detaljer för utformning, tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder med mera 
för att klarlägga markbehoven. . I detta skede kommer det att hållas flera 
samråd och stort fokus ligger då på enskildas intressen. De synpunkter som 
kommer in kommer att redovisas i en samrådsredogörelse på samma sätt som 
i lokaliseringsutredningen.

I järnvägsplanen utreds alternativa utformningar och detaljer för 
anläggningens utformning, tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder 
med mera för att klarlägga markbehoven. Även i detta skede görs 
en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen ska godkänna 
miljökonsekvensbeskrivningen innan järnvägsplanen ställs ut för granskning. 
Efter granskningen ska Länsstyrelsen lämna yttrande om att tillstyrka planen.

Fastställelseprövning: Det sista steget i planläggningsprocessen är 
fastställelseprövningen. När järnvägsplanen fastställts och vunnit laga kraft 
kan järnvägen börja byggas. 

1.3 Tidigare utredningar och beslut
I maj 2018 beslutade regeringen om nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 där Göteborg-Borås finns med som namngivet objekt med 
byggstart under senare delen av planperioden. I oktober samma år tog 
Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur Trafikverket ska driva 
vidare arbetet med nya stambanor för höghastighetståg. Inriktningsbeslutet 
innebar nya förutsättningar för projekt Göteborg-Borås och Trafikverket 
valde därför att göra ett omtag för hela sträckan Göteborg-Borås i en samlad 
lokaliseringsutredning. 

För sträckan Almedal-Mölnlycke har det tidigare gjorts en förstudie med 
slutrapport år 2010 samt en lokaliseringsutredning som färdigställdes år 
2016. Det har dock inte fattats något beslut om val av lokalisering efter att 
utredningen slutfördes. 

För sträckan Mölnlycke-Bollebygd finns en järnvägsutredning med en 
beslutad korridor från år 2007. En järnvägsplan påbörjades år 2015, men 
avbröts två år senare. Orsaken var den nya inriktningen att lokalisera projekt 
Göteborg – Borås som en sammanhållen sträcka mellan Almedal och Borås. 

För sträckan Bollebygd-Borås har det, på samma sätt som för sträckan 
Almedal-Mölnlycke, gjorts en förstudie med slutrapport år 2007 samt en 

lokaliseringsutredning som färdigställdes år 2016. Inte heller för denna 
sträcka har det fattats något beslut om val av lokalisering efter att 
utredningen slutfördes. 

De tidigare utredningarna utgör ett viktigt kunskapsunderlag för den 
nuvarande utredningen.

1.3.1 Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen var ett regeringsuppdrag som pågick under år 2014-
2017 med syftet att avtala om ökat bostadsbyggande genom utbyggnad 
av infrastruktur. En huvuddel av uppdraget var att möjliggöra ett snabbt 
genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö. Sverigeförhandlingen pågick parallellt med 
Trafikverkets planering för nya stambanor och slutrapporten redovisades i 
december 2017. 

Sverigeförhandlingen tecknade, för statens räkning, avtal med kommuner 
avseende stationer längs den nya järnvägen. Avtalen omfattar även åtagande 
om medfinansiering och bostadsbyggande. Avtalen är inte giltiga förrän 
regeringen har undertecknat dem och anslagit medel för genomförande 
av respektive sträcka. Med hänvisning till processerna för detaljplaner, 
järnvägsplaner och eventuell tillåtlighetsprövning är avtalen inte bindande 
vid prövning av förslag  (Sverigeförhandlingen, 2019). Detta innebär att 
Sverigeförhandlingens överenskommelse med respektive stationskommun 
avseende stationslägen och stationsutformning kommer att beaktas, men inte 
vara styrande i planläggningsprocessen. 

1.3.2 Positionspapper Nya stambanor – ny generation järnväg
I oktober 2018 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut som beskriver hur 
Trafikverket avser att driva det fortsatta arbetet med nya stambanor för 
höghastighetståg, det så kallade positionspapperet.

För delen Göteborg-Borås pekas Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ut 
som de stationsorter som är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Vidare anges 
att ytterligare stationsorter endast kan accepteras om det kan lösas utan att 
medföra oacceptabelt stora störningar för den genomgående trafiken, samt 
om erforderlig medfinansiering finns. 

I positionspapperet anges att Göteborg-Borås ska byggas för 250 km/h med 
ballasterat spår (Trafikverket, 2018). 

1.3.3 Samverkansdokument Trafikverket - Västra 
Götalandsregionen
I februari 2019 tog Trafikverket och Västra Götalandsregionen tillsammans 
fram ett samverkansdokument med syftet att klargöra vilka förutsättningar 
som ska gälla för det fortsatta arbetet med Göteborg-Borås när det gäller 
stationsorter. Parterna är också överens om att en åtgärdsvalsstudie för 
stråket Göteborg-Borås ska genomföras (Trafikverket/VG Region , 2019). 
Dessutom ska ett underlag för sträckan Jönköping-Borås tas fram för att 
kunna identifiera korridorer i Borås.
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1.4  Angränsande utredningar och projekt

1.4.1 Övriga delar av Nya stambanor
Den nya järnvägen Göteborg-Borås ska utgöra en del i ett framtida nät av nya 
stambanor som ska förbinda Sveriges storstadsregioner. Utöver Göteborg-
Borås planerar Trafikverket i nuläget för ytterligare två delar av de framtida 
nya stambanorna. 

Ostlänken: I projekt Ostlänken planerar Trafikverket för en ny dubbelspårig 
järnväg mellan Järna och Linköping. Ostlänken blir 160 km lång och planeras 
för 250 km/h. Stationer för av- och påstigning planeras på fem platser: 
Vagnhärad, Nyköping, Skavsta, Norrköping och Linköping. 

Hässleholm-Lund: I projekt Hässleholm-Lund planerar Trafikverket för en 
ny dubbelspårig järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya banan blir 
cirka 70 km lång och planeras för 320 km/h. Stationer för av- och påstigning 
planeras i Hässleholm och Lund. 

1.4.2 Övriga lokala och regionala projekt
ÅVS stråket Göteborg-Borås:  Parallellt med lokaliseringsutredningen 
driver Trafikverket en åtgärdsvalsstudie med syfte att studera vad som kan 
behöva göras med befintligt transportsystem i stråket Göteborg-Borås när 
den nya stambanan mellan Stockholm och Göteborg byggs ut. Studien är 
trafikslagsövergripande och behandlar såväl person- som godstransporter. 
Stråket Göteborg-Borås omfattar väg 27/40 och järnvägen Kust till kustbanan.

ÅVS Noden Borås: 2018 färdigställde Trafikverket Åtgärdsvalsstudien 
Noden Borås. Målet med studien var att nå samsyn kring och ta fram en plan 
för en långsiktigt hållbar trafikstruktur för de övergripande statliga väg- och 
järnvägsnäten och det kommunala vägnätet, med en växande befolkning. 
Inom ramen för studien genomfördes bland annat en kapacitetsutredning 
för hur Borås C kan fungera som nod i konventionellt järnvägsnät när ny 
stambana för höghastighetståg finns på plats.  

Studien inkluderade även en konsekvensbeskrivning av olika lägen för ny 
station i Borås längs en framtida ny stambana för höghastighetståg. I studien 
konsekvensbeskrivs de tre olika lägena Centrum, Göta och Gässlösa. 

ÅVS Linköping-Borås: Mellan 2015 och 2018 genomförde Trafikverket en 
åtgärdsvalsstudie med syftet att studera förutsättningarna för byggandet 
av del av ny stambana för höghastighetståg mellan Linköping och Borås. 
Åtgärdsvalsstudiens utredningsområde kopplar i Borås direkt mot 
lokaliseringsutredning Göteborg-Borås och i Linköping direkt mot Ostlänken.

ÅVS Varberg-Göteborg: En trafikslagsövergripande åtgärdsvalsstudie pågår 
för stråket Varberg-Göteborg. Studien omfattar Västkustbanan och väg E6/
E20. Det övergripande målet är att hitta en gemensam målbild för stråkets 
utveckling mot år 2040.

Västlänken är en ny järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden 
genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer kommer att 
byggas under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central. För tåg på 
en framtida ny järnväg Göteborg-Borås blir Västlänken en av två möjliga 
kopplingar till och från Göteborgs central. Bygget av Västlänken pågår och 
beräknas vara klart 2026. 

Uppställningsspår Pilekrogen: Trafikverket planerar att bygga en anläggning 
för uppställning av regionaltåg i anslutning till Västkustbanan strax söder om 
Mölndal. Uppställningsspåren krävs för att planerad trafik när Västlänken är 
utbyggd ska möjliggöras. 

1.5 Samhällsmål

1.5.1 Transportpolitiska mål 
Sveriges transportpolitiska mål antogs av riksdagen år 2009, med 
utgångspunkt från propositionen ”Mål för framtidens resor och 
transporter” (prop 2008/09:93). Det övergripande transportpolitiska målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Förutom 
det övergripande målet finns också ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Det finns ett antal preciseringar till funktionsmålet och hänsynsmålet som 
beskriver dessa närmare.

Funktionsmålet tar upp hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare 
och näringsliv. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Hänsynsmålet handlar om hur transportsystemet ska utvecklas med 
avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt. Hänsynsmålet lyfter också att transportsystemet ska bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och att transportsystemet ska bidra till 
förbättrad hälsa.

1.5.2 Miljömål 
Riksdagen beslutade år 1999 om ett antal nationella miljömål. 
Miljömålssystemet består idag av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt 22 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, 
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till. Syftet är att 
inte lämna över miljöproblemen till kommande generationer. Som framgår 
av ovan finns en koppling mellan det transportpolitiska hänsynsmålet och 
miljömålen. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samverkan med Skogsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionen tagit fram regionala tilläggsmål, för att lyfta 
fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Det finns 
sammantaget 50 regionala tilläggsmål (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
2015). 

1.5.3 Hållbarhetsmål 
Agenda 2030 är FN:s handlingsplan för en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling definieras genom 17 globala mål som beslutades av FN 2015. 
Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Målen täcker in tre dimensioner av hållbar utveckling, 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet (Globala målen, 2019). För 
beskrivning av hållbarhetsarbetet inom Projekt Göteborg-Borås, se avsnitt 
6.2.1.

1.5.4 Regionala mål
Mål för Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har i uppdrag att samordna och driva det regionala 
utvecklingsarbetet i Västra Götaland. 

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens och de 49 
kommunernas gemensamma vision. Visionen uttrycker det önskade framtida 
tillståndet som – Det goda livet.

Västra Götalands regionala utvecklingsprogram Västra Götaland 2020 (VG 
2020) utgör strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-
2020 och är huvudverktyget för att genomföra den gemensamma visionen 
om Det goda livet. Sammanlagt finns 32 mål inom fyra strategiområden. 
Det övergripande målet är att ”Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa 
möjliga förutsättningar att utvecklas”. Inom målområdet ”En region för 
alla” formuleras mål för satsningar på kommunikation och infrastruktur i 
regionen. Inriktningsmålet är formulerat som att ”Invånarna i alla delar av 
Västra Götaland ska bli allt mer nöjda med sin tillgång till kommunikation” 
(VG Region, 2013a).

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande 
styrdokument för kollektivtrafikens utveckling (VG Region, 2016). Syftet 
är att peka ut den strategiska inriktningen för kollektivtrafikens utveckling. 
Målen i Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram är en del i 
arbetet med att uppfylla de nationella transportpolitiska målen och Vision 
Västra Götaland – Det goda livet. 

Programmet är utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens årliga uppdrag 
till Västtrafik. Programmet revideras vart fjärde år och nu gällande program 
avser perioden 2017-2020, med långsiktig utblick till 2035. Detta program 
antogs av regionfullmäktige i november 2016.

Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål samt fyra delmål 
med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås. Därtill finns 
utpekade prioriterade utvecklingsområden, som ska vara i fokus de närmsta 
åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet.

Övergripande mål
• Andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och 

kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 
region

Delmål
• Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland

• Attraktiv kollektivtrafik

• Alla resenärsgrupper beaktas

• Minskad miljöpåverkan

För såväl det övergripande målet som för de olika delmålen finns antagna 
måltal för 2020 och en långsiktig utblick mot 2035 samt ett antal indikatorer, 
vilka tillsammans används för att visa på en utveckling jämfört mot basåret 
2014.
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Målbild Tåg 2035 är en strategi för att nå Trafikförsörjningsprogrammets 
delmål om Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland. 
Målbilden ska säkerställa utvecklingen av en stärkt region med hög 
tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med 

”Vision Västra Götaland”. Målbilden ska ge vägledning åt Västtrafik att 
planera för tågtrafikens framtida utbud, underlag för fordonsinvesteringar 
och underlag för att beskriva behovet av framtida infrastruktur. Målet är att 
tågresandet i Västsverige minst ska trefaldigas jämfört med år 2006, till 130 
000 resor/dag år 2035 (VG Region, 2013b).

Landsbygdsutredningen anger riktlinjer för vilken grundläggande 
servicenivå som ska utvecklas för kollektivtrafik på landsbygden. 
Utredningen är tillsammans med Målbild Tåg 2035 styrande för den 
kontinuerliga utvecklingen mot uppfyllelsen av delmålet Ökad tillgänglighet 
för invånarna i hela Västra Götaland (VG Region, 2014).

Funktionsutredning för tågstråket Jönköping-Borås-Göteborg år 2050 
syftar till att beskriva hur Västra Götalandsregionen och kommunerna vill 
trafikera stråket Jönköping-Borås-Göteborg med regiontåg. (VG Region, 
2016).

Göteborgsregionens mål
Göteborgsregionen (GR) är ett samarbetsorgan mellan 12 kommuner 
i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun i Hallands län. GR 
ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för 
medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och 
internationellt. 

GR har tagit fram en strukturbild som är en överenskommelse kring den 
regionala strukturen. Strukturbilden består av en kärna som utgörs av det 
sammanhängande stadsområdet Göteborg, där även Mölndal och delar av 
Partille ingår, samt huvudstråk formade efter kollektivtrafikstråk samt viktiga 
leder, se Figur 1.5 (GR, 2008).        

Figur 1.5 Strukturbild för Göteborgsregionen (GR, 2008)

Hållbar tillväxt är GR:s långsiktiga mål och strategidokument. Strategin 
konkretiserar visionen Det goda livet genom ett antal mål som definieras i 
strategidokumentet (GR, 2013).

Boråsregionens kommunalförbunds mål
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan mellan 
8 kommuner i Västra Götalands län och med Varberg (i Hallands län) knutet 
till sig genom särskilt avtal.

Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategin 2014-2020 beskriver 
vilka tillväxtområden som särskilt ska prioriteras, med utgångspunkt från 
målformuleringarna i Västra Götaland 2020. Regionen har valt att prioritera 
9 mål i VG 2020, utifrån ett Sjuhäradsperspektiv (Boråsregionen, 2014).

Målbild Stråket Göteborg-Borås
Stråket Göteborg-Borås 2035 är en gemensam målbild för en framtida 
hållbar regional struktur, som har tagits fram av GR, Boråsregionen och 
kommunerna längs stråket (GR, 2019).

1.6 Syfte och mål för projektet 

1.6.1 Syfte och övergripande mål för nya stambanor
Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya 
stambanorna. Det finns även en motivbilaga till beslutet (Trafikverket, 2019a).

Syfte
Syftet för de nya stambanorna svarar på frågan varför systemet som helhet 
ska byggas.  Syftet utgör ett ramverk för de olika projekten inom systemet 
över tid och geografi och ger vägledning i strategiska val.

DE NYA STAMBANORNA MELLAN STOCKHOLM-GÖTEBORG OCH 
STOCKHOLM-MALMÖ SKA: 
• tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt 

möjliggöra punktliga och robusta resor och transporter för 
människor och näringsliv,

• ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan 
Sverige och andra länder i Europa,

• genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda 
förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional 
utveckling, 

• främja hållbara resor och transporter

Övergripande mål
De övergripande målen konkretiserar tillsammans vad som krävs av systemet 
för att syftet ska uppnås. Målen är grupperade i åtta målområden och är 
inordnade under en gemensam samlande skrivning som definierar riktning 
och ramverk för de övergripande målen. Denna skrivning lyder: 

De nya stambanorna ska på ett betydande sätt bidra till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem där syftet uppnås på ett kostnadseffektivt sätt med stöd av 
följande mål:

KAPACITET OCH ROBUSTHET
De nya stambanorna ska möjliggöra ett ökat resande med tåg genom 
ett ökat antal avgångar mellan:
• Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö,

• nationella noder längs banorna, 

• nationella och internationella noder.

De nya stambanorna ska möjliggöra en robust och punktlig trafikering 
som möter behovet av trafik i höghastighetssystemet Stockholm- 
Göteborg och Stockholm-Malmö.

RESTIDER
De nya stambanorna ska bidra till ett ökat resande med tåg genom att 
möjliggöra: 
• väsentligt kortare restider mellan Stockholm-Göteborg och 

Stockholm-Malmö,

• väsentligt kortare restider mellan nationella noder längs banorna, 

• väsentligt kortare restider till internationella noder.

STATIONSLÄGEN
• Stationslägen ska möjliggöra hög tillgänglighet och ge stöd för ett 

stort resande med tåg. 

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT  
• De nya stambanorna ska bidra till fossilfria och mer energieffek-

tiva resor mellan Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-
Malmö/Köpenhamn samt mellan orter längs banan.

• Utsläppen av växthusgaser från anläggandet av nya stambanor 
ska tydligt minska över tid så att deletapper som färdigställs år 
2045 eller senare är klimatneutrala.

LANDSKAP
• De nya stambanorna ska anpassas till landskapets förutsätt-

ningar samt landskapets utveckling över tid. Förutsättningarna 
för en mångfald av landskap, natur- och kulturmiljöer ska 
bibehållas eller utvecklas såväl invid järnvägen som i ett större 
omland.

NATURRESURSHUSHÅLLNING
• De nya stambanorna ska främja en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten, materiella tillgångar samt ändliga resurser. 

HÄLSA OCH SÄKERHET
• De nya stambanorna ska främja en god hälsa både hos de som 

vistas i stambanornas omland och hos resenärerna.

ARKITEKTUR
• De nya stambanorna ska präglas av en förebildlig arkitektur som 

tydligt bidrar till en hållbar samhällsutveckling och skapar 
förutsättningar för långsiktigt attraktiva livsmiljöer. 
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1.6.2 Ändamål för Göteborg-Borås
På projektnivå anger ändamålet varför det specifika projektet Göteborg-
Borås ska genomföras. Trafikverket har beslutat följande ändamål för 
Göteborg-Borås.

NY JÄRNVÄG MELLAN GÖTEBORG-BORÅS SKA: 
• vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/

Malmö 

• tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges 
järnvägssystem för att möjliggöra punktliga och effektiva 
tågresor för människor och näringsliv 

• ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås 

• genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för 
en stark arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling 

•  genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till 
förbättrade möjligheter att nå internationella noder och 
marknader 

• främja hållbara resor i stråket Göteborg-Borås

1.6.3 Projektmål för Göteborg-Borås
Projektmålen för Göteborg-Borås baseras på de övergripande målen för 
nya stambanor och avser såväl planläggning, byggande som drift. Målen 
kan över tid behöva anpassas givet att ny kunskap tillkommer eller om 
förutsättningarna för projektet förändras.

 

KAPACITET OCH ROBUSTHET
• Den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska kunna 

trafikeras av minst 8 tåg per timme och riktning under högtrafik. 
Av dessa ska minst 3 vara höghastighetståg, varav minst 2 ska 
kunna stanna på Station Borås. Återstående tåg ska vara snabba 
regionaltåg som ska kunna stanna på Station Borås.

• Resandeutbyte med 400 meter långa tåg ska möjliggöras på 
Station Borås. 

• Resandeutbyte med 250 meter långa tåg ska möjliggöras vid alla 
stationer.

•  Den nya järnvägen ska möjliggöra minst 95 % punktlighet 
(rättidighet + 5 minuter) mellan Göteborg och Borås.

RESTIDER
•  Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Stockholm 

och Göteborg på 2 timmar och 5 min (med direkttåg).

• Den nya järnvägen ska möjliggöra en restid mellan Göteborg C 
och Station Borås på 35 minuter med snabba regionaltåg som går 
via Västlänken och stannar vid alla mellanliggande stationer.

STATIONSLÄGEN
• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska möta ett stort 

geografiskt samlat resandeunderlag och/eller möjliggöra 
effektiva byten mellan tåg eller till/från andra trafikslag.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska vara attraktiva ur 
ett hela-resan-perspektiv och stödja en hög efterfrågan på att 
resa med tåg.

• Stationslägen på sträckan Göteborg-Borås ska stödja en långsik-
tigt hållbar samhällsutveckling och skapa goda förutsättningar 
för en stark arbetsmarknadsregion.

ENERGIEFFEKTIVA TRANSPORTER OCH KLIMAT  
• Den nya järnvägen ska bidra till överflyttning av resor från 

fossilberoende och mindre energieffektiv vägtrafik till tåg på 
sträckan Göteborg-Borås.

• De delar av den nya järnvägen som färdigställs efter år 2025 ska 
uppnå minst 30% reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med 
år 2015.

• De delar av anläggningen som färdigställs efter år 2030 ska 
uppnå minst 50 % reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med 
år 2015.

• De delar av anläggningen som färdigställs efter år 2035 ska 
uppnå minst 80 % reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med 
år 2015.

LANDSKAP
• Den nya järnvägen ska ge förutsättningar för tillhandahållande av 

ekosystemtjänster.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt synliggöra landska-
pets variation och upprätthålla eller stärka förutsättningarna för 
att bevara, använda och utveckla etablerade funktioner i landska-
pet.

• Den nya järnvägen ska så långt som möjligt ta till vara en 
mångfald av kulturhistoriska miljöer och karaktärsdrag för att 
bidra till goda livs- och boendemiljöer samt att möjligheten att 
läsa och uppleva dem i sitt landskap upprätthålls eller stärks.

• Den nya järnvägen ska bidra till att upprätthålla och utveckla 
förutsättningarna för en mångfald av arter, ekologiska samband 
och värdefulla naturmiljöer, samt att funktioner bibehålls eller 
stärks såväl invid järnvägen som i ett större omland.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att strukturer 
och samband av betydelse för människors sociala välfärd och 
livskvalitet kan behållas och utvecklas både på landsbygden och i 
tätorterna.

NATURRESURSHUSHÅLLNING
• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett 

långsiktigt hållbart nyttjande av grund- och ytvattenresurser 
möjliggörs.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att ett 
långsiktigt hållbart resursanvändande av mark och areella 
näringar (jordbruk, skogsbruk och vattennäringar) möjliggörs. 

• Den nya järnvägen ska möjliggöra ett hållbart och effektivt 
nyttjande av värdefulla ämnen och material.

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att avfall 
förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas 
tillvara i så stor omfattning som möjligt.

HÄLSA OCH SÄKERHET
• Den nya järnvägen ska främja ett aktivt resande.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa dödas eller 
skadas allvarligt inom statlig väg och järnväg.

• Den nya järnvägen ska bidra till att ingen människa utsätts för 
skadligt buller från järnvägen. 

• Den nya järnvägen ska bidra till att farliga ämnen inte sprids till 
omgivande luft samt mark- och vattenområden.

ARKITEKTUR
• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 

förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och 
bidra till attraktiva livsmiljöer. 

• Den nya järnvägen och dess stationer ska, utifrån platsens 
förutsättningar och människors behov, skapa möjligheter för och 
bidra till en attraktiv och sömlös upplevelse ur ett hela-resan-
perspektiv.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en lugn och övergri-
pande ordning och tillföra ett mervärde till sin omgivning.

• Den nya järnvägen ska kännetecknas av en hög arkitektonisk 
ambition och kvalitet såväl i helhet som i detaljer, med plats för 
banbrytande arkitektur där det är motiverat.

• Den nya järnvägens lokalisering och utformning ska gynna 
människors säkerhet och trygghet i stationsorter och utmed den 
nya järnvägen.

UTANFÖR ÖVERGRIPANDE MÅLSTRUKTUR
• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 

samhällsekonomiska nyttorna blir så stora som möjligt.  

• Den nya järnvägen ska lokaliseras och utformas så att de 
samhällsekonomiska kostnaderna blir så låga som möjligt.
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2 Avgränsningar 
2.1 Geografisk avgränsning

2.1.1 Utredningsområde
Utredningsområdet berör sammantaget de sex kommunerna Göteborg, 
Mölndal, Härryda, Bollebygd, Mark och Borås. 

I väster sträcker sig utredningsområdet från Almedal i norr längs 
med E6/E20/Västkustbanan till strax norr om Kållered. I öster slutar 
utredningsområdet strax öster om Borås tätort, se Figur 2.1.

Utredningsområdet är framtaget så att alla korridorer från tidigare 
utredningar ska rymmas. Därutöver har området vidgats så att alla möjliga 
kombinationer mellan Almedal och Landvetter flygplats respektive mellan 
Landvetter flygplats och Borås ska innefattas. Utredningsområdet ska även 
möjliggöra att externa stationslägen kan prövas vid samtliga stationsorter.

Styrande för utredningsområdets utbredning har även varit den maximala 
längd en ny järnväg mellan Göteborg och Borås kan ha för att det 
övergripande restidsmålet för en framtida ny stambana mellan Stockholm 
och Göteborg ska kunna uppnås.

2.1.2 Stationer
Trafikverket kommer att utreda lokalisering av stationer vid Landvetter 
flygplats och Borås. Även stationsläge vid Mölndal kommer att utredas inom 
ramen för uppdraget. Ytterligare stationer kan prövas utifrån nya stambanors 
ändamål och trafikering, men ingår inte i uppdraget.

2.1.3 Influensområde
Influensområde är ett område där effekter på ett miljöintresse förväntas 
uppstå på grund av den planerade verksamheten. För vissa miljöintressen 
antas influensområdet vara större än den geografiska avgränsningen för 
utredningsområdet. Detta beror på att påverkan på olika miljöintressen ger 
olika effekter och konsekvenser beroende på deras art, omfattning, funktion 
etcetera. Miljöintressen med ett större influensområde är exempelvis yt- och 
grundvattenförekomster och ekologiska aspekter.

2.2 Tidsmässig avgränsning
Planerad byggstart för Göteborg-Borås är 2025 - 2027. I kommande 
lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning med tillhörande 
underlag kommer prognosåret 2040 att användas för effektbedömningar. 
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3 Den framtida järnvägen
3.1 Den nya järnvägens funktion 
De nya stambanorna planeras för persontrafik i höga hastigheter med 
dimensionerande största tillåtna hastighet (STH) för systemet på 320 km/h, 
baserat på att det ger bättre restider och samhällsekonomi än alternativ med 
lägre hastigheter (Trafikverket, 2018).

För några delsträckor i systemet planeras för en största tillåtna hastighet på 
250 km/h. Detta gäller för den aktuella sträckan Göteborg-Borås samt för 
Ostlänken.

De nya stambanorna utformas som ett separerat system gentemot 
befintligt omkringliggande järnvägsnät. Med ett separerat system skapas 
förutsättningar för att de nya stambanorna ska kunna leverera en robust 
trafik med hög punktlighet. I systemets ändar ansluter de nya stambanorna 
till befintlig järnväg, för att angöra Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö.

I den kapacitetsutredning som Trafikverket genomförde år 2012 
(Trafikverket, 2012), studerades flera olika sätt att utforma ett 
höghastighetssystem med avseende på graden av integration 
med konventionell järnväg, hastighet och trafikupplägg. Utifrån 
Kapacitetsutredningen föreslogs det separerade system som nu planeras.

För att ge orter utanför de nya stambanornas sträckningar god tillgänglighet 
till förbindelser med höghastighetståg är det viktigt att det separerade 
systemet erbjuder effektiva bytespunkter med stationer där passagerare kan 
byta från tåg på konventionell järnväg till höghastighetståg. 

3.1.1 Planerad trafik och tågtyper
Enligt angiven referenstrafik från övergripande programkrav för Nya 
stambanor (ÖPK 4.1) ska den nya järnvägen mellan Göteborg och 
Borås dimensioneras för åtta tåg per timme och riktning, se Figur 3.1. 
Referenstrafiken utgörs av: 

•  Tre höghastighetståg varav: 

• ett direkttåg Göteborg-Stockholm 

• ett tåg Göteborg-Borås-Linköping-Norrköping-Stockholm 

• ett tåg Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Stockholm

• Fyra snabba regionaltåg som går via Västlänken Göteborg-Mölndal-
Landvetter flygplats-Borås 

• Ett snabbt regionaltåg Göteborg-Landvetter flygplats-Borås-Jönköping.

Referenstrafiken omfattar två olika tågtyper, HH320 (höghastighetståg) och 
Reg250 (snabba regionaltåg). HH320 innebär upp till 400 meter långa tåg 
med topphastighet på 320 km/h. Reg250 innebär upp till 250 meter långa tåg 
med topphastighet på 250 km/h.

För att säkerställa att anläggningen även kan hantera en 
eventuell större resandeefterfrågan ställs även krav på att två 
stycken 400 meter långa tåg ska kunna avgå med fyra minuters 
mellanrum från samma station, utan att hindra varandras framfart.

Figur 3.1 Referenstrafik för Nya stambanor, antal tåg och uppehåll per timme och riktning 
under högtrafik. 

3.2 Utformning av den nya järnvägen
Utformningen av den nya järnvägen utreds i kommande skeden av 
planläggningsprocessen. Beslut om järnvägens utformning kommer att fattas 
utifrån en sammanvägd bedömning av topografiska, funktionella, tekniska, 
miljö-/landskapsmässiga samt kostnadsmässiga aspekter. För att möjliggöra 
hastigheter upp till 250 km/h krävs att järnvägen utformas med stora radier, 
dvs. att järnvägssträckningen blir så rak som möjligt, samt att den blir så plan 
som möjligt.

Den nya järnvägen kommer att bestå av en kombination av 
anläggningstyperna bro, bank, skärning och tunnel. En jämn och 
likformig terräng minskar behovet av olika anläggningstyper, vilket är 
ekonomiskt gynnsamt. Vid en mer kuperad terräng och vid varierande 
grundläggningsförhållanden växlar anläggningstyperna mellan exempelvis 
bro, bank, skärning och tunnel, vilket är kostnadsdrivande. 

Den nya järnvägen och dess ingående anläggningar behöver vara tillgängliga 
för underhåll via vägnätet. I vissa fall kan befintliga vägar nyttjas och i vissa 
fall krävs särskilda servicevägar. 

Den nya järnvägsanläggningen dimensioneras för en livslängd på 120 år, 
vilket medför höga krav på drift och underhåll av anläggningen.

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de vanligaste anläggningstyperna som 
tillsammans kommer att utgöra den nya järnvägen.

Bank
Bank är en förhöjning av järnvägen ovan omkringliggande mark, se Figur 
3.2. En bank kan vara uppbyggd på olika sätt. Vanligen är banken uppbyggd 

av fyllningsmassor för att jämna ut den underliggande markytan och skapa 
en plan bana. Fyllnadsmaterialet kan bestå av både jord- och bergmassor. 
Normalt har bankens slänter en lutning på 1:2, men detta kan variera 
beroende på landskapsanpassande åtgärder och/eller fyllnadsmaterialets 
egenskaper. Markanspråket för bank varierar således. Om underliggande 
mark består av lösa jordar behöver marken under banken först 
grundförstärkas genom exempelvis pålning. Tunnare lager lösa jordmassor 
schaktas vanligen bort och ersätts med fastare material.

JÄRNVÄG PÅ BANK 

Serviceväg

Eventuell 
bullerskärm

Stängsel 
2,5 m högt

5 10

METER

0

Trädsäkringszon Trädsäkringszon

Figur 3.2 Järnväg på bank.

Skärning
Skärning innebär att järnvägen har en lägre nivå än omgivande mark och skär 
genom terrängen i jord eller berg, se Figur 3.3 och Figur 3.4. Järnvägen byggs 
på en bankropp i botten av skärningen, för att säkerställa att banan avvattnas/
dräneras. Markanspråket som krävs vid skärningar beror bland annat på 
djupet på skärningen samt möjlig släntlutning med tillräcklig stabilitet, 
som i sin tur är beroende av bland annat materialet ( jord eller berg) och 
grundvattenförhållandena. I regel anläggs en serviceväg ovanför skärningen.

Bro
Det varierande landskapet medför att broar kommer att behöva anläggas 
längs sträckan, exempelvis vid passage över sänkor, dalgångar, vattendrag, 
vägar och järnvägar. 

Vilka brotyper som blir aktuella kommer att bero på både landskapets 
förutsättningar samt vilken typ av passage det rör sig om. Varierande 
brotyper kommer att nyttjas och landskapsanpassas. Broar för den nya 
järnvägen utförs till största del som dubbelspårsbroar, se Figur 3.5. Vilken 
typ av brokonstruktion som är bäst lämpad att använda avgörs bland annat av 
spännvidden, alltså avståndet mellan bropelare. I bullerkänsliga miljöer kan 
broarna utföras med bullerskydd, dessa monteras längs brons sidor.

Tråg och tunnel
Betongtråg kan exempelvis anläggas i områden där topografin fordrar 
skärning, men slänterna är instabila eller där det är hög grundvattennivå. 
Om skärningarna är mycket djupa eller topografin kräver tunnel, men 
bergtäckningen är för låg för bergtunnel, anläggs betongtunnel. 

Bergtunnel anläggs generellt då bergtäckningen är större än 10 
meter. Bergtunnlar utförs till största delen som dubbelspårstunnlar, 
se Figur 3.6. Tunneln utformas för att möta de krav på aerodynamik 
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(luftrörelser) som ställs för att skapa en bra passagerarkomfort. 
Tunnlarna utförs vanligtvis med konventionell drivning (borrning och 
sprängning). I samband med drivningen förstärks och tätas berget i 
tunneln. För att undvika inläckage och isbildning i tunneln installeras 
ett vatten- och frostsäkringssystem bestående av en betonglining.

JÄRNVÄG VID LÄGRE JORD- 
OCH BERGSKÄRNING 

Stängsel 
2,5 m högt

Stängsel 
2,5 m högt

Serviceväg

210 3 4 5

METER

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

5 10

METER

0

Figur 3.3 Järnväg i lägre jord- och bergkärning.

JÄRNVÄG I DJUP 
BERGSKÄRNING

Stängsel 
2,5 m högt

Stängsel 
2,5 m högt

5 10

METER

0

Trädsäkringszon

Trädsäkringszon

Figur 3.4 Järnväg i djup bergskärning.

JÄRNVÄG PÅ BRO

5 10

METER

0

Trädsäkringszon
Trädsäkringszon

Figur 3.5 Järnväg på bro. 

Tunnelpåslag i berg
Tunnelns öppning in i berget kallas tunnelpåslag. För att anlägga en tunnel i 
berg krävs att bergtäckningen ovanför tunneln och dess påslag är tillräcklig 
för att skapa en stabil tunnelkonstruktion. Om bergtäckningen är för låg 
innebär det att bergskärningar måste anläggs i anslutning till tunnelns påslag.

Figur 3.6 Järnväg i bergtunnel

3.3 Säkerhet
Säkerheten på järnväg är generellt hög i Sverige. Trots det inträffar det 
varje år ett antal olyckor i samband med järnvägstrafik. Urspårningar och 
kollisioner där ett större antal personer skadas är dock mycket sällsynta. 
Påkörning till följd av obehörigt spårbeträdande är istället den vanligaste 
olyckstypen på järnväg. Därför ställs krav på en fysisk barriär, med 
minimihöjd 250 cm på ömse sidor om den nya järnvägen, där anläggningen 
är tillgänglig från intilliggande terräng. Korsningar med andra järnvägar 
eller andra trafikslag ska vara planskilda. För all korsande trafik anläggs 
därför broar eller portar vid passage av den nya järnvägen. Den nya järnvägen 
behöver även skyddas för angränsande trafik och verksamheter. Detta kan 
exempelvis innebära fysiska barriärer för att förhindra att en vägtrafikolycka 
påverkar järnvägen.

Spår och station i marknivå eller ovan mark innebär normalt en högre 
säkerhetsnivå för resenärer än spår och station i tunnel. Genom 
säkerhetshöjande åtgärder erhålls dock en säkerhetsnivå jämförbar med 
station i marknivå. Stationer längs den nya järnvägen ska kunna trafikeras 
med passerande höghastighetståg (undantaget eventuella stationer på 
bibana) vilket ställer särskilda säkerhetskrav på stationsutformningen. 

Järnväg i tunnel kräver fler säkerhetsåtgärder än markspår för att 
uppnå likvärdig säkerhetsnivå, främst på grund av de begränsade 
utrymningsmöjligheterna. En grundläggande strategi för tunnelsäkerhet 
är att om ett tåg i tunnel drabbas av brand eller annan olycka ska tåget om 
möjligt köra vidare ut ur tunneln och stanna i det fria för att utrymmas där. 

Grundläggande för allt säkerhetsarbete är de förebyggande 
säkerhetsåtgärderna, det vill säga de åtgärder som hindrar en potentiell 
olycka att inträffa. Detta uttrycks i Trafikverkets centrala dokument 
för personsäkerhet i järnvägstunnlar, TDOK 2016:0231, som anger att 

”olycksförebyggande åtgärder ska väljas före konsekvensreducerande 
åtgärder”.

3.3.1 Säkerhet under drift
Skydd mot olyckor ska utredas och värderas i samband med planläggning av 
järnvägen. Det gäller såväl järnvägsanläggningens påverkan på skyddsobjekt 
(människor och skyddsvärda anläggningar) inom järnvägens influensområde, 
som olika riskobjekts (transporter av farligt gods, anläggningar med 
farlig verksamhet, skred, översvämningar med mera) påverkan på 
järnvägsanläggningen. Krav, direktiv och riktlinjer angivna i lagar, 
förordningar och styrande dokument för järnvägsbyggnad är formulerade 
med syfte att förhindra olyckor och tillvarata säkerheten för människor. 

Den nya järnvägen ska bidra till att en större andel av transporterna överförs 
till järnvägen. Järnvägen medför också en separering av person- och 
godstrafik. Som en konsekvens av detta kommer riskerna i transportsystemet 
totalt sett att minska.

Järnväg i tunnel ställer krav på en beredskapsorganisation och system som 
stödjer säkra utrymningsförhållanden.

3.3.2 Säkerhet under byggskedet
Produktionsmetoder och anläggningstyper bestäms inte i detta skede. 
Kunskapen om de produktionsmetoder och anläggningstyper som kan bli 
aktuella för projektet är mycket god i Sverige. För att hantera risker under 
byggtiden kommer dessa att hanteras i en särskild riskhanteringsprocess.
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4 Förutsättningar och effekter
4.1 Naturgeografiska förutsättningar
Terrängen i utredningsområdet är kuperad och består av sjölandskap och 
lövskogar med kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer som Gunnebo 
slott och Råda säteri. Mellan Mölndal och Mölnlycke samt österut mot 
Landvetter finns också natur av vildmarkskaraktär med barrskogar, mossar, 
myrmarker och våtmarksmiljöer. 

Landskapet inom utredningsområdet i övrigt domineras av de skogsklädda 
höjderna med inslag av myrmarker. Generellt sett är det barrskog med inslag 
av löv. I mer bördiga och kulturpräglade områden växer mer ädellövträd 
såsom ek och bok. De skogsklädda höjderna öppnas upp i dalgångarna 
där det finns finkorniga och näringsrika jordar som varit gynnsamma för 
odling. Dalgångarnas vattendrag och relativt flacka miljö används som 
kommunikationsstråk sedan lång tid tillbaka. 

Österut mot Borås är terrängen fortsatt kuperad och består av barrskog i 
sprickdalsterräng. Markanvändningen längs sträckningen är till största 
delen av skogsbruk. Berg i dagen och berg med tunt jordtäcke är vanligt 
förekommande. 

Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom utredningsområdet, men 
söder om Bollebygd och längs Viskan finns bredare dalgångar med ett stort 
inslag av jordbruk . Borås ligger i en dalgång i utredningsområdets östra 
del, omgiven av skogsområden på platåer samt vattensystem i nordostlig till 
sydvästlig riktning.

4.1.1 Landskapets karaktär och funktion 
En landskapsanalys har tagits fram enligt en särskild metodbeskrivning 
framtagen av Trafikverket, (Trafikverket, 2017a) samt utifrån Trafikverkets 
Riktlinje Landskap (TDOK 2015:0323). Landskapskaraktärsanalyser 
används som ett redskap att identifiera vad som kännetecknar ett specifikt 
område och vad som är skillnaderna mellan detta och andra områden, se 
PM Landskapsanalys. Landskapet har delats in i karaktärsområden som 
hålls samman av gemensamma egenskaper, förhållanden och beroenden. 
Inom utredningsområdet har 23 karaktärsområdena avgränsats, se 
Figur 4.1. Kunskapen om landskapet kommer att fördjupas under 
lokaliseringsutredningen.

Följande karaktärsområden har avgränsats inom utredningsområdet 
(Trafikverket, PM Landskapsanalys, 2020): 

1. Mölndal
Mölndal ligger till stora delar nere i en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig 
riktning och avgränsas av branta bergssidor. Dalgången är hårt exploaterad 
av bebyggelse och infrastruktur. Platsen har lång historisk tradition. 
Mölndalsåns kraftiga fall efter Stensjön nyttjades för kvarndrift i större 
skala redan under medeltiden och ån har även haft en stor betydelse för den 
tidiga industriella utvecklingen i Göteborgsregionen. Den bebyggelse som 
successivt växt fram i Mölndal är präglad av olika epokers industrikultur från 
1700-talet och framåt. 

2. Sjölandskapet kring Gunnebo
Karaktärsområdet är ett välbesökt område med natur-, kultur och 
friluftsvärden. Området kring Gunnebo är en plats med lång historia som 
gränsar till Mölndal i väst och Mölnlycke i öst. Det är präglat av säterier och 
herrgårdar som har haft en stor betydelse för hur landskapet brukats och 
formats under lång tid och resulterat i höga kulturhistoriska värden.

Karaktärsområdet domineras av Rådasjön med omgivande kullar. Lövskog, 
åkermiljöer och dess kopplingar till vattnet är viktiga inslag i miljön.

3. Mölnlycke tätort
Mölnlycke tätort ligger i en öst-västlig sprickdal. Längs sprickdalen ringlar 
sig Mölndalsån med kringliggande parkstråk. Området har en historik kring 
herrgårdsmiljöer, gods och textilindustrier. Idag har Mölnlycke tätort ett 
centrumområde med högre bebyggelse som omgärdas av kringliggande lägre 
villabebyggelse. 

4. Sjö- och mosselandskap söder om Mölnlycke
Karaktärsområdet ligger i utredningsområdets västra del. Området är 
ett skogslandskap som används för skogsbruk och rekreation. Här finns 
många sjöar med välbesökta badplatser och vandringsleder tack vare 
dess sammanhängande skogsmarker. Bebyggelsen är främst samlad i 
småhusområden, men även inslag av mindre lantbruk förekommer i söder.

5. Skogslandskap söder om Landvetter 
Söder om Landvetter finns ett större skogsområde som främst innefattar 
produktionsskog med inslag av sjöar, våtmarker och många mindre 
vattendrag. Området ligger höglänt och har mindre sprickdalar i nord-sydlig 
riktning. Skogslandskapet söder om Landvetter har stora rekreationsvärden 
och är kopplat både till Landvetter norrut och Mölnlycke österut. I västra 
delen av karaktärsområdet ligger Yxsjöområdet som är en plats med höga 
natur- och rekreationsvärden.

6. Landvetter tätort
Karaktärsområdet är ett tättbebyggt område som ligger i en sprickdal med 
en tydlig väst-östlig riktning. Dalgången fortsätter österut till det anslutande 
karaktärsområdet Härryda-Hindås dalgång. Bebyggelsen består av lägre 
bostadsbebyggelse varav en stor del är från 1970-talet och framåt. 

Rakt igenom Landvetter tätort går väg 27/40 som ger en viktig koppling till 
Göteborg och övrigt vägnät. I den lokala skalan blir vägen en stor barriär som 
delar tätorten i två delar.

7. Härryda-Hindås dalgång
Karaktärsområdet är en smal, småskalig dalgång med spridd bebyggelse och 
verksamheter av varierande karaktär. Härryda tätort är glesbebyggd längs 
Härrydavägen. I östra delen av området ligger Hindås, som är ett mindre 
samhälle som ligger där sprickdalen blir flackare och breder ut sig vid Västra 
Nedsjön. Längs med dalgången går Kust till kustbanan och Mölndalsån. 
Kring Mölndalsån finns höga naturvärden. 

8. Landvetter flygplats
Flygplatsen är Sveriges näst största internationella flygplats och är en 
av Västsveriges viktigaste målpunkter avseende kommunikation. Kring 
flygplatsen ligger ett stort sammanhängande skogbevuxet landskap. 

Bebyggelsen inom flygplatsområdet är i huvudsak glest utplacerad 
och storskalig till sin karaktär. Verksamheterna omgärdas av öppna 
parkeringsplatser och grönytor.

9. Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby
Mosaiklandskap mellan Eskilsby och Huvdaby har stora tidsdjup och 
ligger till stor del på en ås. Bebyggelsestrukturen innefattar äldre by- och 
gårdsmiljöer i det småskaliga odlingslandskapet samt småhusområden i 
närheten av sjöar.

10. Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö
Skogslandskap mellan Hindås och Hällingsjö är ett stort karaktärsområde 
som avgränsas av omgivande dalgångar och åsar. Landskapet domineras av 
den täta skogen som till stor del utgörs av produktionsskog med inslag av 
höga naturvärden. I områden med jordbruksmark öppnar landskapet upp sig 
och här finns småskaligt jordbruk och bostadsbebyggelse längs vägarna.

Bebyggelsen innefattar gårdar med inslag av småskaligt jordbruk samt 
småhusområden i anslutning till det flackare landskapet som ligger i 
anslutning till sjöar.

11. Rävlanda tätort 
Rävlanda är en mindre tätort som ligger i Storån och Nolåns dalgång. 
Området låg under högsta kustlinjen efter inlandsisens avsmältning. Detta 
skapade det böljande landskap som finns i dalgången idag. Samhället består 
av villor och flerbostadshus som ligger norr och söder om järnvägsstationen. 
Järnvägen skapar en barriär genom samhället. 

Norr om Rävlanda finns Rammsjön och tätortsnära natur som har stora 
rekreativa värden för boende i Rävlanda.

12. Storån och Nolåns dalgång
Karaktärsområdet är en bred dal som går i nordostlig till sydvästlig riktning 
med den meandrande ån i mitten. Dalen har ett kuperat, böljande landskap 
av jordbruksmark i dalgångens mitt. Längs med åns meandrande form 
och dess förgreningar växer lövträd i den fuktiga och näringsrika marken. 
Bebyggelsestrukturer sträcker sig längs de vägar som följer dalens riktning 
samt vid zonen mellan skog och åker. 

13. Skogs- och mosselandskap kring Gesebol
Karaktärsområdet ligger nordöst om Bollebygd och utgörs av ett varierande, 
mossrikt skogslandskap som innefattar delar av både Borås och Bollebygds 
kommun. Området karaktäriseras av skogslandskap med många mossar samt 
mindre sjöar. Inom området finns flertalet våtmarker. I övrigt dominerar 
produktionsbarrskog och runt öppna marker växer blandskog. Bebyggelsen 
finns främst vid sjöarna, men bebyggelse och mindre jordbruk finns i hela 
området.

14. Bollebygds tätort
Karaktärsområdet ligger i Bollebygds kommun i Nolåns dalgång. Öster om 
Bollebygd ligger skogslandskap och väster ut möter samhället dalgångens 
jordbruksmarker. Tätorten har en järnvägsstation och söder om bebyggelsen 
går väg 27/40. Villaområden och verksamhetsområden finns kring tätorten.
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15. Söråns dalgång
Karaktärsområdet utgörs av en sprickdal som sträcker sig i väst-östlig 
riktning i Bollebygds kommun. Dalgången kantas av småindustrier och 
småhusområden. Området särskiljer sig från angränsande dalgång eftersom 
Storån och Nolåns dalgång är bredare och omges av jordbruksmark, vilket ger 
en mer öppen karaktär jämfört med Söråns omgivning som har stort inslag av 
lövträd.

16. Skogslandskapet söder om Bollebygd
Karaktärområdet ligger söder om Bollebygd och består av ett böljande 
skogslandskap. I karaktärsområdets östra del finns ett större inslag 
av jordbruksmark i det annars slutna skogslandskapet. Här finns även 
intressanta kulturmiljöer, främst i Lådekärrsbu och Upptröst. De kantas av 
odlingslandskap med stenmurar.

17. Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås
Området ligger i nära anslutning till Borås och har viktiga natur-, kultur- och 
rekreativa värden. På höjden väster om Öresjö ligger naturreservatet Rya åsar.

Karaktärsområdet utgörs av höglänta skogsområden med tätortsnära natur. 
På platån finns även bostadsområden med småhus och där topografin 
blir flackare i väst finns också odlingslandskap med gårdsbebyggelse. 
Karaktärsområdets östra del gränsar till Öresjö. Kring Öresjö finns 
bebyggelse i varierande karaktär och med nära koppling till naturområden. 

18. Borås
Borås ligger i en dalgång i utredningsområdets östra del, omgiven av 
skogsområden på platåer samt vattensystem i nordostlig till sydvästlig 
riktning.

Borås är en viktig knutpunkt i regionen och genomkorsas av ett antal stora 
trafikleder. Väg 27/40 skär genom staden i öst-västlig riktning, väg 41 och väg 
42 delar staden i nordsydlig riktning. Järnvägsspår löper i fyra riktningar ut 
från centralstationen i stadskärnan. Detta gör att tillgängligheten till andra 
orter är god, samtidigt som trafiklederna skapar stora barriärer i staden.

Stadskärnan, som är stadens äldsta del, är förhållandevis liten och ligger 
öster om Viskan. Kvartersstrukturen är en rest utifrån den småskaliga 
rutnätsplanen från 1600-talets senare del. Utanför stadskärnan tar stora 
områden med friliggande bebyggelse vid, som Villastaden, Parkstaden, 
Bergdalen och Byttorp. Nordväst om stadskärnan ligger Norrby som består av 
storskalig bebyggelse från 50- och 60-talet. 

Längs med Viskan norr och söder om stadskärnan finns stora områden med 
äldre industribebyggelse.

19. Viareds verksamhetsområde 
Viareds verksamhetsområde ligger sydväst om Borås och sträcker sig i 
nordostlig-sydvästlig riktning. Bebyggelsen består av verksamhetsbyggnader 
i stor skala. Här ligger bland annat en stor företagspark, affärer och 
flygfält. Områdets ursprungliga topografi i form av en moränrygg är delvis 
bortbyggd i samband med exploateringen av området.  I de södra delarna av 
karaktärsområdet finns inslag av äldre bostadsbebyggelse.

20. Sjölandskap sydväst om Borås
Karaktärsområdet ligger sydväst om Borås och är ett skogsmosaiklandskap 
där större skogsområden växlas med mossar, sjöar och mindre åkermarker. 

Landskapet ligger lägre i höjd jämfört med angränsande karaktärsområden i 
norr och varierar i topografi. Områdets relativt låglänta läge och tillgång på 
vatten har gett upphov till många våtmarker och sjöar. Inom området finns 
bostadsbebyggelse, ofta lokaliserad i anslutning till vattendrag och sjöar.

21. Viskans dalgång söder om Borås
Karaktärsområdet är en del av Viskans dalgång som sträcker sig i sydvästlig 
riktning från Borås. Viskan har historiskt varit en viktig transportled och en 
viktig del i utvecklingen av de bruks- och industrimiljöer som växte fram 
i området under 1800- och 1900-talet. Inom karaktärsområdet finns skog, 
jordbruks- och hedmarker. Hedmarkerna Osdal och Bråt brukades tidigare 
som militärt övningsfält. Idag finns här natur- och rekreationsvärden.

I Viskadalen finns villaområden samt verksamheter som avloppsreningsverk 
och ridhus. Dalens tydliga nordostliga-sydvästliga riktning förstärks av 
Varbergsvägen och järnvägen Viskadalsbanan som sträcker sig längs med 
dalen. 

22. Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås
Karaktärsområdet ligger öster om Borås och utgörs av ett höglänt böljande 
mosaiklandskap av skogsområden och odlingslandskap. Inom området finns 
spridd bostadsbebyggelse, lantbruk och småindustrier, främst lokaliserat i 
dalgångarna eller längs det finmaskiga nät av vattendrag som finns i området. 
De skogsområden som ligger närmast Borås tätort används i rekreativa syften. 

En större sjö, Öresjö, finns i västra delen av området. Längs Öresjös 
östra strand finns blandad villabebyggelse. De äldsta husen i området är 
kulturhistoriskt värdefulla och uppfördes från början som sommarvillor av 
förmögna Boråsare kring sekelskiftet 1900. Öster om sjön går järnvägen och 
väg 42 som förstärker den barriär som höjdskillnaden ger.

23. Rutplatålandskap sydost om Borås
Karaktärsområdet ligger sydost om Borås och är ett skogslandskap med 
stor andel produktionsskog. Inom området finns bostadsbebyggelse av 
landsbygdskaraktär, ofta lokaliseradt i dalgångar, vid sjöar och vattendrag. 
Det finns även platser som brukas för rekreation liktsåsom naturreservat, 
ridvägar, terrängbana, badsjö, samt golfbana och idrottsanläggning, vilket 
lockar många besökare såväl lokalt som regionalt. 

4.1.2 Topografi och berggrund
Utredningsområdet ligger i den västsvenska gnejsregionen, som också kallas 
den Sydvästskandinaviska provinsen. Berggrunden består huvudsakligen av 
förgnejsade kvartsrika djupbergarter som granit och granodiorit. Topografi 
och berggrund inom utredningsområdet presenteras i Figur 4.2 och i Figur 
4.3. 

Den Sydvästskandinaviska provinsen delas upp av en regional nord-sydlig 
deformationszon som heter Mylonitzonen. Denna avspeglas i landskapet som 
Storåns dalgång. Området väster om Mylonitzonen kallas västra segmentet 
och området öster om Mylonitzonen kallas östra segmentet. Stora rörelser i 
berggrunden skedde längs Mylonitzonen för 900–1000 miljoner år sedan.

I utredningsområdet finns ytterligare två dominerande regionala nordsydliga 
deformationszoner. I väster går Göta älvzonen längs med Göta älv och 
Mölndals dalgång. Den andra zonen går i öster, längs Viskadalen och genom 
Borås. 

På dagens topografiska karta över området ses många sprickdalar som hör 
till de yngre geomorfologiska strukturerna, vilka uppkommit till följd av den 
senaste inlandsisen. I grova drag går de större sprickdalarna i nordsydlig eller 
östvästlig riktning, och de speglar ofta deformationszoner i berget.

I utredningsområdets norra del ligger en större sprickdal som sträcker ut sig 
i östvästlig riktning från Hindås, där sprickdalen är relativt trång, fram till 
Härryda för att därefter breddas något genom Landvetter, Landvettersjön, 
Mölnlycke, Rådasjön och ut i Mölndal.

I den södra delen tangerar utredningsområdet en öst-västlig sprickdal som 
går genom Östra och Västra Ingsjön, Hällesåker och breddas vid Lindome. 
Förutom de större ovan nämnda sprickdalarna som är cirka 100 meter djupa 
jämfört med omgivande höjder, så finns det även många mindre sprickdalar 
som ofta ligger i nordsydlig riktning.

Marknivåerna i utredningsområdet varierar från några meter över havet 
i Mölndal till att på höjderna norr om Borås ligga på cirka 300 meter över 
havet (SGU, 2015) (SGU, 2020). 

4.1.3 Jordarter 
Jordarter inom utredningsområdet presenteras i Figur 4.4.  De jordarter som 
finns i området bildades vid den senaste istiden och dess issmältning. Uppe 
på de höglänta höjderna är det enligt jordartskartan urberg med inslag av 
ett varierande tjockt täcke av morän. Jordarten morän har bildats av löst 
material som inlandsisen förde med sig när den rörde sig över landytan. Då 
berggrunden består av vittringsresistenta gnejser har det gett generellt sett 
näringsfattiga markförhållanden. 

Det finns ett stort antal torvmarker (kärr och mossar) i utredningsområdet, 
främst vid lägre partier inom de höglänta områdena där berg och morän finns. 
Torven består huvudsakligen av växtrester som mer eller mindre undgått 
nedbrytning då den har varit under syrefattiga förhållanden, ofta under 
vatten. Torven har kontinuerligt bildats sedan istiden i våtmarksområden.

Större delen av utredningsområdet täcks av urberg och morän då det ligger 
över högsta kustlinjen, vilket ger näringsfattiga markförhållanden. I 
dalgångarna finns en större variation av jordarter (lera, silt, sand och grus) 
och större jorddjup (upp till 80 m ställvis). Havets utbredning var av en 
avgörande betydelse för bildandet av jordar i dalgångarna. Under istiden 
tryckte isen ner landskapet, vilket gjorde att stora delar av de dalgångarna låg 
under havsnivån. Allt eftersom isen smälte av höjde sig marken och havet 
drog sig tillbaka. Lagerföljden av olika jordar i dalgångarna är därför komplex 
och ser olika ut på olika platser (SGU, 2015), (SGU, 2020).
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Figur 4.1 Indelning i karaktärsområden, utifrån framtagen landskapsanalys för projekt Göteborg-Borås.
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Figur 4.2 Utredningsområdets topografi. 
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Figur 4.3 Berggrund inom utredningsområdet, utifrån underlag från SGU.
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Figur 4.4 Jordartskarta utifrån underlag från SGU. 

4.1.4 Yt- och grundvatten 
Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort 
inom utredningsområdet. När det gäller grundvatten i berggrunden är 
uttagsmöjligheter /vattenföring starkt kopplat till närhet till sprickzoner med 
god tillrinning. Betydande grundvattenmagasin i jordlager, se Figur 4.5, inom 
utredningsområdet finns framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial 
som finns i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och 
Borås (Viskan), samt längs Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter och 
Hindås.

Utredningsområdet berör fyra huvudavrinningsområden: Göta älv, 
Kungsbackaån, Rolfsån och Viskan. Större vattendrag inom området utgörs av 
Mölndalsån som avvattnar sydligaste delarna av Göta älvs avrinningsområde, 
Nolån och Sörån som vid Rävlanda övergår i Storån och som avvattnar övre 
delarna av Rolfsåns avrinningsområde samt Viskan som rinner igenom Borås 
och avvattnar Viskans avrinningsområde. Inom området finns ett stort antal 
sjöar, som har olika karaktärer med avseende på storlek och djup, bland annat 
Rådasjön, Landvettersjön, Nedsjöarna, Östra Ingsjön, Viaredsjön och Öresjö, 
se Figur 4.6.

4.1.5 Effekter och möjliga åtgärder
Järnvägen går i östvästlig riktning, vilket innebär att den behöver passera 
de tre större sprickdalarna som går i nordsydlig riktning, Mölndals dalgång, 
Storån och Nolåns dalgång samt Viskadalen som sträcker upp genom 
Borås och Öresjö. I Mölndals dalgång ansluter järnvägen nere i dalen. Där 
järnvägen går på bank eller skärning kommer den att bli en fysisk barriär 
i landskapet. Barriären skapar ett område norr och ett område söder om 
järnvägen. De nya fysiska förutsättningarna som järnvägen medför påverkar 
bland annat ekologiska, funktionella och sociala aspekter.

Påverkan från järnvägen kan till viss del motverkas genom en bra 
lokalisering av järnvägen, genom byggande av passager och genom att skapa 
förutsättningar för nya ekologiska spridningssamband längs med järnvägen.

Idag går kommunikationsstråken väg 27/40 och Kust till kustbanan i 
östvästlig riktning genom utredningsområdet. I karaktärsområdena fungerar 
de som fysiska barriärer för fauna och för friluftsliv och rekreation. Den 
nya stambanans lokalisering och utformning i relation till väg 27/40 och 
Kust till kustbanan kommer att ha betydelse för hur stor barriärverkan 
blir i nordsydlig riktning. I Mölndal och i Borås finns ytterligare stora 
kommunikationsstråk som är viktiga att beakta med hänsyn till utveckling 
och barriärverkan. . 

De olika karaktärsområdena har olika känslighet och potential för den 
åtgärd som planeras. Analyser och beskrivningar av detta kommer utvecklas, 
fördjupas och utgöra stöd för kommande arbete med lokalisering och därefter 
utformning av järnvägen. Redan nu, i ett mycket tidigt skede kan vissa typer 
av känslighet och potentialer identifieras för olika karaktärsområden. Då 
flera av karaktärsområdena har liknande funktioner och samband, vilket 
ger liknande känslighet och potential för planerad åtgärd, har de på denna 
översiktliga analysnivå grupperats. Nedan beskrivs en bedömning av 
känslighet och potential för ”Stationsorterna”, ”Bebyggelsedominerade 
karaktärsområden”. ”Odlingspräglade dalgångar”, ”Sjödominerade 
karaktärsområden” och ”Skogsdominerade karaktärsområden”. 

Stationsorterna
För Mölndal, Landvetter Flygplats och Borås innebär ett stationsläge en stor 
potential att utveckla området kring den nya stambanans station. Anläggande 
av stationer och broar kan tillföra landskapet nya landmärken som kan 
förbättra orienterbarhet och även påverka identiteten av landskapet.

Ett ytligt stationsläge tar en stor yta i anspråk. Det skapar en barriär som 
sträcker sig både igenom och utanför stationsområdet. Denna barriär riskerar 
att medföra en centrumförskjutning och minskad attraktivitet i järnvägens 
närhet. Det riskerar även att försämra boendemiljöer och möjligheterna för 
tätortsnära rekreation på grund av ökade buller- och vibrationsnivåer. Det
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Figur 4.5 Grundvattenmagasin inom utredningsområdet.
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Figur 4.6 Ytvatten inom utredningsområdet (VISS, 2019)
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Borås är huvudort i Sjuhäradsbygden och är Västsveriges näst största stad. 
Kommunen har drygt 112 000 invånare. Borås har varit landets centrum 
för textilproduktion, sedan textilindustrin etablerade sig i Sjuhärad under 
1800-talet. Stadskärnan domineras av flerbostadshus i kvartersstruktur. 
Utanför stadskärnan breder stora områden med friliggande bebyggelse 
ut sig i den kuperade terrängen. Väg 40 passerar staden direkt söder om 
stadskärnan.

Förutom i Borås tätort finns grundskolor inom utredningsområdet i Sandhult, 
Sandared, Sjömarken och i Gånghester. Gymnasieskolor finns på flera håll i 
Borås tätort. I Borås finns Borås högskola. En folkhögskola finns i den östra 
delen av Borås.

Järnvägen mellan Göteborg och Borås öppnades för trafik 1894 och den 
innebar en övergripande förändring av kommunikationsstrukturen i regionen. 
För några samhällen, till exempel Bollebygd, innebar järnvägsstationen att 
samhällets centrum flyttades. Hindås utvecklades under det tidiga 1900-talet 
till en välbesökt turistort, med ett flertal hotell, som ett resultat av de goda 
förbindelser till Göteborg och Borås som järnvägen gav.

Dagens pendlingsmönster inom utredningsområdet har hämtats från SCB 
(SCB, 2017) och presenteras i Tabell 4.1. Befolkningstäthet presenteras i Figur 
4.7. Högst befolkningstäthet finns i utredningsområdets västra delar och i 
Borås-området. Tätare områden finns också kring Bollebygd och de mindre 
orterna i Härryda kommun. I övrigt är utredningsområdet glest befolkat.

I Hällered, någon mil nordväst om Borås, finns två testanläggningar med 
bilbanor. Anläggningarna ligger delvis inom utredningsområdet och täcker 
tillsammans en yta om cirka 9 km2.

Större verksamhetsområden inom utredningsområdet är exempelvis Viared, 
väster om Borås,samt Mölnlycke företagspark i Härryda kommun. 

PENDLINGSMÖNSTER

Både bor & arbetar 
i kommunen
(antal personer)

Pendlar in till 
kommunen (antal 
personer)

Pendlar ut från 
kommunen (antal 
personer)

Göteborgs kommun 232 964 120 974 53 785

Mölndals kommun 11 444 29 849 23 480

Härryda kommun 6033 10 265 13 296

Bollebygds kommun 1 491 1 322 3 267

Borås kommun 44 707 13 905 9 797

Marks kommun 9 735 2 615 7 375

Tabell 4.1  Pendlingsmönster inom utredningsområdet. Statistiken är från 2017 (SCB, 2017)

4.2 Befolkning och markanvändning

4.2.1 Näringsliv och befolkningsstruktur
Västra Götalands län har ett mycket strategiskt läge med avseende på 
geografiska förutsättningar och förutsättningar för näringslivsutveckling. 
Nordens största hamn ligger i Göteborg, vilket bidrar till goda förutsättningar 
för näringslivsutvecklingen i regionen. Stora arbetsgivare i regionen är 
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Volvo, Borås Stad och Göteborgs 
universitet. En annan viktig arbetsplats är Landvetter flygplats, som 
sysselsätter cirka 4 000 personer. Turismen är en växande näring i regionen.

Centrala Mölndal är uppbyggt kring tågstationen samt längs Mölndalsån. 
Mölndal är en del av Göteborgsregionens starka tillväxtområde. I 
centrumområdet tillkommer flera nya bostadsområden de närmaste åren. 
Inom utredningsområdet finns fyra av grundskolorna i kommunen. En är 
ett högstadium och de andra är årskurs F-6.  Inom kommunen finns tre 
gymnasieskolor, men ingen av dessa ligger inom utredningsområdet.

I Härryda kommun utgörs centralorterna av Mölnlycke och Landvetter. 
Kommunens grundskolor finns förutom i Mölnlycke och Landvetter även 
i Hindås, Rävlanda, Härryda och Hällingsjö. Förskolor finns spritt i hela 
kommunen, men i anslutning till tätorter eller lite större bebyggelsesamlingar. 
Högstadium finns i Mölnlycke, Landvetter och Rävlanda. I Mölnlycke finns 
kommunens enda gymnasium. I Mölnlycke finns även en folkhögskola.

Mölnlycke tätort har, likt trakten kring Rådasjön, en historik kring 
herrgårdsmiljöer och gods. Själva orten Mölnlycke har en stor andel 
villabebyggelse, men i centrumområdet finns även flerbostadshus och 
verksamheter. I Mölnlycke ligger tågstationen centralt i samhället och det är 
möjligt att åka till Borås eller Göteborg med regionaltåg. 

Landvetter centrum har ingen järnvägsstation, eftersom järnvägen (Kust till 
kustbanan) går söder om nuvarande centrum och väg 27/40. Utbyggnaden 
av väg 27/40 på 1970-talet har delat upp Landvetters samhälle, vars gamla 
centrum utgörs av bebyggelsen söder om väg 27/40. Utvecklingen av 
samhället har därefter främst skett norr om väg 27/40. Från både Landvetter 
och Mölnlycke går det frekvent med expressbussar in till Göteborg. 

I Bollebygds kommun finns det fyra grundskolor, varav tre ligger inom 
aktuellt utredningsområde. Förskolor och grundskola årskurs F-6 finns i 
Bollebygd och Olsfors, medan högstadium endast finns centralt i Bollebygd. 
Kommunen saknar gymnasium och ungdomar i gymnasieåldern är hänvisade 
till andra orter i närområdet, i första hand Mölnlycke. Bollebygd har en 
järnvägsstation och samhället är koncentrerat kring torget och stationen. 
Bebyggelsen består mestadels av villor. Orten ligger strategiskt väl för 
utveckling av näringsliv och bostäder. Kommunen är i dagsläget en utpräglad 
pendlarkommun och många väljer idag bilen för sina resor lokalt och 
regionalt. 

Det är enbart norra delen av Marks kommun som berörs av 
utredningsområdet. Huvudorten i Marks kommun är Kinna, söder om 
utredningsområdet. Kinna ligger i mycket nära anslutning till orten Skene 
och de två orterna har i stort sett vuxit ihop. Marks kommuns utveckling 
är i hög grad beroende av hur väl kommunen kan länka samman med 
arbetsmarknaderna i Göteborg och Borås. I dagsläget tar det mer än 1 timme 
att pendla med bil mellan Kinna och Göteborg. 

visuella intrånget som ett nytt stationsläge medför i stadsbilden och i 
kulturhistoriska miljöer riskerar att förändra den visuella karaktären i stora 
områden. 

Bebyggelsedominerade karaktärsområden
I utredningsområdet finns många karaktärsområden med mindre tätorter 
som ligger i eller vid dalgångarna: Mölnlycke tätort, Landvetter tätort, 
Rävlanda tätort, Bollebygd tätort och Viareds industriområde. 

Vid boendemiljöer kan järnvägen medföra ökat buller och bli en barriär 
för befintliga stråk. Eventuella omdragningar och utbyggnad av vägnät kan 
påverka människors invanda rörelser men kan också medföra en potential att 
förbättra kommunikationerna. Dessa områden är starkt kulturellt präglade 
och här finns många historiska samband som är känsliga att bryta. Under 
byggtiden kommer en stor påverkan ske på vardagslivet för de närboende i 
form av byggtrafik och buller. Det finns en risk för negativ påverkan på barns 
uppväxtmiljöer.

Odlingspräglade karaktärsområden 
Karaktärsområdena Härryda-Hindås dalgång, Mosaiklandskap mellan 
Eskilsby och Huvdaby, Storån och Nolåns dalgång, Söråns dalgång samt 
Viskadalen har alla ett stort inslag av boendemiljöer vilket innebär samma 
känslighet som de tätbebyggda karaktärsområdena. Det som särskiljer dessa 
gentemot de tätbebyggda områdena är inslaget av öppet odlingslandskap, 
som är beroende av att det brukas. Det småskaliga jordbruket är känsligt 
för negativ påverkan. Dels kan direkt markintrång leda till försämrade 
försörjningsmöjligheter för jordbruket, vilket i förlängningen kan leda till 
en igenväxning av öppna jordbruksmarker. Dels kan järnvägens storskaliga 
linjeföring bryta den småskaliga landskapsbilden. 

Sjödominerade karaktärsområden 
Det finns tre karaktärsområden, Sjölandskapet kring Gunnebo, Sjö- och 
mosselandskap söder om Mölnlycke och Sjölandskap sydväst om Borås, där 
rekreationsvärdena knutna till sjön och vyerna över vattnet är aspekter som 
kräver särskild hänsyn. 

Skogsdominerade karaktärsområden
De stora karaktärsområdena i utredningslandskapet är de höglänta 
skogsområdena, Skogslandskap söder om Landvetter, Skogslandskap mellan 
Hindås och Hällingsjö, Skogslandskap söder om Bollebygd, Rutplatålandskap 
sydost om Borås, Höglänt skogs- och mosaiklandskap öster om Borås, 
Höglänt skogs- och mosaiklandskap väst om Borås samt Skogs- och 
mosselandskap kring Gesebol. I dessa området finns stora sammanhängande 
naturmiljöer och ett stort inslag av våtmarker. De ekologiska sambanden 
är känsliga för intrång och barriärverkan. Främst gäller det djurlivets 
spridningsmöjligheter, uttorkningseffekter på artrika slutna skogsmiljöer och 
våtmarker, samt störningar på känsliga arter.

De småskaliga boendemiljöerna i området har ett glest vägnät vilket innebär 
en känslighet för barriärverkan. Järnvägsanläggningens servicevägar 
och arbetsvägar kan förbättra tillgängligheten till berörda områden. De 
tätortsnära rekreationsområdena är känsliga för försämrad tillgänglighet, 
intrång och buller .
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Figur 4.7 Befolkningstäthet inom utredningsområdet, utifrån statistik (SCB, 2017). 
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4.2.2 Kommunal planering
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela 
kommunens yta, detta enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). I detta 
avsnitt sammanfattas kommunernas planerade utbyggnadsområden enligt ÖP.

Göteborgs Stad
Göteborg är Sveriges näst största stad och regionens viktigaste knutpunkt. 
Göteborgs Stads ÖP är från 2009 (Göteborgs Stad, 2009), men arbete pågår 
med att ta fram en ny ÖP. Endast en liten geografisk yta av kommunen 
berörs av Projekt Göteborg-Borås. Göteborgs Stad och Mölndals Stad har 
gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan som beskriver befintliga 
och planerade etableringar längs med Mölndalsån i de båda kommunerna 
(Göteborgs stad/Mölndals stad, 2016). Ett stort trafikstråk löper längs med 
Mölndalsåns båda sidor. Närmast mot Göteborg utgörs bebyggelsen av 
storskaliga kvarter med verksamheter intill järnvägen och höga kontors- och 
bostadshus i upp till tio våningar längs med Mölndalsvägen. Väster om ån 
går Mölndalsvägen som en bred lokalgata med spårväg i mitten. Öster om ån 
återfinns motorväg E6/E20 och Västkustbanan. 

Mölndals stad
Mölndals kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2006, men arbete pågår med 
att ta fram en ny ÖP. Förslaget till ny ÖP har varit på samråd under 2018 
(Mölndals stad, 2018). 

Mölndal är en stark del av Göteborgsregionen och staden har ett uttalat 
mål om att växa med i genomsnitt 1,5 procent per år. Kommunens fyra 
tätortscentra Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker ska utvecklas 
utifrån deras respektive identitet och kvaliteter. 

Stora trafikleder går genom de största tätorterna i kommunen. Längs med 
trafiklederna prioriteras kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse. Prioriterade förtätningsprojekt är tidigare trafikbarriärer 
som omvandlas till stadsgata samt att utveckla tätorterna i anslutning till 
pendeltågsstationerna. Tätorterna ska växa inifrån och ut för att skapa en 
hållbar stadsutveckling med en ökad andel hållbara resor.

Den övervägande bostadsutvecklingen ska ske inom tätorterna i 
stationssamhällena Mölndal, Kållered och Lindome, bland annat genom att 
omvandla rena verksamhetsområden till blandad bebyggelse med bostäder 
och verksamheter. Etablering ska så långt som möjligt ske inom 400 meter 
från kollektivtrafikhållplats för kvartstrafik. Det innebär att förtätningen 
kommer att ske i centrala noder och stråk. För Mölndals tätort pekas 
Forsåker, Pedagogen park och Lunnagårdsområdet ut som omvandlings- och 
utbyggnadsområden. 

Enligt förslaget till ny ÖP ska ny stambana mellan Stockholm-Göteborg 
beaktas i all planering inom stationsområdet i Mölndal. Här ska en placering 
av en ny järnvägsstation vara möjlig. Möjliga korridorer för järnvägsdragning 
ska också beaktas så att inga hinder skapas (Mölndals stad, 2018).

Härryda kommun
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP) är från 2012 och aktualitetsförklarades 
2018 (Härryda kommun, 2012). Arbetet med att ta fram en ny ÖP har 
påbörjats. Kommunen har enligt nuvarande ÖP en ambition om att växa 
med 1 procent om året. Detta kommer innebära att man behöver ta ny mark i 

anspråk. Befintliga tätorter ska utvecklas och byggnation ska huvudsakligen 
ske kring befintlig infrastruktur och i anslutning till kollektivtrafik. 

I Mölnlycke ser man särskilt positivt på förtätning inom 600 m från stationen. 
Ett nytt bostadsområde med lägenheter vid gamla Mölnlycke fabriker är 
under byggnation. Vid Bråta by, söder om väg 27/40, planeras bostäder och 
verksamheter på nuvarande jordbruksmark. Ytterligare etableringsområden 
är Valborgs ängar och Södra Kullbäckstorp, i nära anslutning till 
Mölndalsvägen. På gränsen mot Partille planeras etableringar i anslutning till 
Hålsjöarna. 

Landvetter präglas av den varierande topografin, som styr var det är möjligt 
att genomföra nyetableringar av verksamheter och bostadsområden. 
Kommunen har tagit fram ett program för Landvetter-Backa, söder om 
väg 27/40. Här pågår arbete med detaljplaner. Kommunen arbetar också 
med en fördjupad översiktsplan för Landvetter södra, som är ett helt nytt 
bostadsområde för 25 000 invånare (Härryda kommun, 2019). Landvetter 
södra berör ett större geografiskt område mellan Landvettersjön och 
Landvetter flygplats. 

Ytterligare planerade områden i kommunen är bland annat en företagspark 
i Bårhult samt verksamhetsområden i närområdet kring Härryda. Mindre 
orter inom utredningsområdet i Härryda kommun är Härryda, Hindås, 
Rävlanda och Hällingsjö (Härryda kommun, 2012). 

Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun och omfattas av en 
generalplan. I kommunens ÖP redovisas influensområde för flygbuller enligt 
precisering av riksintresse för Landvetter flygplats som definierats i ett beslut 
från Trafikverket 2011-05-05 (Härryda kommun, 2012).

Områdena kring flygplatsmotet är mycket intressanta för företagsetableringar. 
På markanvändningskartan i ÖP redovisas området som ”Utbyggnadsområde 
på kort sikt”. Det är av stor vikt för hela regionen att flygplatsen ges 
möjligheter att utvecklas och att företag kan etableras i anslutning till 
flygplatsen. Närheten till väg 27/40 och en eventuell ny järnvägsstation 
skapar goda förutsättningar för verksamhetsområden.

Bollebygds kommun
Bollebygds kommuns ÖP är från 2002 (Bollebygds kommun, 2002), men 
kommunen har nyligen påbörjat arbetet med en ny ÖP. I centralorten 
Bollebygd finns lokal handel och service och orten fungerar som ett 
handelscentrum för närområdet. Landvetter flygplats ligger endast 15 
min bort. Kommunens målsättning enligt nuvarande ÖP är att utveckla 
näringslivet i kommunen genom nyetableringar så att fler människor kan 
jobba i kommunen. Bostadsbyggande ska kunna ske både i tätorterna och 
på landsbygden, men Bollebygds tätort är mer prioriterad. Orterna Olsfors, 
Hultafors och Töllsjö ska kunna utvecklas. Det efterfrågas möjligheter till 
fritidshus eller permanentboende kring Nedsjöarna. Väster om Bollebygds 
centrum och norr om väg 27/40 ligger Kullaområdet, ett område längsmed 
Nolån där kommunen tagit fram ett planprogram för nya bostäder. 
Området har en känslig landskapsbild och därför rekommenderas låg 
bostadsbebyggelse i planprogrammet. Området består idag av betesmarker 
längs åravinen samt enskilda gårdar (Bollebygds kommun, 2017).

Kommunen har ett nära samarbete med grannkommunerna i 
frågor som räddningstjänst, avfall, näringsliv. Det finns också en 

utvecklingsplan framtagen i samarbete med Marks och Härryda 
kommuner. Utvecklingsplanen antogs 2014 och anger mål och inriktning 
för gränsområdet mellan kommunerna (Bollebygds, Marks och Härryda 
kommun, 2014). 

Borås Stad
Borås kommun har en ÖP från 2018 (Borås stad, 2018). Kommunen har 
fem prioriterade kärnområden för tillväxt som är Borås stad samt orterna 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.

Borås stad är kärnan i regionen Sjuhärad och här finns ett stort utbud av 
handel, utbildningsverksamhet, kultur och bostäder. Kommunen har ett mål 
om att fortsätta växa med cirka 1000 nya invånare per år de kommande 20 
åren, vilket motsvarar cirka 1 procent i tillväxt. År 2035 räknar kommunen 
med att ha en folkmängd på cirka 140 000 invånare. För att möta den 
kommande utvecklingen bedöms cirka 15 000 nya bostäder behöva byggas 
fram till år 2035. I Borås eftersträvas att staden ska växa inifrån och ut 
med en tät och blandad stadsmiljö. De större tätorterna Dalsjöfors, Fristad, 
Sandared och Viskafors ska fungera som viktiga knutpunkter i kommunen för 
service som skola, vård, äldreboende och detaljhandel. Orterna ligger längs 
prioriterade kollektivtrafikstråk som ska vara tydliga och effektiva. 

För Borås stad har man tagit fram en strukturbild som pekar ut att 
stadskärnan ska förtätas inifrån ut, centrumnära utvecklingsområden samt 
prioriterade stråk för utveckling. Strategin är framförallt att staden ska 
växa i nord-sydlig riktning med tyngdpunkter utmed Viskan.  Prioriterade 
utvecklingsområden förutom stadskärnan är de centrumnära områdena 
Knalleland, Gässlösa, Regementet, Getängen och Hestra. För att möjliggöra 
exploatering inne i staden på framförallt äldre industrimark, parkeringsytor 
och lågt exploaterade fastigheter behöver nya ytor för verksamheter skapas. 
I Borås ÖP pekas framförallt Kyllared/Brämhult, Viared västerut, Viared 
österut, väg 41 västra, väg 41 östra och godsterminal Syd ut som sådana ytor.

Borås genomkorsas av ett flertal vägar och järnvägar som är viktiga för 
arbetspendling och näringslivstransporter. Götalandsbanan nämns som en 
viktig aspekt för att möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare resor 
för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik.

Marks kommun
Marks kommuns ÖP är från 2017 (Marks kommun, 2017). I ÖP lyfts vissa 
strategiska stråk och utvecklingsnoder. Enligt ÖP bör utveckling fortsatt 
ske med inriktningen att komplettera och förtäta befintlig bebyggelse 
i knutpunkter, noder och länkade orter. En blandning av bostäder och 
arbetsplatser ska eftersträvas så långt som möjligt. Kommunen har en 
ambition om 1 procent årlig befolkningsökning fram till år 2030. Kommunen 
berörs endast till liten del av utredningsområdet för Göteborg-Borås.
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Figur 4.8 Jord- och skogsbruk inom utredningsområdet, utifrån Lantmäteriets fastighetskarta. 

Page 413 of 816



25

IN
LE

D
N

IN
G

SAMRÅDSUNDERLAG 25

FÖ
R

U
T

SÄ
T

T
N

IN
G

A
R

  O
C

H
 E

FF
EK

T
ER

SAMRÅDSUNDERLAG

4.2.3 Infrastruktur 
Järnväg
Kust till kustbanan binder samman regionens två största städer, Göteborg och 
Borås. Den största andelen av arbetspendlingen mellan Borås och Göteborg 
sker med bil eller buss eftersom dagens järnväg är enkelspårig och kurvig, 
och därför begränsad i kapacitet och hastighet. Den kan inte fånga upp 
resandebehovet. Idag trafikeras banan av cirka 12 persontåg och 5 godståg 
per dygn och riktning. Banan är av låg standard och uppfyller inte dagens 
säkerhetskrav. Det finns bland annat ett stort antal oskyddade plankorsningar. 
Kust till kustbanan sträcker sig från Göteborg vidare till Kalmar respektive 
Karlskrona. Järnvägens sträckning mellan Göteborg och Borås är längre än 
motorvägens. Lokaltrafik som körs på befintlig bana Göteborg-Borås har 
stopp i Mölnlycke, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Sandared och Borås. 

Västkustbanan (VKB) går mellan Göteborg och Lund, och är en av Sveriges 
viktigaste järnvägsförbindelser. Sträckan binder samman två av Sveriges 
största städer, Göteborg och Malmö. Öresundstågen och SJ-tågen har även 
förbindelse med Kastrups flygplats utanför Köpenhamn. På banan körs ett 
mycket stort antal pendeltåg mellan Göteborg och Kungsbacka. I dagsläget 
finns det dubbelspår för större delen av VKB och arbete pågår med att bygga 
ut kvarvarande delar. Dubbelspår ger en ökad kapaciteten på banan och ger 
också ökade förutsättningar för olika typer av tåg att trafikera banan, som 
godståg, snabbtåg och pendeltåg. Det pågår uppgradering av banan för att 
den ska klara snabbtågens hastigheter på upp till 250 km/tim.

I Göteborg pågår arbetet med Västlänken, en ny järnväg för persontåg i 
tunnel under centrala Göteborg.

Viskadalsbanan är en enkelspårig järnväg som är drygt 80 km lång och 
går mellan Borås och Varberg, via Kinna. Det går framförallt persontrafik 
på banan, men banan är även omledningsbana för godstrafik. En stor 
upprustning av Viskadalsbanan har påbörjats. Projektet innebär att banan 
kommer stängas av helt för renovering under perioden 2021 – 2022 
(Trafikverket, 2019b). Ytterligare modernisering av järnvägen i Boråsområdet 
pågår, bland annat på sträckan Herrljunga-Borås. 

Älvsborgsbanan som sträcker sig mellan Uddevalla och Borås via Herrljunga 
är enkelspårig och trafikeras främst av regionala persontåg. Älvsborgsbanan 
är omledningsbana för godstrafik.

Vägnät
E6 är en Europaväg som börjar i Kirkenäs i Norge och slutar i Trelleborg. Väg 
E6/E20 tillhör Sveriges stamnät och inom utredningsområdet förbi Göteborg 
och Mölndal låg årsdygnsmedeltrafiken (ÅDT) på 41 000 fordon då mätning 
gjordes 2015 (Trafikverket, 2019c). 

Väg 27/40 är en särskilt betydelsefull pendlingsled för sträckan Göteborg-
Borås. Väg 27/40 förbinder också regionen med Landvetter flygplats. I 
samband med att flygplatsen anlades, byggdes väg 27/40 i sin nuvarande 
sträckning mellan Göteborg och fram till flygplatsen. Under 80-talet byggdes 
fortsatt sträcka fram till Borås. ÅDT uppgick vid mätåret 2018 till 25 000 
fordon mellan Göteborg och Landvetter flygplats. Mellan Landvetter 
flygplats och Borås låg ÅDT på 15 000 fordon då mätning gjordes år 2015. 
Hela väg 40 utgörs av sträckan Göteborg-Västervik (Trafikverket, 2019c). 

Väg 27 går mellan Göteborg och Karlskrona. Väg 27 och väg 40 har samma 
sträckning fram till Borås, men strax innan Borås viker väg 27 av och har 
numera en sträckning utanför staden. E6 och väg 40 med tillhörande 
trafikplatser tillhör TEN-T (Transeuropeiska Transportnätet), vilket är ett 
av EU utpekat transportnät som länkar samman alla EU-länder. Nätet består 
mestadels av större motorvägsstråk.

Utöver dessa finns ytterligare ett stort antal statliga vägar inom 
utredningsområdet, däribland väg 41, väg 42 och länsvägarna 542, 156, 
527, 1610, 1757, 180, 554, 1700, 1698, 540 och 549. De kommunala gator och 
vägar som bedöms bli intressanta för utredningen är i Mölndal Gamla 
Kungsbackavägen, Stensjögatan, Peppareleden, Göteborgsvägen, Mölndals 
bro, Nämndemansgatan och Pixbovägen. I Göteborg kan Sankt Sigfridsgatan, 
Mölndalsvägen och Mejerigatan komma att beröras. I Borås kan bland annat 
Göteborgsvägen, Viaredsvägen och Gässlösavägen komma att beröras.

Flygplatser
Landvetter flygplats invigdes 1977 och är Sveriges näst största internationella 
flygplats och en av Västsveriges viktigaste målpunkter. Under 2019 landade 
35 000 flygplan på flygplatsen och antalet passagerare på flygplatsen 
uppgick till cirka 6,7 miljoner, varav cirka 5,5 miljoner var utrikes resor 
(Transportstyrelsen, 2020). Totalt sysselsätter flygplatsen cirka 4000 
personer. 

Ytterligare en flygplats inom utredningsområdet är Borås flygplats, som ligger 
väster om stadskärnan. 

4.2.4 Areella näringar 
I utredningsområdet som helhet är skogsbruk den dominerande 
areella näringen. Jordbruk förekommer i mindre utsträckning inom 
utredningsområdet, framförallt i Storåns dalgång och Mölndalsåns dalgång. 
Mindre arealer jordbruksmark förekommer också närmare Borås, norr om 
Sandared samt öster om Borås, se Figur 4.8. 

I de uppodlade dalgångarna ligger bebyggelsen ofta på dalsidorna i gränsen 
mellan skog och odlingsmark. I det småskaliga jordbrukslandskapet har även 
skogsbruk varit en viktig kompletterande verksamhet.

Det finns även inslag av jordbruksmark i högre terräng på utspridda platser, 
vanligen på morän i högre terräng som ofta omgärdas av skog. Även här 
ligger bebyggelsen mellan odlingsmark och skogsmark (Trafikverket, PM 
Landskapsanalys, 2020). 

4.2.5 Stora opåverkade områden 
Stora opåverkade områden definieras i miljöbalken som stora opåverkade 
mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Dessa områden ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas 
karaktär enligt 3 kap 2 § miljöbalken. Att identifiera sådana viktiga områden 
och stråk för natur och friluftsliv är en viktig del i kommunernas planarbete.

Göteborgsregionen har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland 
genomfört en kartläggning av bullerpåverkan i natur- och grönområden. 
Tysta områden innebär områden som idag inte är påverkade av samhällets 
ljud, istället är det de naturliga ljuden som dominerar. Två mindre områden 

inom utredningsområdet pekas ut som helt tysta, ett vid Rambo Mosse och 
ett något större område söder om Rävlanda, se vidare i avsnitt 4.6. Ett större 
skogsområde söder om väg 27/40 har pekats ut i Bollebygds kommuns ÖP 
som ett opåverkat område.

4.2.6 Befintliga barriärer 
Barriärer påverkar tillgängligheten både i bebyggda miljöer och till 
rekreations- och friluftsmiljöer. Befintliga barriärer för både vilt och 
människors rekreationsmöjligheter är bland annat väg 27/40, då vägen 
går mellan de skogsområden som delvis är naturreservat i området mellan 
Lackarebäck och Delsjöarna i västra delen av utredningsområdet. I flera 
orter utgör vägar eller befintlig järnväg barriärer för boende, till exempel i 
Landvetter och Bollebygd, där väg 27/40 och Kust till kustbanan delar upp 
dessa samhällen. 

För bostadsbebyggelsen på östra sidan om Mölndalsåns dalgång är 
infrastrukturen i dalgången en barriär mot Mölndal centrum, vilket 
riskerar att förstärkas med ytterligare spår. Borås stad är känslig för 
ytterligare barriärer, då många trafikleder korsar staden (Trafikverket, PM 
Landskapsanalys, 2020).

Göteborgsregionen har i ”Strukturbild för Göteborgsregionen” pekat ut 
gröna kilar som utgör sammanhängande grönområdena som bidrar till 
Göteborgsregionens attraktionskraft och är ett betydande gemensamt 
intresse. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att stärka 
Göteborgsregionen som helhet (GR, 2008), se Figur 4.9. 

Grön infrastruktur i Västra Götaland har utretts av länsstyrelsen som har 
sammanställt en regional handlingsplan med kartunderlag och beskrivningar 
av särskilt värdefulla samband i naturmiljön. Utgångspunkten är att planera 
för långsiktigt hållbara landskap (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
2020a). 

4.2.7 Effekter och möjliga åtgärder – befolkning och 
markanvändning
Den nya stambanan bedöms kunna skapa förutsättningar för regional 
utveckling, bland annat genom att erbjuda snabba och punktliga resor 
med tåg och ökad tillgänglighet för människor och näringsliv. Den nya 
järnvägen kommer att ge tidsvinster mellan städer och orter som idag är 
skilda åt. Orter och städer i utredningsområdet och längs stambanan som 
helhet kommer kunna knytas samman då det skapas förutsättningar för ett 
dagligt resandeutbyte. Nya gemensamma arbetsmarknadsregioner kommer 
kunna uppstå. Förbättrade kommunikationer och möjlighet att bo på fler 
orter kan ge större möjligheter för företag att rekrytera den kompetens de 
behöver. För näringslivet kan förbättrade kommunikationer innebära att 
även specialiserade branscher kan driva sin verksamhet. Detta ger en större 
variation i antalet olika branscher, vilket i sin tur ger en ökad produktivitet i 
näringslivet som helhet. En mer robust arbetsmarknad som bättre står emot 
konjunktursvängningar är till nytta för privatpersoner, företag och samhället 
som helhet. 

Det nya stambanenätet kommer binda samman flera städer med universitet 
och högskolor, vilket ger förbättrad tillgänglighet för den som studerar eller 
forskar.

Page 414 of 816



26

IN
LE

D
N

IN
G

SAMRÅDSUNDERLAG26

FÖ
R

U
T

SÄ
T

T
N

IN
G

A
R

  O
C

H
 E

FF
EK

T
ER

SAMRÅDSUNDERLAG

När tillgängligheten till orter förbättras, ökar samtidigt ortens attraktivitet 
och efterfrågan på att bo där. Den ökade efterfrågan resulterar i ökade 
marknadsvärden, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på att 
exploatera marken genom att till exempel bygga nya bostäder. Den sociala 
sammanhållningen kan förändras då vissa tätorter blir mer attraktiva, och

Figur 4.9 Gröna kilar, utpekade av Göteborgsregionen (GR, 2008). 

etablerade sociala mönster kan komma att förändras. I andra delar av 
utredningsområdet kan boendesituationen komma att försämras i en sådan 
omfattning att dess attraktivitet minskar. 

Nya förhållanden uppstår kring de nya stationslägena. Kommunerna kommer 
att behöva ändra befintliga detaljplaner eller ersätta dem med nya, vilket 
också innebär nya möjligheter. Ett stationsläge med goda anslutningar för 
lokal kollektivtrafik och en tät och attraktiv stadsmiljö har förutsättningar 
för att dra nytta av den nya järnvägen. Genom goda lokala och regionala 
anslutningar kan tillväxten spridas till en större region och fler städer. 

Då befintliga stambanor avlastas uppstår sannolikt positiva effekter för 
regionaltågstrafiken på befintliga banor. Befintligt trafiksystem blir mer 
robust och det skapas möjligheter att även förbättra möjligheterna att 
transportera gods på järnväg. Järnvägen ger därmed positiva sekundära 
effekter för den regionala utvecklingen även i stråk utanför den nya 

stambanan. Järnvägen kommer att kunna nyttjas till en högre grad än 
nuvarande förhållanden, vilket kommer kunna innebära att biltrafiken kan 
minska.

Markområden kommer behöva tas i anspråk för järnvägen och den kommer 
att bli en fysisk barriär. Detta kan innebära en försämrad koppling mellan 
olika målpunkter inne i tätorter och att tillgängligheten till platser inom 
utredningsområdet påverkas. Ur ett barnperspektiv kan en försämrad 
tillgänglighet påverka barns och ungdomars rörlighet då möjligheterna att 
nå målpunkter som exempelvis skola och fritidsaktiviteter kan påverkas 
negativt.

Jord- och skogsbruksnäringen är känslig för fragmentering. Där järnvägen tar 
mark i anspråk kan kvarvarande delar vara för små för att brukandet av dem 
ska vara lönsamt. Järnvägen kan också innebära förändrade hydrologiska 
förutsättningar, vilket kan påverka möjligheterna att bruka marken. 

Den nya järnvägen kan innebära omläggning av befintliga vägar och gator, 
och att resvägar mellan målpunkter förändras. Befintliga vägar kan behöva 
höjas upp och läggas på bro över järnvägen alternativt sänkas ner i vägport 
under järnvägen. Byggskedet kommer troligtvis även orsaka en tillfällig 
påverkan på framkomlighet på de delar av infrastrukturen som berörs.

4.3 Riksintressen 
Riksintressen utgörs av geografiska områden som bedöms ha värden och 
kvaliteter med betydelse på nationell nivå. Miljöbalkens 3 och 4 kapitel 
innehåller bestämmelser för riksintressen. Utpekade riksintressen ska 
skyddas från ingrepp som kan orsaka påtaglig skada på dess värden. 

4.3.1 Riksintresse för friluftslivet
Följande riksintresseområden för friluftslivet enligt 3 kap. miljöbalken finns 
inom utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019a), se 
Figur 4.10: 

• FO 33 Rådasjön med Gunnebo – Området utgörs av bland annat 
kulturreservatet Gunnebo och det kommunala naturreservatet Rådasjön, 
som består av sjön samt omkringliggande ädellövskogar, strandskogar 
och öppna betesmarker.

• FO 32 Rambo mosse och Hårssjön – Tätortsnära naturområde med 
drag av vildmark som ligger mellan Mölndal och Härryda kommun. 
Området är rikt på sjöar, har mestadels orörd natur och höga natur- och 
friluftsvärden . 

• FO 04 Bråtaområdet – Varierad skogsmiljö norr om Mölnlycke. 
Barrskogar dominerar, men i området finns även en sjö och en större 
mosse samt områden med ädellövskog.

• FO 18 Härskogenområdet – Stort område med förutsättningar för olika 
slags friluftsaktiviteter. I området finns strövstigar, skidspår, skidbackar, 
badplatser samt vattendrag för kanotsport och fiske.

• FO 22 Klippan – Relativt lättillgängligt skogsområde nära Hindås 
med höga natur- och kulturvärden. Delar är naturreservat och Natura 
2000-område.

• FO 35 Rya åsar – Omväxlande naturområde nära Borås centrum med 

sjöar och skogar och rester av ett äldre kulturlandskap. Området har stora 
värden för det rörliga friluftslivet och i området finns vandringsleder, 
motionsspår och utsiktsplatser. 

• FO 27 Lygnern och Storåns dalgång – Naturskönt och storslaget område 
med bland annat sjön Lygnern, Storån samt Ramhultafallet. I området 
finns förutsättningar för fiske, bad och vandring. 

4.3.2 Riksintresse naturvård
Följande riksintressen för naturvård enligt 3 kap. miljöbalken finns inom 
utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b), se Figur 
4.10: 

• NRO-14-164 Hålsjön - Grund slättsjö (Hårssjön) öster om Mölndal.

• NRO-14-157 Risbohult - Sumpskogsområde i övre delen av Mölndalsån.

• NRO-14-158 Våtmarker i Klippan - Skogsområde söder om Hindås. Även 
naturreservat/Natura 2000

• NRO-14-166 Lygnern och Storåns dalgång - Dalgång där Storån har ett 
meandrande lopp, viktigt område för fisk, värdefull ädellövskog.

• NRO-14-165 Ubbhultsdrumlinen- Dumlinbildning nära Hällingsjö, 
värdefullt odlingslandskap 

• NRO-14-171 Viskans och Surtans dalgång - Odlingslandskap, å som utgör 
uppväxtområde för lax och öring, värdefull lövskog.

• NRO-14-167 Uttermossen - Mångformig och relativt orörd mosse i Borås 
kommun.

• NRO-14-150 Tubbared - Äldre artrikt odlingslandskap i 
Härskogenområdet.

Utöver dessa är samtliga Natura 2000-områden riksintresse enligt 4 kap. 
miljöbalken, se vidare under skyddade miljöer och arter.

4.3.3 Riksintresse kulturmiljövård
Följande riksintresseområden för kulturmiljövård finns inom 
utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b), Figur 4.10: 

• KO 28 Gunnebo - Herrgårdsmiljö med medeltida ursprung. Även 
kulturreservat.

• KO 12 Storåns dalgång - Dalgångsbygd med ett odlingslandskap utmed 
Storåns meanderfåra där stora gårdar, belägna i övergången mellan 
inägor och utmark, speglar ett burget byggnadsskick i en rik jord- och 
skogsbruksbygd under 1700- och 1800-talet.

• KO 71 Stora Håltet (sydöst om Landvetter flygplats) - Ensamgård i 
gränsbygd, med kringliggande odlingslandskap. 

• KO29 Mölndalsåns industriområde och Kvarnbyn - Koncentrerad 
kvarnmiljö och industrimiljö vid Mölndalsån, vars kraftiga fall nyttjats 
för kvarndrift i större skala sedan medeltiden, med stor betydelse för den 
tidigindustriella utvecklingen i Göteborgsregionen.

• KP75 Rydboholm - Industrimiljö i Borås kommun med Sveriges första 
mekaniska bomullsväveri från 1834 som inledde en ny epok inom svensk 
textilproduktion.
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4.3.4 Övriga riksintressen
Göteborgs stads dricksvattenanläggningar utgör riksintresse för 
vattenförsörjningen enligt 3 kap. miljöbalken. Riksintresset utgörs av ett 
område kring Delsjöarna-Rådasjön.

Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer samt omgärdas 
av ett riksintresseområde för Försvarsmakten som innebär stoppområde för 
höga objekt. Utöver detta finns inga riksintressen för Försvarsmakten inom 
utredningsområdet.

Befintlig, planerat och framtida järnvägsnät utgör riksintresse för 
kommunikationer, däribland Västkustbanan, Kust-till kustbanan, 
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan, se Figur 4.11. Väg 27/40, och E6 /
E20 utgör riksintresse för kommunikationer, se Figur 4.11. Tidigare utredd 
korridor för planerad ny järnväg på sträckan Mölnlycke-Bollebygd utgör i 
dagsläget riksintresse för kommunikationer, se Figur 4.12. 

Det finns inga riksintresseområden för energiförsörjning eller för 
mineralutvinning inom utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, 2019b). 

4.3.5 Effekter och möjliga åtgärder - Riksintressen
Intrång kan komma att ske inom flera riksintresseområden till följd av 
att järnvägen dras genom landskapet. Det är sannolikt att effekter på 
riksintressen för friluftsliv, naturvård och kulturmiljö kommer att uppstå till 
följd av den nya banan. Behov av avvägningar mellan olika riksintressen kan 
också bli aktuellt. 

Beroende på hur järnvägen dras i landskapet kan tillgängligheten till 
områden med riksintresse för friluftsliv påverkas negativt. I den västra 
delen av utredningsområdet och likaså norr om väg 27/40 finns flera 
riksintresseområden som riskerar att fragmenteras eller där sambanden till 
närliggande bebyggelseområden kan påverkas negativt. Det är därför viktigt 
att i det fortsatta arbetet titta på vilka identifierade samband som påverkas 
och hur fortsatt tillgänglighet säkerställs.

I områden av riksintresse för naturvård med värden knutna till äldre 
skogsmiljöer kan järnvägsanläggningen medföra negativa effekter på viktiga 
spridningssamband för djur- och växtlivet.  Naturvärdena i dessa områden är 
känsliga för bland annat sänkt markvattennivå, bebyggelse, anläggningar och 
vägar.

I områden av riksintresse för naturvård med värden knutna till 
odlingslandskapet kommer fragmentering av landskapet att ha en negativ 
effekt för vissa svårspridda växt- och djurarter. Här riskerar också positiva 
hävdformer att försvinna om järnvägen försvårar brukandet av marken. För 
att kunna bedöma risker för störningar för djurlivet krävs mer underlag. 
Järnvägen kommer att stängslas in.

I områden av riksintresse för naturvård med värden knutna till naturliga 
vattenregimer riskerar de att störas av dämmande och dränerande effekter, 
samt erosionsskydd som kan upphäva naturliga processer kring öppna 
vattenytor. Intrång i vattenområden kan försämra upplevelsevärden, försvåra 
förutsättningarna att röra sig inom området och skada kulturmiljövärden. 

Vissa kulturmiljöer har högre känslighet mot intrång och brutna 
samband, vilket beskrivs vidare i avsnitt Kulturmiljö, 4.5.1De 
delar av riksintresse för dricksvattenanläggningar som berörs av 
utredningsområdet utgörs av anläggningsdelar/ledningar. Det är därmed 
inga yt- eller grundvattenförekomster som är klassade som riksintresse för 
vattenförsörjning som berörs. 

Järnvägen kan innebära påverkan på vissa riksintressen för kommunikationer, 
till exempel befintligt motorvägsnät i Göteborg/Mölndal, befintligt 
järnvägsnät eller Landvetter flygplats. Hänsyn behöver tas till behoven 
knutna till berörda riksintresseområden. Befintligt riksintresse för framtida 
järnvägsnät kommer troligen att förändras som ett led i det fortsatta 
planeringsarbetet och utifrån lokaliseringsutredningens slutsatser.
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Borås

Rya

Gingri

Kråkered

Svaneholm

Rya

Ryd

rumma

Högås

Kåhög

Hjälm

Rydal

Gång-

Kinna-

Hyssna

Sätila

Öxeryd
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Riksintressen
Utredningsområde

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse friluftsliv

Figur 4.10 Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv inom utredningsområdet.
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Riksintressen kommunikationer 1
Utredningsområde

Väg - befintlig

Väg - planerad

Väg - framtida

Järnväg - befintlig

Järnväg - befintlig station för resandeutbye

Järnväg -  befintlig bangård, terminal m.m.

Flygplats - befintlig

Flygplats - planerad/framtida

Flygplats - flygbuller ekvivalentnivå

Flygbuller - maxnivå influensområde

Flygplats - flyghinder influensområde

Figur 4.11 Riksintresse för kommunikationer inom utredningsområdet.
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Riksintressen kommunikationer 2
Utredningsområde

Järnväg - planerad

Järnväg - framtida

Järnväg - planerad station för resandeutbyte

Figur 4.12 Riksintresse för kommunikationer inom utredningsområdet, planerad och framtida järnväg.
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4.4 Naturmiljö 

4.4.1 Skyddade miljöer och arter
I västra delen av utredningsområdet samt i området kring Borås finns 
sjölandskap och inslag av lövskog. I områden där människan varit med 
och format landskapet finns naturvärden kopplade till odlingslandskapet, 
solitära ädellövträd eller ängs- och betesmarker med artrik flora 
och fauna. Stora delar av utredningsområdet består av natur av mer 
vildmarkskaraktär med barrskogar, sumpskogar och våtmarksmiljöer. En 
stor andel av skogsbestånden är påverkade av skogsbruk. Denna påverkan 
gör att bevarandeintressena är viktiga även i skogar som har måttligt höga 
naturvärden.

Följande naturreservat finns inom utredningsområdet, se Figur 4.13 : 

• Rya åsar, Borås kommun.
• Älmås, Borås kommun. 
• Lindåsabäcken, Borås kommun.
• Storsjön, Borås kommun.
• Klippan, Härryda kommun.
• Risbohult, Härryda kommun. 
• Gallhålan, Härryda kommun.
• Yxsjön, Härryda kommun.
• Rådasjöns naturreservat, Härryda och Mölndals kommuner.
• Peppared, Mölndals kommun.
• Flera naturreservat sammanfaller med riksintresseområden för 

naturmiljö. 

• Härskogen har skydd för landskapsbilden.

Flera naturreservat sammanfaller med riksintresseområden för naturvård. 
Härskogen har skydd för landskapsbilden, se Figur 4.13.

Sjöar och vattendrag inom utredningsområdet omfattas av strandskydd 
enligt 7 kap. miljöbalken. I vissa områden har strandskyddet utökats upp 
till 300 meter från strandlinjen, vilket ofta hänger samman med förhöjda 
naturvärden och/eller friluftslivsvärden.

I odlingslandskapet förekommer småbiotoper som omfattas av generellt 
biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Även alléer längs vägar omfattas 
av generellt biotopskydd. I vissa skogsområden inom utredningsområdet 
finns flera biotopskydd särskilt beslutade av Skogsstyrelsen. De fungerar i 
princip som små naturreservat och hyser ofta höga naturvärden. Biotopskydd 
beslutade av andra myndigheter än Skogsstyrelsen förekommer inte inom 
utredningsområdet.

Natura 2000 är EU:s nätverk för skyddad natur, som bygger på två EU-
direktiv; Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. 

Följande Natura 2000-områden finns utpekade med stöd av Art- och 
habitatdirektivet, se Figur 4.13:

• Labbera SE0520169
• Risbohult SE0520168

• Klippan SE0520145

Artskyddsförordningen innebär skydd för vissa arter, så kallad fridlysning. 
Vissa arter som finns upptagna i EU:s Art- och habitatdirektiv har ett 
särskilt strikt skydd. Det gäller bland annat de inom utredningsområdet 
förekommande arterna större vattensalamander, flodpärlmussla, hasselsnok 
samt vissa arter av fladdermöss.

Inom utredningsområdet finns inga områden skyddade enligt Fågeldirektivet. 
Däremot förekommer fågelarter som är särskilt viktiga att beakta enligt 
Fågeldirektivet. I utredningsområdet bedöms bland annat nattskärra, tjäder, 
fiskgjuse, storlom och smålom som känsliga arter att särskilt beakta. 

4.4.2 Övrig naturmiljö
Förutom skyddad natur finns även andra naturmiljöintressen inom 
utredningsområdet. En förstudie visar att även följande intressen finns 
inom utredningsområdet (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2019b) 
(Skogsstyrelsen, 2019): 

• Sumpskogar – 951 objekt enligt information från Skogsstyrelsen

• Nyckelbiotoper – 247 objekt förekommer enligt information från 
Skogsstyrelsen

• Lövskogsinventeringen – 253 objekt beskrivna i Lövskogsinventeringen 
från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

• Värdefulla vatten – Östra och västra Nedsjön samt Finnebäcken, Nordån, 
Storån, Nolån, Sörån, Gisslebäcken, Surtan, Kovraån och Lindåsabäcken 
är utpekade som värdefulla vatten av Naturvårdsverket, Fiskeriverket 
och/eller Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

• Våtmarksobjekt – 103 objekt finns registrerade i Våtmarksinventeringen 
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Av dessa har 9 objekt särskilt 
höga naturvärden.

• Artrika odlingsmarker finns i relativt liten omfattning i 
utredningsområdet, men förekommer i området kring Storåns dalgång 
och vid Östra och Västra Hunghult. 

• Skyddsvärda träd förekommer inom utredningsområdet. Dessa är 
ofta är knutna till värdefulla ängs- och betesmarker eller till park- och 
trädgårdsmiljöer. Större koncentrationer av skyddsvärda träd finns kring 
Mölnlycke, i Storåns dalgång och i Borås tätort.

4.4.3 Effekter och möjliga åtgärder – naturmiljö
En ny järnväg kan påverka kvaliteten på arters livsmiljöer, vilt, och 
ekosystemtjänster omkring järnvägskorridoren. Direkta effekter av en ny 
järnväg på naturmiljön är bland annat barriäreffekter, fragmentering och 
förlust av livsmiljöer och förändrade migrationsstråk för vilt och annan fauna. 
Dessa effekter kan skada arter och värdefulla livsmiljöer. Viktiga miljöer för 
skyddade och hotade arter finns spritt i landskapet.

Buller kan komma att påverka känsliga naturområden, där arter som 
kommunicerar med ljud bedöms vara särskilt känsliga, däribland fåglar och 
fladdermöss. Inom utredningsområdet finns skogsmiljöer med förekomst av 
tjäder och nattskärra samt sjöar med häckande storlom och fiskgjuse. Dessa 
arter är känsliga för störningar. Negativa effekter på fågel kan uppkomma 
av främst buller och förlorade livsmiljöer. Rätt placering av järnvägslinjen 

och ljuddämpande åtgärder nära källan är möjliga åtgärder som reducerar 
störning.

Barriäreffekter brukar i infrastruktursammanhang främst beskrivas avseende 
människor och större däggdjur, men järnvägsanläggningen kommer att 
ha betydande barriäreffekter för en stor del av faunan längs sträckningen. 
Barriäreffekten blir viktig att analysera tillsammans med barriäreffekter 
av andra befintliga anläggningar. Barriäreffekter och förlust av värdefulla 
livsmiljöer kan leda till försämrad grön infrastruktur inom området. Med 
andra ord, försämrade samband och spridningsmöjligheter för arter. Detta 
skulle ha en negativ påverkan för den biologiska mångfalden. Barriäreffekter 
kan bli särskilt påtagliga för små och stora däggdjur genom att landskapet blir 
mindre tillgängligt, djurens rörelsemönster påverkas, möjlighet till födosök 
kan påverkas och tillgänglighet till attraktiva livsmiljöer kan komma att 
förhindras. Populationer kan komma att isoleras och möjligheter till parning 
kan försämras.

Barriäreffekter kan också leda till en ökning av viltolyckor genom att tvinga 
vilt mot stadsmiljöer eller vägar. Tätare förekomst av viltolyckor kan ses 
i utredningsområdet, särskilt omkring väg 27/40 (Trafikverket, 2020; 
Nationella viltolycksrådet, 2020). Trots dessa är vägen relativt möjlig att 
passera för klövvilt. För att minska påverkan på vilt är det lämpligt att 
samplanera viltpassager och gröna korridorer för järnvägen och vägen 
(TRIEKOL, 2020). 

Barriäreffekterna kan minskas om järnvägen placeras nära befintliga 
barriärer, eller om tunnlar och broar används i känsliga områden 
(Trafikverket, 2016). 

I flera vattendrag finns den hotade och skyddade flodpärlmusslan. Biflöden 
till Lindomeån utgör reproduktionsområden för lax. Anläggning av järnväg 
kan medföra grumling och utsläpp av föroreningar till ytvatten och ingrepp 
längs stränder och intilliggande fuktängar och sumpskogar. En järnväg kan 
även orsaka barriäreffekter för vattenlevande fauna. Tänkbara konsekvenser 
är förlorad livsmiljö i skyddade områden, reducerad biologisk mångfald 
och försämrad konnektivitet i sjöar och vattendrag. Genom att undvika 
lokalisering till känsliga områden och välja bro eller tunnel kan påverkan på 
vattenmiljöerna minskas. Även rening av byggdagvatten från tunneldrivning 
och upplag utgör viktiga skyddsåtgärder.

Utredningsområdet är rikt på våtmarker, framför allt myr. Bredaremossen 
och Uttermossen, belägna sydost om Bollebygd, är exempel på stora orörda 
myrområden med särskilt höga naturvärden. En ny järnväg medför risk 
för fysiska ingrepp i våtmarkerna och att livsmiljöer går förlorade eller 
fragmenteras. 

Våtmarker är ofta beroende av lokala hydrologiska och hydrogeologiska 
förhållanden. Järnvägsanläggningen kan medföra förändring av 
dessa förhållanden genom förändrade avrinningsförutsättningar från 
omkringliggande markområden och förändrade dräneringsförhållanden 
i eller i anslutning till våtmarker. Detta kan få effekter för både större och 
mindre våtmarker. Vid dränering av våtmarker kan sulfidoxidering leda 
till surt avrinnande vatten. I närliggande små vattendrag kan detta ge 
upphov till låga pH-värden och en negativ påverkan på djurlivet. Påverkan 
på våtmarker kan minskas genom att använda tekniska lösningar som 
motverkar förändringar av vattennivåer. Detta gäller både för att motverka 
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järnvägsanläggningens potentiellt dränerande och/eller dämmande effekter 
på våtmarker och angränsande markområden samt för att motverka 
förändringar av till- och avrinningsförhållandena i våtmarksområden.

Värdefulla skogsbestånd är generellt små och glest spridda i området. 
Järnvägsanläggningen riskerar att förvärra fragmentiseringen av sådana 
miljöer. Den kan också genom barriäreffekter försvåra långsiktig överlevnad 
för populationer av arter ur svårspridda grupper som exempelvis 
kryptogamer och groddjur. Av olika skogstyper är det de slutna gamla 
granbestånden på fuktig mark som sannolikt löper störst risk att skadas om 
anläggningen byggs i närheten, då lokalklimatet kan komma att förändras och 
fuktighetskrävande arter riskerar att skadas. Här är väl tilltagna skyddszoner 
av skog viktiga för att reducera skaderisken. Generellt är det gamla 
ädellövbestånd som är både artrikast och svårast att ersätta om de försvinner 
och där avverkning innebär en skada. En viktig skyddsåtgärd är att gynna 
återväxten av en yngre trädgeneration, vilket lindrar och förebygger skada. 
En annan skyddsåtgärd är att försiktigt öppna upp miljöer som missgynnas av 
igenväxning och utebliven hävd. 

En ny järnväg genom värdefulla odlingslandskap riskerar att bryta upp 
viktiga ekologiska samband och försvåra ett rationellt brukande av ängs- och 
betesmarkerna med förlust av biologisk mångfald som konsekvens. Dessa 
marker kan missgynnas av upphörd hävd. 

Nya spridningssamband längs järnvägen kan troligen lindra negativa 
konsekvenser av att naturmiljöer försvinner vid anläggandet. Det är känt 
att höga naturvärden för flora och insekter kan bli resultatet av att slänter 
i solbelysta lägen anläggs med stor andel sand och grus. Sådana ytor 
behöver också vara vindskyddade. Om de tekniska kraven för anläggningen 
medger det, så kan även blommande och bärande buskar bli inslag som 
stärker den biologiska mångfalden. Det är däremot dåligt känt om drift 
med höghastighetståg kan utgöra en så kallad ekologisk fälla, vilket innebär 
att vissa djurarters dödlighet ökar. Ett exempel är risken för att fåglar och 
insekter gärna vilar på den solvärmda anläggningen och då löper ökad risk att 
dödas i kollision.

Direkta fysiska intrång leder till förlust av livsmiljöer och bullerpåverkan. 
Generellt är risker med buller och kollision förknippade med fåglar och 
fladdermöss. Där kan lokalisering, bullerdämpning och möjligen skyddande 
barriärer lindra effekterna. För grod- och kräldjur är barriäreffekter samt 
uttorkning av våtmarker och dammar viktigt att undvika.

4.5 Kulturmiljö 
I arbetet med lokaliseringsutredningen har en kulturarvsanalys tagits fram 
i enlighet med Trafikverkets riktlinjer. Dagens landskap är utgångspunkten. 
Analysens syfte är att lyfta fram och ge den historiska förklaringen till sådana 
särdrag och fysiska uttryck som präglar dagens landskap. Analysen innehåller 
även en redovisning av miljöer och objekt som har lagskydd och är utpekade 
på nationell, regional eller lokal nivå. Det omfattar fornlämningar enligt 2 kap 
Kulturmiljölagen (KML) och byggnadsminnen och kyrkliga kulturmiljöer 
enligt 3 och 4 kap KML, riksintressen och kulturreservat som regleras genom 
miljöbalkens 3 respektive 7 kapitel samt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Det förhistoriska landskapet karaktäriseras till stor del av de tidigt använda 

och uppodlade dalgångarna, områden vid sjöar och vattendrag samt de mer 
magra skogsområden som ligger däremellan. Den förhistoriska utvecklingen 
är tätt kopplad till topografin som har skapat förutsättningar som gett en 
stark prägel på det förhistoriska kulturella landskapet. 

Ett flertal fynd och boplatser från stenålder ligger i huvudsak vid sjöar 
och vattendrag och som stråk längs dalgångarna, som då var strandkanter 
längs havsvikar. Ett flertal fynd och boplatser från stenålder ligger i 
huvudsak vid sjöar och vattendrag och som stråk längs dalgångarna, som 
då var strandkanter längs havsvikar. Om stenåldern är väl representerad 
av lämningar i utredningsområdet så är bronsåldern raka motsatsen. 
Bronsålderns centralområden finns framförallt utanför utredningsområdet, 
landskapet inom utredningsområdet framstår som en randbygd med relativt 
få lämningar. Inte heller lämningar från järnåldern finns i större utsträckning 
inom området, även om ett större ianspråktagande av området sker under 
järnålder och medeltid.

Områdets äldre agrara bebyggelsestruktur kännetecknades av 
gårdsbebyggelse som före 1800-talets stora jordbruksreformer (framför 
allt laga skifte) låg antingen samlade som byar i dalgångarna, i småskaliga 
bebyggelsestrukturer eller som ensamgårdar i skogsbygden. Likt övriga 
Sverige förändrades bystrukturen i samband med laga skiftet, som skedde 
under mitten av 1800-talet i utredningsområdet. Den bevarade äldre agrara 
bebyggelsen är mestadels från sekelskiftet 1900. Ett tydligt exempel på detta 
är längs Nolåns och Storåns dalgångar i utredningsområdets centrala delar. 
Gårdsbebyggelsen är belägen längs dalgångens sidor, mellan inägor och 
utmark. I utredningsområdets östra delar finns många lämningar från de 
torp och backstugor som växte fram på byarnas utmarker och i skogen under 
1800-talet. 

Utöver de större dalgångarna i utredningsområdet centrala delar 
karaktäriseras området till stor del av skogsbygder som präglats av småskaligt 
jordbruk. 

Det finns ett stort antal registrerade fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Av totalt cirka 
1800 registrerade uppgifter i fornminnesregistret (FMIS) är cirka 400 
fornlämningar, nära 1000 övriga kulturhistoriska lämningar och resterande 
400 utgörs av övriga uppgifter. Lämningarna är spridda relativt jämnt över 
ytan. Men det finns några koncentrationer i och kring uppodlade marker, 
främst längs de nordöst-sydvästliga dalgångarna. Den tydligaste är längs 
Nolåns dalgång vid Bollebygd. Flera koncentrationer av lämningar ligger 
också i närheten av Borås samt mindre samhällen (Riksantikvarieämbetet, 
2019a). 

Det finns också stora områden inom utredningsområdet där 
fornlämningsförekomsten är relativt okänd, främst vid skogs- och 
våtmarksområden. 

Inom utredningsområdet finns följande byggnader/anläggningar som är 
skyddade som byggnadsminnen i enlighet med kulturmiljölagens tredje 
kapitel (Riksantikvarieämbetet, 2019b):

• Kvarn vid fall 24, Mölndal
• Krokslätts fabriker, Mölndal
• Gunnebo slott, Mölndal

• Råda säteri, Mölnlycke
• Hultafors järnvägsstation, Hultafors
• Biografen Röda kvarn, Borås

• Borås centralstation, Borås

Gunnebo slott med tillhörande omgivningar om cirka 100 hektar utgör sedan 
2003 ett kulturreservat och skyddas och förvaltas genom bildande i enlighet 
med 7 kap 9 § miljöbalken.

I utredningsområdet förekommer flera områden som utgör riksintresse 
för kulturmiljö, se avsnitt 4.3.3. Inom utredningsområdet finns också ett 
antal områden som är utpekade i berörda kommuners kulturmiljöprogram 
som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturhistoriskt värdefulla 
områden, se Figur 4.14.

4.5.1 Effekter och möjliga åtgärder – kulturmiljö
Vid utvärdering av lokaliseringsalternativ behöver särskild hänsyn tas till 
kulturmiljöer som är känsliga för fragmentering, eller brutna samband, och 
som kan innebära negativa effekter på större sammanhängande områden av 
betydelse ur kulturmiljösynpunkt.

De större sammanhängande områdena med agrar karaktär i områdets 
centrala delar längs Nolåns och Storåns dalgångar (Bollebygds och Härryda 
kommun) är särskilt känsliga för fragmentering där både visuella och 
funktionella samband kan förändras vid anläggandet av en järnväg genom 
området.

Kulturmiljöer med jordbruksbygd med mindre geografisk utbredning är 
känslig för samma typ av påverkan som de större områdena av samma 
karaktär. Effekten av påverkan kan bli större och risken för utradering av 
en hel bebyggelsemiljö eller lämning är då också större. Likaså förfall eller 
utebliven hävd då småskaliga jordbrukslandskap påverkas.

Hänsyn behöver tas i lokaliseringsskedet till intrång i riksintresseområden, 
fornlämningsområden och andra kulturhistoriskt värdefulla 
områden skyddade genom lagstiftning eller utpekade i kommunala 
kulturmiljöprogram. 

Risken för stora negativa effekter är stor vid påverkan i de områden där flera 
olika typer av skydd och utpekande av de kulturhistoriska värdena finns. 
Samtliga riksintresseområden inom utredningsområdet är också utpekade 
på kommunal/regional nivå och flera byggnader inom dessa områden är 
skyddade som byggnadsminnen. 

Särskild hänsyn behöver tas till urbana miljöer i form av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och kulturhistoriskt värdefulla byggnader belägna i 
städer och tätorter inom utredningsområdet. 

Under byggtiden krävs mer yta än vad som behövs för den färdiga järnvägen. 
För att undvika negativa effekter ska fornlämningar och kulturhistoriskt 
intressanta miljöer i största möjliga mån undvikas, men där det inte kan ske 
så ska fornlämningar undersökas och dokumenteras enligt överenskommelse 
med länsstyrelsen. I det fall forn- och kulturlämningar ligger invid 
planområdet görs uppmärkning och vid behov skyddsstängsling för att 
undvika skador på dessa.
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Figur 4.13 Skyddade områden inom utredningsområdet (natur, landskap, vattenskyddsområden).
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Figur 4.14 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturhistoriskt värdefulla områden utifrån. kommunala kulturmiljöprogram.
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4.6  Rekreation och friluftsliv 
I Sverige har alla tillgång till naturen enligt allemansrätten. Friluftslivet 
bidrar till många positiva aspekter som välbefinnande, hälsa, sysselsättning 
och regional utveckling. Som tidigare beskrivits finns ett antal 
riksintresseområden för friluftslivet inom utredningsområdet.

Flera riksintresseområden ligger tätortsnära och är utpekade som 
naturreservat. Tätortsnära natur har en särskild betydelse eftersom många 
människor bor eller arbetar i tätorter. Tätortsnära natur bidrar till städers 
och samhällens attraktivitet både för medborgare och besökare. Forskning 
visar att 300 meter är en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett 
grönområde för att göra det ofta (Naturvårdsverket, 2017).

Inom utredningsområdet finns tätortsnära motionsspår, ridleder, viktiga 
fiskeområden med mera på många platser. Några exempel på tätortsnära 
natur av särskild vikt nämns här. I Mölnlycke ligger Rådasjön, Landvettersjön 
och Wendelsbergsparken nära tätorten. Väster om Landvetter tätort ligger 
naturreservat och öster om tätorten finns områden utpekade som värdefullt 
friluftsliv. I Bollebygd ligger slalombacken Bollekollen. I Borås finns flera 
parker inne i staden. Lite utanför stadskärnan finns Kransmossen, Rya åsar 
och Kypeterrängen, som är populära stadsnära rekreationsområden. 

Härskogenområdet är ett större geografiskt riksintresseområde i 
norra delen av utredningsområdet som berör flera kommuner, se 
skydd för landskapsbilden i Figur 4.13. I området finns stigar, skidspår, 
skidbackar, badplatser samt vattendrag för kanotsport och fiske. Rambo 
mosse-Hårsjön är också riksintresse för friluftslivet. Området ett 
område av vildmarkskaraktär öster om Mölndal. Klippan är ett mindre 
riksintresseområde utanför Hindås som även är naturreservat.

Det finns särskilt iordningställda vandringsleder i vissa sträckningar inom 
utredningsområdet. Några exempel är Vildmarksleden, Bohusleden och 
Sjuhäradsleden. Vildmarksleden går från Skatås i Göteborg fram till Hindås, 
i skogsterräng norr om väg 27/40. Bohusleden går också genom Skatås/
Delsjöarna, men har en sträckning söderut mot Mölndal, på östra sidan av väg 
E6/E20 (Göteborgs friluftsguide, 2019). Sjuhäradsleden går från Hindås till 
Mullsjö (Västsverige.com, 2019). 

Inom utredningsområdet finns goda förutsättningar för jakt och fiske. I 
utredningsområdet finns 24 fiskevårdsområden och ett stort antal sjöar 
och vattendrag där man kan ansöka om fiskelicens (Länsstyrelsen i Västra 
Götaland, 2020b).

Hela utredningsområdet berörs av jaktområden för älg. Fyra viltförvaltningar, 
ett kronhjortskötselområde och åtta älgjaktsområden är aktiva inom 
utredningsområdet. (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020c). 

De bullerkällor som har störst påverkan inom utredningsområdet är flyg, 
väg och järnväg. Industrier ligger i de flesta fall i närområdet till relativt 
befolkningstäta områden och kan i vissa fall innebära störningar inom 
tätortsnära rekreationsområden. Utanför tätorter finns bullerkällor som 
vindkraft, bergtäkter, skjutbanor och motorsportbanor som kan innebära 
lokala störningar där de är etablerade.

4.6.1 Effekter och möjliga åtgärder – rekreation och friluftsliv
En ny järnväg kan bli en barriär i befintliga rekreationsområden och göra att 
de delas upp eller blir svårare att besöka. Barriäreffekter kan också uppstå 
för det allmänna friluftslivet, till exempel genom påverkan på vandringsleder, 
stigar eller motionsspår. Vandringsleder kan komma att behöva ledas 
om, vilket kan ge negativa effekter för rekreativa värden. Bostadsområden 
och skolor kan komma att skäras av från områden med närnatur eller 
motionsspår, vilket ger negativa effekter på tillgänglighet till rekreations- och 
friluftsområden. 

Järnvägen kan också orsaka buller i viktiga rekreationsområden. Förhöjda 
bullernivåer kan innebära att ett område blir mindre attraktivt att besöka. 
Exempelvis kan befintliga tysta områden kring Rambo mosse komma att 
bli utsatta för ökade bullernivåer beroende på hur dragningen av banan 
blir. Bullernivåer kommer sannolikt öka där järnvägen passerar, vilket 
försämrar de rekreativa värdena inom området. Om vägar längs den nya 
järnvägssträckningen leds om eller flera vägar samordnas i nya lägen till 
följd av järnvägen kommer troligtvis ljudnivåerna påverkas. Ljudnivåerna 
kan komma att öka i de områden där nya vägar byggs, men minska där vägar 
utgår. Ett förändrat vägnät kan också medföra längre resväg och försämrad 
tillgänglighet. 

Utredningsområdet kan anses ha ett högt värde för friluftsliv och rekreation, 
inklusive jakt och fiske, (Trafikverket, 2017b), (Trafikverket, 2016); 
(Banverket, 2003). Bullerstörningar och utökade barriäreffekter kan innebära 
att kvaliteten på livsmiljön för arter försämras och medföra att ett område 
blir mindre attraktivt. Detta genom att bullerpåverkan och rörelser från 
järnvägen kan stressa djur som rör sig i närområdet av den. Sådana effekter 
kan tillsammans med försämrad tillgänglighet för jägare innebära att 
förutsättningar för att bedriva jakt kan komma att försämras inom vissa delar 
av utredningsområdet. Vad gäller fiske kan förutsättningarna även påverkas 
av vandringshinder i vattendrag. Negativa effekter för jakt och fiske kan 
motverkas genom planering och anläggning av viltpassager på strategiska 
platser samt genom att säkerställa fiskpassager i vattendrag som påverkas.

4.7 Hälsa 

4.7.1 Markmiljö
Utredningsområdet består till stora delar av oexploaterade områden som med 
stor sannolikhet inte är förorenade. Det finns emellertid flera områden där 
risken för påverkan på människors hälsa och miljön är stor eller mycket stor 
på grund av föroreningar orsakade av pågående eller tidigare verksamheter. 
De kommuner som ingår i utredningsområdet mellan Göteborg och Borås 
har haft industriell verksamhet under lång tid, vilket kan ha gett upphov till 
föroreningar inom utredningsområdet. 

Potentiellt förorenande verksamheter inventeras och riskklassas i 
Länsstyrelsens efterbehandlingsdatabas (EBH-stödet) (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019c), där riskklass visar bedömd risk för oönskad effekt på 
miljö och människors hälsa. Riskklass 1 innebär mycket stor risk, riskklass 
2 stor risk, riskklass 3 måttlig risk, riskklass 4 liten risk och E är ännu inte 
riskklassade objekt. Länsstyrelsens databas är inte heltäckande och andra 
förorenade områden kan finnas. Samtliga identifierade och riskklassade 
verksamheter inom utredningsområdet redovisas i Figur 4.15. 

Inom utredningsområdet finns 11 områden med mycket stor risk för 
människors hälsa och miljön. Av dessa ligger två områden i Mölndals stad, 
två i Härryda kommun, två i Bollebygds kommun och fem i Borås stad. Inom 
utredningsområdet finns dessutom 90 områden med stor risk för människors 
hälsa och miljön fördelat på kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, 
Bollebygd och Borås. Typiska verksamheter som kan inneha stor och mycket 
stor risk för människors hälsa och miljön är flygplatser, verksamheter 
där klorerade lösningsmedel använts, sågverk där doppning utförts eller 
drivmedels- och bilvårdsanläggningar. 

Områden med mycket stor risk är främst belägna i anslutning till de större 
tätorterna, men förekommer även i de mindre orterna. Väg 27/40 passerar 
majoriteten av de större samhällena inom utredningsområdet och kan ge 
en indikation på var områden med stor risk är belägna. Utöver de områden 
som har klassificerats finns områden med identifierade objekt som inte har 
klassificerats, varför det inte kan uteslutas att ytterligare områden kan utgöra 
en potentiell risk.

4.7.2 Luftkvalitet
Luftföroreningar orsakar skada både på människor, naturen och den fysiska 
miljön. För människor kan detta innebära en ökad risk för olika sjukdomar, 
till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar. Barns hälsa är 
särskilt utsatt för luftföroreningar eftersom barns lungor är under utveckling 
och då de har en högre andningsfrekvens. 

Luftföroreningar i urban miljö uppkommer främst ifrån vägtrafik. Bilavgaser 
och slitagepartiklar från bromsar, vägbeläggning och dubbdäck är några 
källor till luftföroreningar som vägtrafiken ger upphov till. I städer är 
det främst luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar (PM10) som är 
problematiska.

Luftföroreningar från järnvägar uppkommer i betydligt lägre omfattning 
i jämförelse med de som vägtrafiken ger upphov till (Trafikverket, 2019d). 
Slitage på hjul, räls, strömavtagare, luftledning och bromsar är den främsta 
källan till partikelutsläpp från tågtrafik. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ställer krav på luftkvaliteten och 
innefattar också normer för luftkvaliteten som ska eftersträvas. De gäller för 
utomhusluft i hela Sverige och omfattar en rad olika ämnen. Kommunerna 
ansvarar för att kontrollera och informera om aktuella luftföroreningsnivåer 
samt att bevaka eventuella överskridanden av miljökvalitetsnormer för 
luft. Det finns dessutom ett miljökvalitetsmål som knyter an till luftkvalitet 

- ”Frisk luft” – där det finns så kallade preciseringar där det anges riktvärden 
för hur mycket föroreningar luften får innehålla för att målet skall klaras. 

I Göteborg stad samt i Mölndal finns problem med att klara 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid bland annat i området längs väg E6/
E20 som går genom båda städerna. Detta har föranlett att ett åtgärdsprogram 
som omfattar båda städerna har tagits fram för att komma tillrätta med 
problemen. Åtgärdsprogrammet fastställdes år 2018 och det är därför 
svårt att dra några slutsatser om vilka effekter detta har haft på halterna 
av kvävedioxid i Göteborgsregionen. I Borås visar mätningar som görs på 
Kungsgatan att miljökvalitetsnormer kan klaras, men inte miljökvalitetsmålet 

”Frisk Luft”, varken för kvävedioxid eller för partiklar.
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Figur 4.15 Potentiellt förorenade områden inom utredningsområdet. 
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4.7.3 Elektromagnetiska fält (EMF)
De flesta människor exponeras idag för elektromagnetiska fält från elektriska 
apparater, kraftledningar, mobiltelefoni och annan trådlös kommunikation. 
Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält. 
Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält.

Magnetfält som uppkommer kring elektriska apparater och kraftledningar 
kallas växlande magnetfält. Denna typ av magnetfält skapar elektriska 
strömmar i kroppen som, vid mycket starka fält, kan påverka kroppens 
nervsignaler. Det råder stor vetenskaplig samstämmighet om hur starka 
magnetfält behöver vara för att ge upphov till omedelbar påverkan, till 
exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på sådana magnetfält ligger 
långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Epidemiologiska studier 
tyder dock på att långtidsexponering för lägre nivåer av kraftfrekventa 
magnetfält skulle kunna ge en något förhöjd risk för leukemi hos barn. Det 
finns ingen känd biologisk mekanism som kan förklara hur så svaga fält 
skulle kunna ge upphov till sjukdom. Världshälsoorganisationen WHO:s 
cancerforskningsorgan IARC klassificerar lågfrekventa magnetfält som 

”möjligen cancerframkallande”. Man har inte kunnat slå fast vid vilken nivå 
risken ökar men vid cirka 0,4μT i årsmedelvärde och där under ser man 
inte någon ökad risk för barnleukemi (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2020) 
(Folkhälsomyndigheten, 2020).

Exponering för elektromagnetiska fält har i vissa sammanhang kopplats till 
ett antal icke-specifika symptom som ibland kallas elöverkänslighet. Det 
saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom och det finns därför inte 
någon medicinsk diagnos för elöverkänslighet. 

4.7.4 Buller 
Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Vid långvarig 
exponering för buller påverkas kroppen negativt av den utökade 
utsöndringen av stresshormoner  (KI, 2019). Detta kan i sin tur leda till ökad 
risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar och minskad 
prestationsförmåga. Även kortvarigt buller kan ha negativ påverkan och 
bland annat störa möjlighet till kommunikation, ge koncentrationssvårigheter 
eller bara en allmän upplevelse av obehag och irritation. Större delen av 
utredningsområdet är redan idag påverkat av buller av olika slag. Inom 
Göteborg och Borås finns storskalig statlig och kommunal infrastruktur. 
Enligt bullerkartläggningar är ungefär en fjärdedel av befolkningen i båda 
städerna exponerade för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från trafik vid 
fasad i sina bostäder (Göteborgs Stad, 2019) (Borås stad, 2013). 55 dBA är den 
nivå som anges i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 som det långsiktiga 
målet för en god miljökvalitet.

Mellan Göteborg och Borås går Kust till kustbanan och väg 27/40. Järnvägen 
följer dalgångarna och passerar genom många av de mindre tätorterna, 
medan väg 27/40 i huvudsak går utanför i skogslandskapet. I övrigt 
finns kommunala vägar och olika typer av bullrande verksamheter inom 
tätorterna. Utanför tätorter finns flertalet täktverksamheter och skjutbanor 
som avger omgivningsbuller. Flygbuller från Landvetter flygplats påverkar 
stora områden och gör att i princip hela området mellan Mölndal och 
Bollebygd saknar helt tysta områden. Kartläggning av tysta områden i 
Göteborgsregionen (GR/Länsstyrelsen Västra Götaland/ÅF, 2014) pekar ut 
endast ut två ytterst begränsade områden inom utredningsområdet som helt 
tysta, ett vid Rambo Mosse och ett något större område söder om Rävlanda. 

Inom Marks och Bollebygds kommun finns större områden kategoriserade 
som ”stora opåverkade områden”, vilket ger en indikation på att områdena 
kan vara opåverkade av trafikbuller. 

Miljöer som är känsliga för buller är dels olika typer av byggnader, som 
bostäder, skolor, vårdlokaler m.fl, men buller kan även påverka olika 
områdens kvaliteter negativt, som exempelvis parker och friluftsområden 
som används för vila och återhämtning, eller naturområden med 
populationer av störningskänsliga fåglar. Riktvärden för buller anges i 
Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021. 

4.7.5 Vibrationer och stomljud
Komfortstörande vibrationer (allmänt kallat bara vibrationer) och stomljud 
är två närbesläktade fenomen, men som uppkommer vid olika förutsättningar 
och yttrar sig på olika sätt. Båda kommer i grunden från en vibration som 
alstras vid en tågpassage, och sedan sprids i marken och vidare till en 
byggnad som sätts i svängning. Storleken på de vibrationer som alstras från 
järnvägen beror bland annat på tågets konstruktion, hastighet och tyngd, men 
även järnvägens uppbyggnad, grundläggning och skick.

En komfortstörande vibration är kännbar som en skakning i huset. Dessa 
lågfrekventa vibrationer fortplantas lättast genom lösa jordarter, som lera, 
silt eller sand. Känseltröskeln för vibrationer ligger mellan 0,1-0,3 mm/s, 
komfortvägd signal (även betecknat [RMS]) (SIS, 1992). Hus med lätta 
stommar sätts lättare i svängning, och högst vibrationshastigheter brukar 
uppmätas högst upp i huset (WSP, 2015). 

Stomljud är från början också en vibration i marken, men av frekvens som 
fortplantas bäst i fasta material, som berg eller fast morän. Vibrationen sätter 
sedan en byggnadsstomme i rörelse i en frekvens som gör att den avger ett 
lågfrekvent ljud. Upplevelsen blir ett dovt muller som inte går att härleda 
varifrån det kommer (WSP, 2015). Till skillnad mot de komfortstörande 
vibrationerna så är vibrationer som ger upphov till stomljud inte kännbara. 

Riktvärden för vibrationer anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021. 
Det saknas i dagsläget nationella riktvärden för stomljud, utan dessa sätts 
istället genom beslut inom de enskilda projekten.

4.7.6 Effekter och möjliga åtgärder – Hälsa
Markmiljö
Den nya stambanan innebär både möjligheter och skyldigheter att sanera 
förorenade markområden som berörs av projektet, vilket kommer minska de 
hälso- och miljörisker som förorenade områden utgör.

Skyldighet till sanering uppstår enligt bestämmelserna i Miljöbalken i 
samband med exploateringsarbeten i förorenade områden, då dessa arbeten 
kan orsaka spridning eller exponering av föroreningar som innebär skada 
eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Ur ett regionalt perspektiv 
innebär projektet samtidigt en möjlighet att få till stånd undersökningar 
och saneringar av förorenade områden som annars inte utförts inom en 
överskådlig framtid.

Luftkvalitet
Det finns studier som visar på att luftförorening som uppkommer från 

spårtrafik inte medför att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids, 
även i de fall då förhållanden för höga partikelutsläpp är gynnsamma 
(Gustafsson, Blomqvist, Dahl, Gudmundsson, & Swietlicki, 2006), men att 
mängderna partiklar i luft kan vara stora i tunnlar och i tunnelbaserade 
stationer.

Försämrad luftkvalitet kan förväntas vara särskilt allvarligt i de delar 
av utredningsområdet där befolkningstätheten är som högst och där 
det finns verksamheter där barn vistas under dagtid, som exempelvis 
skolor och förskolor. Frågan kommer att utredas vidare i arbetet med 
lokaliseringsutredningen. Effekterna på människors hälsa bedöms i 
utredningsområdet vara liten i områden med låg befolkningstäthet. 

Den nya banan innebär förnyade möjligheter att välja tåg istället för bil, vilket 
kan bidra till en förbättring av luftkvaliteten eftersom de flesta problem 
med luftkvalitet man ser i städer kommer från biltrafiken. Däremot innebär 
byggskedet en påverkan som inte annars hade uppstått.

Berggrund och moränjordar inom utredningsområdet innehåller generellt 
mer än 25% kvarts, vilket innebär att damm från krossning av materialet 
är hälsovådligt. Vid långvarig exponering kan damningen orsaka stenlunga. 
Damning i byggskedet kan bekämpas genom bevattning. 

Elektromagnetiska fält
Elsystemet i järnvägen omfattas av kablar, transformatorer, kontaktledningar, 
reläer med mera. Alla dessa ger upphov till lågfrekventa magnetiska fält (LF). 
Magnetfältsstyrka varierar främst beroende på avstånd till kontaktledningen 
men är också beroende av belastningsströmmen och hur ledningarna är 
placerade. Runt omkring kontaktledningen är fälten starkast och de sprids 
radialt. Magnetfältet avtar snabbt från järnvägen i takt med avståndet. 
Flera tåg, högre hastighet, acceleration och inbromsning bidrar till mer 
strömförbrukning som i sin helhet ger upphov till högre magnetfält.

Tidigare utförda beräkningar visar att magnetfältsstyrka vid 20 meters 
avstånd från spårmitt sjunkit till 0,2 µT eller lägre i årsmedelvärde.

Magnetfältets styrka på olika avstånd från järnväg då tåget passerar 
respektive är mer än 2,5 km bort visas i Figur 4.16 (TRAST , 2015).

Figur 4.16 Magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen då tåget passerar respektive 
är mer än 2,5 km bort.
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Bedömer man att det finns risk att människor eller störningskänslig 
utrustning kan komma att påverkas av för höga magnetfält, studeras dessa 
platser speciellt.  Möjliga åtgärder för att minska den elektromagnetiska 
påverkan kan vara förändringar i källan avseende utformning och placering 
av strömtillförsel, kablar och don, eller avskärmande åtgärder mellan källan 
och mottagarpunkten.

Buller
Tåg som trafikerar den nya stambanan kommer att vara mer moderna och 
tystare än de tåg som trafikerar våra järnvägar idag (Trafikverket, 2017c). 
Stambanan kommer inte heller trafikeras av godståg. Trots detta kommer 
buller att vara en negativ miljökonsekvens på alla avsnitt där järnvägen inte 
förläggs i tunnel. Konsekvensernas omfattning bestäms av hur järnvägen 
placeras i förhållande till de miljöer som är känsliga för buller. 

Hur landskapet ser ut har en stor påverkan på hur buller sprids, men har 
också i ett längre perspektiv påverkat var människor har valt att bosätta sig 
och var vägar och järnvägar har placerats. 

I områdets större tätorter finns den största koncentrationen av bostäder och 
annan känslig bebyggelse. Inom tätorterna finns det också få områden som 
idag är helt opåverkade av buller av olika slag. Ny järnväg inom tätort innebär 
alltid en stor påverkan på befintlig bebyggelse och leder till ett stort behov 
av bullerskyddsåtgärder. Centrala stationslägen innebär i allmänhet att fler 
tätbebyggda miljöer påverkas av buller. Hur järnvägen placeras i förhållande 
till befintlig infrastruktur inom tätorterna styr också i vilken grad situationen 
kommer att förändras.

Områdets dalgångar är mer exploaterade än omgivande skogsmark, och inom 
dessa finns de flesta mindre tätorter och samhällen. Dalgångarna blir på så 
sätt känsliga för buller, men då den äldre transportinfrastrukturen till stor del 
följer dalgångarna är det sällan dessa är opåverkade av buller idag. 

I de stora skogsdominerade områdena mellan dalgångarna är befolkningen 
glesare och det är här som landskapets idag mest opåverkade områden 
finns, och framförallt mellan Bollebygd och Borås där inte flygbuller från 
Landvetter påverkar. Sådana områden kan vara viktiga som friluftsområden 
och på vissa platser förekommer vandringsleder som går genom landskapet. 
En järnväg genom dessa områden påverkar förhållandevis få boendemiljöer, 
men skulle lokalt innebära stora förändringar mot dagens situation. En 
lokalisering nära väg 27/40 skulle minska arealen av opåverkade områden 
som berörs.  

I sjölandskapet mellan Mölndal och Mölnlycke samt sydväst om Borås är 
befolkningen till stor del koncentrerad runt sjöarna och områdena nyttjas 
också i hög grad för rekreation och friluftsliv. Att buller sprids långt över 
vatten ökar områdets känslighet.

Där riktvärden överskrids kommer bullerdämpande åtgärder att 
övervägas. Åtgärderna kan vid bullerkällan vara i form av skärmar eller 
vallar. Om åtgärder erfordras vid mottagarpunkter kan det vara i form av 
fasaddämpning eller lokala dämpande åtgärder för uteplats. Om tillräcklig 
bullerdämpning inte kan klaras med rimliga åtgärder, kan erbjudande om 
förvärv vara en möjlig åtgärd.

Vibrationer och stomljud
Problem med stomljud uppkommer vanligtvis när järnvägen går i bergtunnel, 
och med byggnader anlagda direkt på berget ovan tunneln.  Hus som är 
pålade till berg får i allmänhet lägre nivåer än de som är anlagda direkt på 
berget. Stomljud kan även förekomma vid järnväg i ytläge, men stomljudet 
maskeras då ofta av det vanliga luftburna bullret. Problem med vibrationer 
uppkommer typiskt då järnväg och en byggnad är grundlagd på en 
sammanhängande, lös jordart, som lera.  

Utredningsområdet består till stor del av urberg med inslag av morän av 
varierande mäktighet, se jordartskarta i Figur 4.4. Framförallt i Mölnlycke 
och vidare mot Mölndal finns stora koncentrationer av bostäder som är 
grundlagda direkt på berget. Annars är områdets befolkning i huvudsak 
koncentrerad till dalgångarna, där tidigare havsnivå, inlandsisen och 
vattendrag har avsatt en variation av finkorniga jordarter som lera och sand. 
Stora områden med leror förkommer framförallt i Mölndalsåns dalgång och 
i mindre omfattning i Storån och Nolåns dalgång samt i Härryda-Hindås 
dalgång. I dalgångarna finns en stor variation av jordarter (lera, silt, sand och 
grus).

Sammanfattningsvis kommer risk för stomljudsproblem att finnas vid tunnlar 
i stort sett hela utredningsområdet, och risk för komfortstörande vibrationer 
företrädesvis vid passage av dalgångar. Lokala variationer kan förekomma 
och både stomljud och vibrationer kommer att utredas i kommande skeden.

Där riktvärden överskrids kommer dämpande åtgärder att övervägas. 
Vibrationer och stomljud åtgärdas främst i källan genom dämpande åtgärder 
under räls och bankropp. Om tillräcklig vibrationsdämpning inte kan klaras 
med rimliga åtgärder, kan erbjudande om förvärv vara en möjlig åtgärd.

4.8 Naturresurser 
Hushållning med resurser i den fysiska miljön är ett grundläggande 
mål i miljöbalken. Miljöbalkens kapitel 3 och 4 innehåller 
hushållningsbestämmelser rörande mark- och vattenområden i kapitel 3 och 
4. Vattendirektivet är bland annat införlivat i den nationella lagstiftningen 
i 5 kap miljöbalken och förordning (2017:868) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. EU:s ramdirektiv för vatten beskriver att medlemsländerna 
ska hushålla med vatten och vilken vattenkvalitet som ska uppnås för yt- och 
grundvattenområden.

4.8.1 Ytvatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten enligt bestämmelserna i 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är ett led i att Sverige ska följa 
EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till att skydda och förbättra kvaliteten 
på vattenmiljön inom EU. MKN är ett rättsligt verktyg som innebär att 
vissa kvalitetskrav på vattnet ska uppnås till en viss tidpunkt. Alla större 
ytvatten (sjöar, vattendrag, kustvatten) är indelade i vattenförekomster, vilka 
klassificeras avseende vattnets nuvarande status av vattenmyndigheten 
i respektive vattendistrikt. MKN och statusklassificeringar för ytvatten 
fastställs av vattenmyndigheterna enligt Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2019:25).

Den ekologiska statusen i vattenförekomsterna klassas utifrån ett antal 
biologiska, kemisk-fysikaliska och hydromorfologiska bedömningskriterier, 
s.k. kvalitetsfaktorer. Ekologisk status klassificeras i fem klasser: hög, god, 

måttlig, otillfredsställande respektive dålig status.

Den kemiska statusen bestäms av gränsvärden för ett 40-tal kemiska 
miljögifter som benämns prioriterade ämnen (HaV, 2019). Exempel på 
prioriterade ämnen är kadmium, kvicksilver och polyaromatiska kolväten 
(PAH). Om gränsvärdet för ett av de prioriterade ämnena överskrids uppnår 
vattenförekomsten inte god kemisk ytvattenstatus.

MKN innebär att minst god ekologisk status och god kemisk status ska 
uppnås i samtliga ytvattenförekomster. För den ekologiska statusen gäller 
normalt en tidsgräns till 2021. För kemisk status har ingen tidsgräns angivits. 
För kemisk status finns undantag för de höga halterna av kvicksilver och 
bromerade difenyletrar (PBDE) i fisk som innebär att mindre stränga krav 
gäller. Generellt får ingen kvalitetsfaktor påverkas i en sådan utsträckning att 
den sänks över en klassgräns. För de vattenförekomster där någon parameter 
är i den sämsta klassen får, i normalfallet, ingen försämring ske alls.

Totalt finns 62 ytvattenförekomster inom utredningsområdet, 43 
vattendrag och 19 sjöar (se Figur 4.6). Av dessa bedöms 55 ha måttlig 
och 4 otillfredsställande ekologisk status, huvudsakligen till följd av 
klassificeringarna för kvalitetsfaktorn fisk (VISS, 2019). Fiskbestånden 
bedöms vara påverkade och den främsta påverkansfaktorn uppges 
vara vandringshinder för fisk i form av anlagda dammar. För 3 tre 
vattenförekomster bedöms den ekologiska statusen vara god.

Den kemiska statusen uppnår ej god för samtliga 62 ytvattenförekomster 
inom utredningsområdet (VISS, 2019). Detta beror på att halterna av 
kvicksilver och PBDE i fisk bedöms överskrida gällande gränsvärden. 
Gränsvärdena för dessa två ämnen bedöms överskridas i samtliga svenska 
ytvattenförekomster till följd av långväga och tidigare atmosfäriska 
nedfall, och ett undantag har därför införts för dessa två ämnen. I fyra 
vattenförekomster överskrids gränsvärdena även för andra prioriterade 
ämnen, bland annat i Viskan nedströms Borås som är förorenad av tidigare 
industriutsläpp. 

4.8.2 Grundvatten
Grundvattentillgångar i både berggrund och jordlager varierar stort inom 
utredningsområdet, se Figur 4.5. När det gäller grundvatten i berggrunden 
är uttagsmöjligheter/vattenföring starkt kopplat till närhet till sprickzoner 
med god tillrinning. Betydande grundvattenmagasin i jordlager inom 
utredningsområdet finns framförallt inom de större stråk med isälvsmaterial 
som finns i anslutning till dalgångarna kring Bollebygd (Nolån-Storån) och 
Borås (Viskan), samt längs Mölndalsåns dalgång mellan Landvetter och 
Hindås.

Grundvatten används för enskild vattenförsörjning inom hela 
utredningsområdet och enskilda brunnar kan framförallt förväntas finnas i 
tätare bebyggelse utanför områden med kommunal vattenförsörjning.

Grundvatten i både jord och berg kan bli viktigt att ta hänsyn till även i lokal 
skala, till exempel vid stora grundvattentryck (artesiska förhållanden) eller 
där det finns en koppling till naturvärden, till exempel större våtmarker.

Det finns miljökvalitetsnormer även för grundvatten, vilka fastställs med stöd 
av 5 kap miljöbalken, enligt vattenförvaltningsförordningen. Statusklassning 
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Järnvägen kommer även att kunna ge upphov till påverkan på 
vattenkvaliteten i ytvattentäkter, exempelvis genom diffusa utsläpp, 
som spridning av bekämpningsmedel och föroreningar. Det finns även 
risk för punktutsläpp till följd av olyckor. Passage genom förorenade 
områden medför risk för föroreningsspridning till såväl grundvatten- som 
ytvattentäkter. Liksom för grundvattenförekomster behöver lokaliseringen 
och utformningen av järnvägen anpassas för att säkerställa att vattentäkter 
inte påverkas negativt.

Järnvägen kan komma att innebära intrång i de vattenskyddsområden som 
omger vattentäkter. Om den anläggs genom ett vattenskyddsområde måste 
hänsyn tas till skyddsområdets skyddsföreskrifter för att inte riskera skada på 
vattentäkten. 

Negativa effekter på enskilda brunnar, som vattenunderskott och försämrad 
vattenkvalitet, kan uppstå inom utredningsområdet. Om befintliga brunnar 
påverkas kan de behöva ersättas med nya brunnar.

Masshantering
Anläggandet av järnvägen kommer sannolikt att generera stora mängder 
schaktmassor. Mängden och kvaliteten på massorna är beroende av 
lokalisering och utformning av både själva järnvägen och kringanläggningar, 
som servicevägar och uppställningsytor. Massorna kan nyttjas för själva 
järnvägskonstruktionen och för anläggningar som hör till järnvägen, 
exempelvis bullerskyddsvallar, servicevägar, uppställningsytor men också till 
vissa åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande landskapet. 
Det kan också finnas möjlighet att med hjälp av massorna åtgärda brister och 
därmed skapa mervärde genom att exempelvis tillföra naturmiljöer som det 
råder brist på. Möjligheten att resursutnyttja massorna beror på massornas 
kvalitet men även på det specifika områdets behov och känslighet för att 
nyttja massor för exempelvis visuell avskärmning eller bullerskyddsvallar. 

Restprodukter
Ombyggnationer och rivning av befintlig infrastruktur kan ha negativa 
effekter på miljön då restprodukter ska tas om hand och nya material måste 
framställas. 

4.9 Risker 

4.9.1 Olycksrisker
Den nya stambanan kommer bara att trafikeras av persontåg varför 
riskexponeringen blir begränsad. Brand i tåg är det som ofta blir fokus 
i samband med järnväg i tunnel. Dagens regelverk avseende fordonens 
brandsäkerhet, säkerhetssystem och driftrutiner gör att sannolikheten för 
att en incident utvecklar sig till en vådaolycka i tunnel är mycket låg. Risken 
ska dock värderas och reduceras i enlighet med en utvecklad arbetsmetodik 
beskriven i EU-direktiven CSM RA (enligt EU/402/2013, EU/2015/1136) och 
TDOK 2016:0231. 

Det kommer inte att förekomma farligt gods på den nya banan, men det 
förekommer på transportnätet i övrigt. Farligt gods (under transport eller i 
industriell hantering) är en potentiell risk. Farligt gods är en benämning på 
kemikalier som, om de hanteras fel, kan vålla brand, explosion, förgiftning 
eller annan skada på människor och miljö. Nationella och internationella 
regelverk reglerar dessa transporter rörande mängdbegränsningar, 
samlastning, utförande av tankar, märkning och skyltning i syfte att minimera 

av grundvatten är bestämmelser om kvaliteten på vattenmiljön.

4.8.3 Vattentäkter och vattenskyddsområden
Inom utredningsområdet finns ett antal kommunala vattentäkter med 
tillhörande vattenskyddsområden, se Figur 4.13. Både ytvattentäker 
och grundvattentäkter finns representerade, som försörjer tätorter 
inom Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås kommuner. Mölndals 
huvudvattentäkt Rådasjön är även reservvattentäkt för Göteborg. Fastställda 
vattenskyddsområden inom utredningsområdet är relativt begränsade i yta 
och inkluderar vattenskyddsområden för Rådasjön respektive Finnsjön 
intill Mölndal–Mölnlycke, Västra Nedsjöns vattenskyddsområde vid Hindås, 
samt vattenskyddsområden för Bollebygds och Rävlandas vattentäkter 
i Nolån-Storåns dalgång. Arbete pågår med fastställande av betydligt 
större vattenskyddsområden för Rådasjön och för Nedsjöarna vid Hindås. 
Öresjö utgör huvudvattentäkt för Borås. Vattenskyddsområdet för denna 
ytvattentäkt berör området nord-nordöst om Borås. 

4.8.4 Täktverksamhet
Det finns ett antal befintliga grus- och bergtäkter inom utredningsområdet, 
enligt tillsynsmyndigheternas ärendesystem EDP MiljöReda. Bergtäkter 
finns i Bråta (nära Mölnlycke), Buagärde (utanför Bollebygd), Grönbo (sydöst 
om Bollebygd), Ramnaslätt (industriområde i Borås), Lillhult (Härryda), 
Bollebygd-Hestra, Härryda, Sandhults-Hulebo och Torpa Hestra (Viared). 

Naturgrustäkter finns i Snåkered (öster om Landvetter) och i Buagärde. I 
Sundshult finns en torvtäkt.

Inga kända naturresurser som omfattas av minerallagen (1991:45) 
förekommer i området.

4.8.5 Effekter och möjliga åtgärder - Naturresurser
Ytvatten
I anslutning till vattendrag, sjöar och våtmarker kan en järnväg ge upphov till 
förändrade hydrologiska förhållanden, fragmentering och förluster av habitat 
samt utsläpp av föroreningar.

Järnvägsanläggningen kan förändra de befintliga avrinningsförhållandena, 
vilket kan påverka ytvatten både upp- och nedströms järnvägen. Påverkan 
på ytvatten kan ske vid ökad eller minskad tillrinning på grund av 
ändrade flödesvägar, snabbare avrinning mot vattendrag och sjöar från 
hårdgjorda ytor samt till följd av dämmande eller dränerande effekter av 
järnvägsanläggningen. 

En järnväg kan medföra ingrepp längs stränder och i våtmarker samt 
barriäreffekter för vattenlevande fauna. Detta kan ge upphov till 
fragmentering och förluster av habitat samt försämrad konnektivitet mellan 
ytvattnet och omgivande svämplan. Vandringshinder i vattendrag kan 
försämra förutsättningarna för fisk att vandra mellan lek-, uppväxt- och 
födosöksområden.

Påverkan i form av utsläpp av föroreningar till ytvatten riskerar främst 
att uppstå från jord- och bergschakt och arbetsytor under byggskedet. 
Bergschaktarbeten genom sprängning orsakar bland annat ett kväverikt 
processvatten till följd av spill och dolor (ej detonerat sprängmedel). 

Beroende på slutrecipient kan detta få betydande miljöpåverkan om det 
släpps ut orenat. 

I de ytvattenförekomster som är belägna i närområdet till järnvägen kan 
förutsättningarna för att uppnå MKN påverkas negativt. Fysiska ingrepp 
och hydrologiska förändringar riskerar att försämra de hydromorfologiska 
förhållandena. Utsläpp av byggdagvatten kan medföra att gränsvärden för 
föroreningar överskrids. 

Lokaliseringen och utformningen av järnvägen är spelar stor roll för att 
motverka negativa effekter i anslutning till passager av och vid ytvatten. 
Vattendrag och sjöar kan behöva korsas med bro eller tunnel för att undvika 
fragmentering och annan påverkan i anslutning till vattenmiljöerna. 
I byggskedet kan lämpliga arbetsmetoder, tekniska lösningar och 
skyddsåtgärder motverka och minimera grumling i vatten och förorenande 
utsläpp från schakter och arbetsytor. Bland annat kan byggdagvatten från 
byggplatser, upplag och tunnlar behöva renas före utsläpp till recipient.

Grundvatten
Inom utredningsområdet finns ett antal grundvattenförekomster. Effekter 
kan komma att uppstå till följd av användning av kemiska produkter eller 
arbeten nära eller under grundvattenytan. Schakt, bankar och tråg kan 
förändra grundvattenbildning och grundvattnets strömning. Sådana åtgärder 
kan också orsaka dämning och dräneringar av grundvattnet. Detta kan 
medföra negativa konsekvenser för grundvattnet vad gäller uttagsmöjligheter 
och vattnets kvalitet.

Påverkan kan ske på grundvattennivåer och grundvattnets kvalitet både i 
drift- och byggskedet. Inläckande grundvatten som leds bort kan påverka 
nybildningen till grundvattenförekomsterna. Effekterna blir sjunkande 
grundvattennivåer och/eller förändrad grundvattenkemi. Konsekvensen kan 
bli sämre förutsättningar för att använda grundvattnet som dricksvatten. 

Om anläggningen förläggs under mark eller i skärning, kan detta 
innebära att grundvattennivåer sänks. Detta ger förändrade vattennivåer 
och kan även leda till förändrad vattenkvalitet i grundvattenmagasin. 
Sänkta grundvattennivåer kan medför negativa effekter på exempelvis 
våtmarksmiljöer eller andra miljöer där kopplingen till grundvattnet är 
viktig. Stabilitets- eller sättningsproblem kan uppstå vilket kan påverka 
omgivningen, till exempel befintliga byggnader eller kulturvärden. 

Vid lokaliseringen behöver hänsyn tas till de grundvattenmagasin som 
finns inom utredningsområdet, särskilt till grundvattenförekomster som 
omfattas av miljökvalitetsnormer. Förläggs järnvägen i anslutning till en 
grundvattenförekomst kommer anläggningstekniska metoder anpassas och 
skyddsåtgärder vidtas för att undvika påverkan på grundvattenkvaliteten och 
så långt som möjligt även grundvattennivåer.

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Inom utredningsområdet finns vattentäkter som utgör viktiga 
samhällsfunktioner och som kan påverkas negativt. Som nämnts ovan 
kan schakt, bankar och tråg ge effekter på grundvattnets strömning och 
nybildning. Detta kan medföra negativa konsekvenser på grundvattentäkter 
både vad gäller uttagsmöjligheter och vattnets kvalitet.
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riskerna. Det har medfört att olyckor med farligt gods är mycket ovanliga i 
modern tid. 

4.9.2 Riskområden
I detta tidiga skede är det ännu för tidigt att peka ut några specifika risk- 
och skyddsobjekt utmed den framtida sträckningen, men verksamheter 
i anslutning till Landvetter flygplats, verksamheter som omfattas av 
Sevesolagstiftningen och anläggningar som är klassade enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor kan nämnas som både riskobjekt och 
skyddsobjekt. Dessa kommer särskilt att omhändertas i den fortsatta 
riskhanteringsprocessen. Fler externa risker i järnvägsanläggningens 
omgivning är industrianläggningar (till exempel Viareds industriområde 
i Borås) och naturfenomen som skred och översvämning. 
Översvämningskarteringar för Viskan och Mölndalsån finns framtagna av 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Riskområden för 
översvämning finns runt Viskans förlopp genom Borås och vidare genom 
Viskadalen söder om Borås. Runt Mölndalsån berörs framförallt områden 
i Mölndals dalgång i Mölndal och Göteborg samt områden i Mölnlycke och 
Landvetter. Det finns även riskområden för översvämning runt Nolån, Storån 
och de nedre delarna av Sörån.

4.10 Klimat

4.10.1 Förändrat klimat
I SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskrivs dagens och framtidens klimat 
beräknat på de två klimatscenarierna RCP4,5 och RCP8,5. Enligt SMHI:s 
analyser benämns RCP4,5 som en medelhög nivå och RCP8,5 som en hög 
nivå av framtida utsläpp. Analysresultaten av framtidsscenarierna beskrivs 
som olika klimatindex kopplade till temperatur, nederbörd, tillrinning och 
markfuktighet.

Inom utredningsområdet beräknas årsmedelnederbörden öka med 10-25 
% till seklets slut. Nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet av seklet 
visar RCP8.5 på cirka 40 % ökning. Ökningen i mm följer det regionala 
nederbördsmönstret med störst ökning i utredningsområdet västra delar. 
Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal dygnsnederbörd kan öka med 
10- 20% beroende på klimatscenario. 

I hela länet förväntas årlig avrinning ha ökat med 5–15% vid mitten av 
århundradet, för att sedan fortsätta öka mot slutet av seklet, men då med 
varierande takt för olika vattendrag. Ökningen i avrinning sker främst 
vintertid. Vinterflödena blir större samtidigt som vårflödestoppar försvinner. 
Vegetationsperioden förlängs med 40–90 dagar, vilket kan påverka flöden 
och avrinning, samt mark-och vattenanvändning. Samtidigt ökar antalet 
dagar med låg markfuktighet och sommarperioder med lågflöden förlängs. 
För Västra Götaland visar resultaten att antalet varma dagar kommer öka och 
mot slutet av seklet kan temperaturen ha ökat med 3 - 5 grader beroende på 
klimatscenario (SMHI, 2015).

4.10.2 Klimatpåverkan
I detta avsnitt beskrivs järnvägens klimatpåverkan. Med klimatpåverkan 
avses den påverkan som bidrar till att den globala medeltemperaturen 
ökar, alltså en ökning av växthusgaser och därmed en förstärkning av 
växthuseffekten. Anpassning av själva stambanan till ett förändrat klimat, 
som exempelvis översvämningssäkring, hanteras i avsnitt 4.10.1.

Inrikestransporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av 
växthusgaser. Transportsektorn och hela samhället står inför en stor 
utmaning att minska sin energianvändning och sina klimatpåverkande 
utsläpp. Riksdagen fattade år 2017 beslut om att införa ett klimatpolitiskt 
ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga klimatmålet innebär att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från inrikes transporter, utom 
inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 
2010 (Regeringen, 2017).

Enligt det transportpolitiska målet ska även transportsektorn bidra till 
det nationella klimatmålet. Utifrån det nationella målet om nettoutsläpp 
av klimatgaser senast år 2045, har Trafikverket det långsiktiga målet att 
infrastrukturen ska vara klimatneutral senast till 2045, samt delmålen att 
utsläppen ska minska med minst 50 procent till 2030, minst 30 procent till 
2025 och minst 15 procent till 2020, jämfört med 2015 (Trafikverket, 2019d).

För järnväg ligger den största delen av dess totala klimatpåverkan 
under själva byggskedet. De samlade anläggningarna som behövs för en 
ny stambana bidrar bland annat genom användning av stora mängder 
klimatpåverkande material såsom betong och stål. Därmed spelar de 
topografiska förhållandena en roll för anläggningens totala klimatpåverkan 
genom att de i stor utsträckning är styrande för vilka anläggningstyper som 
blir aktuella. En omväxlande och framförallt kuperad topografi innebär att 
anläggningstyper som tunnel och bro, vilka båda kräver mycket betong och 
stål, blir mer vanligt förekommande jämfört med områden som är flacka där 
anläggandet kräver mindre mängder material och arbete.

Skog utgör en sänka för koldioxid liksom våtmarker. Därför medför 
lokalisering som huvudsakligen går genom skog och myrmark större 
klimatpåverkan jämfört med en som går genom mer uppodlade marker. 
Uppkomst av massor och möjlighet att använda dessa i eller nära 
anläggningen varierar också inom utredningsområdet. Transport av massor 
på längre sträckor orsakar också klimatpåverkan.

Trafikförändringar som sker i och med att ny järnväg tas i drift bidrar till 
en höjning eller sänkning av den totala klimatpåverkan då exempelvis fler 
resenärer väljer att färdas med tåg vilket innebär att resor med bil ersätts 
med ett alternativ med mindre klimatpåverkan.

Både lokalisering och utformning av anläggningen spelar således roll för i 
vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande.

I en studie av klimatpåverkan från höghastighetsjärnväg, sträckorna Järna-
Göteborg och Jönköping-Lund, har förslag tagits fram på olika åtgärder som 
kan göras för att minska utsläppen av växthusgaser i klimatkalkylen enligt de 
klimatkrav Trafikverket ställer (Trafikverket, 2017d). Resultaten visar att det 
går att åstadkomma 30 procent reduktion av utsläpp av växthusgaser enbart 
med hjälp av åtgärder vidtagna under detaljprojekterings- och byggskedet. 
Åtgärderna är möjliga att genomföra med dagens bästa tillgängliga teknik. 
Med hjälp av ett aktivt och målmedvetet klimatarbete inom branschen bör 
de vara möjliga att genomföra utan att göra stora kostnadspåslag. Det kan 
till exempel handla om åtgärder i planeringsskedet för att effektivisera 
masshantering, val av bro- och tunnellängder, teknikval med mera. Det pågår 
även forskning och tester, i att ta fram stål- och betongprodukter med lägre, 

och på sikt inga, koldioxidutsläpp i samband med tillverkningen. 

4.11 Miljökrav och riktvärden 

4.11.1 Byggande av järnväg
Processen för byggande av järnväg regleras av lagen om byggande av järnväg 
(SFS 1995:1649) och förordning om byggande av järnväg (SFS 2012:70). 
I lagen om byggande av järnväg finns hänvisningar till miljöbalkens 
hänsynsregler, bestämmelser för hushållning av mark- och vattenområden 
samt bestämmelser om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). Dessa lagar gäller således parallellt vid planläggningen.

Vid planläggning av järnväg ska olika intressen inom miljöområdet 
beaktas. De delar av miljöbalken som omfattas är bland annat allmänna 
hänsynsregler, bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, 
skyddade områden och miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer 
är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. 
Normerna gäller för kvaliteten av utomhusluft, vatten, omgivningsbuller och 
fisk- och musselvatten.

Utöver planläggningsprocessen för byggande av järnväg är arbetet knutet till 
plan- och bygglagen (2010:900). En fastställd järnvägsplan ger rätt till den 
markåtkomst anläggningen redovisat behov av, och kommunens detaljplaner 
och områdesbestämmelser reglerar användning av mark och vatten. En 
järnväg eller väg får inte byggas i strid med en gällande detaljplan eller 
områdesbestämmelse. I praktiken innebär detta att en väg- eller järnvägsplan 
inte bör fastställas innan kommunen har ändrat sina planer så att de 
överensstämmer med det planerade projektet. Om syftet med detaljplanen 
eller områdesbestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser 
göras.

4.11.2 Förordningar, vägledningar och andra lagskydd 
Till miljöbalken hör också ett antal förordningar av betydelse för 
lokaliseringsutredningen, exempelvis Miljöbedömningsförordningen 
(2017:966), Förordning (1998:1252) om områdesskydd, Förordning (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med flera. Skyddade områden 
i sträckningen som vattenskyddsområden och naturreservat omfattas av 
särskilda beslut och föreskrifter. Kulturmiljölagen (1988:950) syftar till att 
säkra tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Trafikverket har tagit fram ett antal olika vägledningar, riktlinjer och 
krav. Det finns exempelvis riktlinjer för buller, vibrationer och stomljud. 
Ytterligare riktlinjer för hur analyser ska genomföras i lokaliseringsskedet 
finns vad gäller landskap och kulturmiljö.
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5 Bedömning av miljöpåverkan
Trafikverket gör bedömningen att Projekt Göteborg-Borås kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Enligt 6 § 8 punkten i 
miljöbedömningsförordningen antas ”järnvägar avsedda för fjärrtrafik och 
anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga 
järnvägar för fjärrtrafik” medföra en betydande miljöpåverkan. 

Utredningsområdet är stort och omfattar en mångfald av skyddsvärda och 
känsliga miljöer. Inom utredningsområdet förekommer flera riksintressen, 
flera Natura 2000-områden och naturreservat samt ett stort antal ytvatten 
som omfattas av miljökvalitetsnormer. Den nya järnvägen kan komma 
att påverka vattenmiljöer, genom påverkan på hydrologi eller genom att 
vandringshinder uppstår. Flera vattenskyddsområden och vattentäkter 
förekommer inom området. Anläggningen kan även ge effekter på 
grundvattnets strömning och nybildning, vilket behöver beaktas. I samband 
med anläggningsarbetet kan grumling eller utsläpp av föroreningar behöva 
beaktas och hanteras. Projektet kan också medföra positiva aspekter för mark 
och vatten, då förorenad mark kan komma att saneras i berörda delar. 

En ny järnväg kommer att påverka markanvändningen och innebära att 
barriäreffekter uppstår som påverkar natur-, kultur och friluftslivsmiljöer. 
Viktiga ekologiska funktioner kan komma att påverkas. Påverkan från 
järnvägen kan till viss del motverkas genom en bra lokalisering av järnvägen, 
genom byggande av passager och genom att skapa förutsättningar för nya 
spridningssamband längsmed järnvägen. Barriäreffekter riskerar också 
leda till en ökning av viltolyckor genom att tvinga vilt mot stadsmiljöer 
eller vägar. Om den nya järnvägens sträckning passerar genom värdefulla 
odlingslandskap riskerar viktiga ekologiska samband att brytas upp. Större 
delen av utredningsområdet består emellertid av skog och våtmark.

Risken för negativa effekter från den nya järnvägen på kulturmiljöintressen 
är särskilt stora i de delar av utredningsområdet där flera olika typer av skydd 
och värden för kulturmiljön sammanfaller. Utredningsområdet innefattar 
ett flertal tätorter och i flera av tätorterna förekommer bebyggelsemiljöer av 
kulturhistoriskt värde. 

Det stora antalet tätorter inom utredningsområdet innebär vidare att en stor 
mängd människor kan komma att påverkas av den nya järnvägen. Människors 
hälsa kan komma att påverkas negativt av buller, vibrationer, stomljud 
och elektromagnetiska fält i järnvägens närområde. Buller från den nya 
järnvägen kan även påverka livsmiljöers kvalitet för arter och människor 
samt människors upplevelse av värdefulla miljöer. Projektet kommer kunna 
bidra till förbättrad luftkvalitet om det är så att biltrafiken minskar, men 
vid stationer och tunnelmynningar kan luftkvaliteten påverkas negativt av 
järnvägen.

Sociala effekter som kan uppstå är ändrade resandemönster, både i positiv 
och negativ inriktning. Den nya järnvägen kan även komma att påverka olika 
samhällsintressen, såsom allmänna vägar, bebyggelse och verksamheter.

Projektets klimatpåverkan och hantering av massor i projektet är viktiga att 
belysa i det fortsatta arbetet. Anläggandet av järnvägen kommer sannolikt 
att generera stora mängder massor. Mängden och kvaliteten på massorna 
är beroende av lokalisering och utformning av både själva järnvägen och 

dess kringanläggningar. Möjligheten att nyttja massorna beror på massornas 
kvalitet men även på behovet och miljöns känslighet. Massorna kan nyttjas 
för själva järnvägskonstruktionen och för anläggningar som hör till järnvägen 
men också till vissa åtgärder för anläggningens anpassning till det omgivande 
landskapet.

Den största delen den totala klimatpåverkan vid ny järnväg uppstår under 
själva byggskedet. Både lokalisering och utformning av anläggningen har 
betydelse för i vilken utsträckning den nya järnvägen är klimatbelastande. En 
omväxlande och kuperad topografi gör att det behövs anläggningstyper som 
tunnel och bro, vilka båda kräver mycket betong och stål.

En ny järnväg kan ge trafikförändringar och därmed bidra till en höjning eller 
sänkning av den totala klimatpåverkan, beroende på om fler resenärer väljer 
att färdas med tåg. 

Förutom direkta effekter bedöms även indirekta och kumulativa effekter 
kunna uppstå. Bedömningar mot miljökvalitetsnormer kommer att 
genomföras i det fortsatta arbetet.

Då projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan innebär det att 
samrådskretsen för utrednings- och planeringsarbetet utökas med fler 
intressenter, bland annat myndigheter, statliga verk, organisationer, särskilt 
berörda med mera. 
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6 Fortsatt arbete
6.1 Planläggning
Detta dokument utgör underlag för länsstyrelsens beslut om åtgärden kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ger förutsättningarna 
för hur den fortsatta planeringen av projektet kommer drivas vidare av 
Trafikverket.

För åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
projektet upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som sedan ska godkännas 
av Länsstyrelsen. Dessutom ska Trafikverket samråda med en utökad 
samrådskrets i den efterföljande planeringen. Den utökade kretsen ska bestå 
av övriga statliga myndigheter samt den allmänhet och de organisationer som 
kan antas bli berörda.

En samrådsredogörelse kommer att upprättas.

6.2 Viktiga frågeställningar

6.2.1 Hållbarhetsbedömning
Som en del av lokaliseringsutredningen genomförs hållbarhetsbedömningar 
vars viktigaste syfte är att ge beslutsstöd för val av sträckning utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Det innebär att lokaliseringsalternativen bedöms 
utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Hållbarhetsbedömning ska göras av lokaliseringsalternativ i syfte att jämföra 
dessa utifrån ett antal hållbarhetsparametrars bidrag till måluppfyllelse. 
Hållbarhetsbedömningar sker successivt under arbetets gång, till exempel 
vid avgränsning av stationslägen och korridorer. Avslutningsvis bedöms den 
sammanvägda hållbarheten av de korridoralternativ som kvarstår, vilket 
utgör underlag för förslag på rangordning.

6.2.2 Landskap 
Landskapsanalysens inledande bedömning av landskapets känslighet och 
potential har påvisat några aspekter i landskapet som ska studeras vidare 
i det kommande arbetet med lokaliseringsarbetet. Exempel på sådana 
fördjupningar är: ekologiska strukturer som kan påverkas av en barriäreffekt, 
sociala samband som kan påverkas av en barriäreffekt, tysta områden samt 
fördjupande stadsanalyser för stationsorterna. I det fortsatta arbetet med 
lokaliseringsutredningen tas det fram ett gestaltningsprogram.

6.2.3 Social konsekvensanalys 
I det fortsatta arbetet med lokaliseringsutredningen kommer det att tas fram 
en social konsekvensanalys, där också ett särskilt barnperspektiv kommer att 
ingå. Den sociala konsekvensanalysen kommer att belysa områden som berör 
Befolkning, Markanvändning, Vardagsliv, Mobilitet med mera. I takt med 
att utredningsarbetet fortskrider kommer åtgärder som föreslås avseende 
järnvägen att effektbedömas och konsekvensbeskrivas.

6.2.4 Naturmiljö 
Ett stort arbete med inventering av värdefulla naturmiljöer kommer att 
göras under vår och sommar. Det innefattar också ett arbete med analys av 
observationer av känsliga och skyddade arter. Förekomster av vilt kommer 

att studeras djupare. Senare i utredningen kommer också möjliga effekter, 
konsekvenser och skyddsåtgärder att studeras djupare. De perspektiv som 
särskilt ska bedömas innefattar barriäreffekter, ekosystemtjänster, grön 
infrastruktur och skyddade områden.

6.2.5 Hälsa
Buller, EMF, stomljud och vibrationer kommer att utredas fördjupat inom 
arbetet med lokaliseringsutredningen. 

6.2.6 Påverkan från byggskede
Byggskedet kommer att ge upphov till påverkan på omgivningen, vilket 
kommer att utredas vidare i det fortsatta arbetet.

6.2.7 Klimatpåverkan 
I arbetet med lokaliseringsutredningen ingår att systematiskt arbeta med 
att beräkna klimatkalkyl, som visar klimatgasutsläpp kopplat till byggandet 
av järnvägen samt vid drift och underhåll. Fokus i arbetet med klimatkalkyl 
ligger i att finna alternativskiljande aspekter mellan de förslag som arbetas 
fram, där resultatet från klimatkalkylen vägs tillsammans med andra faktorer 
såsom investeringskostnad och övrig miljöpåverkan. Klimatkalkyler kan 
även beräknas i flera skeden i projektet, för att undersöka möjligheterna 
till reduceringsåtgärder för minskad klimatpåverkan. Utöver arbetet med 
klimatkalkyl kommer en sammantagen bedömning av växthusgasutsläpp 
göras, där resultatet från klimatkalkylen vägs samman med resultat från 
samhällsekonomiska beräkningar för trafikomläggning. Detta för att få en 
helhetsbild från byggskede till trafikförändring, reinvestering, drift och 
underhåll där klimatpåverkan är i fokus.

6.2.8 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter, det vill säga effekter från flera källor som kan samverka, 
kommer att identifieras i kommande arbete med lokaliseringsutredningen. 
Exempel på kumulativa effekter är järnvägsanläggningens påverkan på 
ytvattenförekomster samt att översvämningsproblematik i områden med 
befintlig översvämningsrisk kan förstärkas i och med ett förändrat klimat. 
Barriäreffekter i landskapet riskerar att förstärkas av järnvägsanläggningen 
då det redan förekommer barriärer som väg 27/40. Effekter som buller och 
luftföroreningar kan förvärras i redan utsatta områden. 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-20 2020KS205  401 
  
 

Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område 

Sammanfattning  
I trafikförordningen (1998:1272)  finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De 
allmänna trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de 
allmänna trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen. 

Förvaltningen tog fram förslag på ändringar av gränser för tättbebyggt område och 
kommunstyrelsen beslutade den 25 september 2019 § 251 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra förändring av gränser för tättbebyggt område enligt förvaltningens förslag 
med vissa tillägg.  

Som en del i handläggningen, har sektorn för samhällsbyggnad skickat ut förslaget på 
remiss till polismyndigheten, väghållningsmyndigheten Trafikverket region väst samt 
berörda vägföreningar och markägare. Yttranden har inkommit från Trafikverket, som 
anser att de föreslagna områden inte är att betrakta som tättbebyggda områden enligt 
definitionen i trafikförordningen, samt från en enskild väghållare som har önskemål om 
bibehållen hastighetsskyltning om 20 km/h. 

För att kunna genomföra kommunstyrelsens beslut från den 25 september 2019 behöver 
kommunstyrelsen anta lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område. Förvaltningen har 
tagit fram förslag på lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område, bilaga 1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar: 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Mölnlycke,  
1401 2020:00004. 
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Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Landvetter, 1401 
2020:00005 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hindås,  
1401 2020:00006 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Rävlanda,  
1401 2020:00007 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Björröd,  
1401 2020:00008 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Härryda,  
1401 2020:00009 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Eskilsby,  
1401 2020:00010 

Ärendet 
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 

Avgränsningen för tättbebyggt område är betydelsefull vad det gäller möjligheten att 
besluta om lokala trafikföreskrifter där detta i princip är delat mellan kommunen och 
länsstyrelsen. Grundprincipen är att kommunen bestämmer om lokala trafikföreskrifter 
inom tättbebyggt område, både för de vägar där kommunen själv är väghållare och 
enskilda vägar, där till exempel en vägförening eller samfällighet är väghållare. När 
staten är väghållare för en väg genom tättbebyggt område beslutar kommunen endast om 
hastighetsbegränsning samt om stannande och parkering. 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att 
genomföra en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen.  

Sektorn för samhällsbyggnad gjorde en översyn av gränser för tättbebyggt område som 
kommunstyrelsen tog ställning till den 25 september 2019. Förvaltningen konstaterade att 
tätorterna i Härryda kommun inte hade förändrats sedan 2013, då den senaste översynen 
av tättbebyggt område genomfördes men att flera nya områden tillkommit och ytterligare 
områden är under planering och byggnation. Förvaltningen tog fram förslag på förändring 
av gränserna för tättbebyggt område. Kommunstyrelsen beslutade på samma möte i § 251 
att uppdra åt förvaltningen att genomföra förändring av gränser för tättbebyggt område i 
enlighet med förvaltningens förslag med tillägg att gränsen för tättbebyggt område för 
Härryda utökas norrut mot Sandsjön och västerut mot golfbanan för att omfatta 
Margretedalsvägen, samt Härsjödammsvägen i hela sin längd. 
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Samråd 
Det är kommunen som tar beslut om gränser för tättbebyggt område. I handläggningen av 
en lokal föreskrift för tättbebyggt område ska kommunen ta in remissvar från 
polismyndigheten, väghållningsmyndigheten Trafikverket region väst samt berörda 
vägföreningar och markägare.  

Trafikverket region väst föreslår i sitt yttrande att de nuvarande gränserna för tättbebyggt 
område ska behållas i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Björröd och att det i 
områdena Härryda samhälle och Eskilsby inte finns behov av beslut om tättbebyggt 
område, se bilaga 2. Skälet som Trafikverket grundar sitt yttrande på är att ett område 
enligt 10 kap. 9 § trafikförordningen får förklaras vara tättbebyggt område om det har 
stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. 
Trafikverket anser att de tillkommande områdena i de föreslagna lokala 
trafikföreskrifterna för nya tättbebyggda områden inte uppfyller dessa krav.  

Polismyndigheten har inget att erinra. Bland de enskilda väghållarna samt markägarna 
inkom det en erinran och det gällde att den nuvarande skyltning som finns på en väg idag 
som visar 20 km/h, skulle få vara kvar. Någon lokal trafikföreskrift för hastigheten på den 
aktuella vägen finns dock inte och 20 km/h är inte en möjlig hastighet att besluta om. 

Genomförande av beslut 
Kommunens beslut om tättbebyggt område innebär att den nya hastigheten för vägarna 
inom de tättbebyggda områdena är 50 km/h. Utanför tättbebyggt område är hastigheten 
70 km/h. Detta medför uppsättning av ett antal nya hastighetsskyltar. På Trafikverkets 
vägar är Trafikverket den myndighet som sätter upp de tillkommande skyltarna och på 
övriga vägar, kommunala och enskilda, är det kommunen. De sju nya lokala 
trafikföreskrifterna för tättbebyggt område innebär ett antal tillkommande skyltar och de 
nya skyltarna på Trafikverkets vägar redovisas i bilaga 3. Ytterligare tillkommande 
skyltar kommer att behöva sättas upp på kommunala och enskilda vägar. Kostnaden för 
uppsättning av skyltar uppskattas till 30 000 kr.  

Det är kommunen som fattar beslut om gränser för tättbebyggt område. Kommunens 
beslut kan överklagas till länsstyrelsen, vars beslut i sin tur kan överklagas till 
Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut går inte att överklaga. Då Trafikverket inte 
anser att de föreslagna områdena är tättbebyggda områden enligt definitionen i 
trafikförordningen, gör förvaltningen bedömningen att det finns risk att Trafikverket 
kommer att överklaga de föreslagna lokala trafikföreskrifterna för tättbebyggda områden 
om kommunen antar dessa. 

 

 

 

Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef   Fredrik Wejrot 
    Verksamhetschef trafik 
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Bilagor: 
1. Lokala trafikföreskrifter tättbebyggt område 
2. Yttrande från Trafikverket om utökning av tätbebyggt område, Härryda kommun  
3. Uppsättning av vägmärke hastighetsbegränsning  
4. Översyn av kommunens gränser för tätbebyggt område, kommunstyrelsens beslut 7 
mars 2019, § 85 
5. Förändring av kommunens gränser för tätbebyggt område, kommunstyrelsens beslut 25 
september 2019, § 251 
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1401 2020:00008 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Mölnlycke; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Mölnlycke som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020 då Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter  

1401 2013:00020 om tättbebyggt område i Mölnlycke skall upphöra att gälla. 
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1401 2020:00009 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Landvetter; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Landvetter som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020 då Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter  

1401 2013:00018 skall upphöra att gälla. 
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1401 2020:00010 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Hindås; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Hindås som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020 då Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter  

1401 2013:00016 om tättbebyggt område i Hindås skall upphöra att gälla. 
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1401 2020:00011 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Rävlanda; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Rävlanda som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020 då Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter  

1401 2013:00021 om tättbebyggt område i Rävlanda skall upphöra att gälla. 
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Tättbebyggt område Rävlanda
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1401 2020:00012 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Björröd; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Björröd som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020 då Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter  

1401 2013:00015 om tättbebyggt område i Björröd skall upphöra att gälla. 
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Tättbebyggt område Björröd
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1401 2020:00013 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Härryda; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Härryda som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020. 

. 
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1401 2020:00014 

 

 

 

 

 

 

 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Eskilsby; 

 

Beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen. 

 

Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 3 och  

3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 

De områden i Eskilsby som anges i kartbilagan till dessa föreskrifter skall vara 

tättbebyggt område. 

 

 

_______________ 

Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020. 

. 
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trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Maria Sandberg  

Trafikmiljö 

Direkt: 010-123 04 06 

Epost: maria.sandberg@trafikverket.se 
 

 

 

Lena Johansson 

Härryda kommun 

435 80 Mölnlycke 

 

 

Kopia till: 

Driftområde Landvetter 
Projektledare drift Erika Åkerblom 

Yttrande om nya föreskrifter för tättbebyggda områden i Härryda 
kommun 

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region, föreslår att de nuvarande gränserna 

för tättbebyggt område ska behållas i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och 

Björröd.  

I områdena Härryda samhälle och Eskilsby anser inte Trafikverket att det finns behov 

av beslut om tättbebyggt område.  

 

Bakgrund 

Härryda kommun, sektorn för samhällsbyggnad, har skickat en remiss till Trafikverket Region Väst för att få ett 

yttrande angående önskemål om utökade föreskrifter för tättbebyggda områden i Härryda kommun.  

 

Skäl 

Ett område får enligt trafikförordningen (1998:1272) 10 kap.9 § förklaras vara tättbebyggt område om det har 

stads- eller bykaraktär eller annars har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse.  

Trafikverket anser att de utökade sträckorna utefter Trafikverkets vägar som ni har föreslagit ska ingå i tättbebyggt 

område inte har den karaktär som avses i trafikförordningen. 

Desamma gäller utefter väg 549 genom Härryda samhälle samt väg 542 och väg 544 i Eskilsby.  

 

 

 

 

 

Maria Sandberg  

Trafikingenjör 
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Uppsättning av vägmärke hastighetsbegränsning 
Uppsättning av vägmärke för hastighetsbegränsning på Trafikverkets väg ansvarar och 
bekostar Trafikverket. 

Uppsättning av vägmärke för hastighetsbegränsning på kommunal väg ansvarar och bekostar 
Härryda kommun. 

Uppsättning av vägmärke för hastighetsbegränsning vägmärke för hastighetsbegränsning på 
enskild väg ansvarar och bekostar Härryda kommun. 

Bilderna nedan visar var ny vägmärken behöver sättas upp. De platser där det krävs 
vägmärken från båda håll är det illustrerat med både fram och baksida i samma bild. Ett 
svart sträck betyder att även en ny stolpe behöver sättas upp. 

Bilderna visar var nya vägmärken för hastighetsbegränsning krävs längs de större vägarna, 
Trafikverkets vägar. Det kan också komma att bli aktuellt med kompletterande vägmärken 
inne i bostadsområden. Inne i bostadsområden är det Härryda kommun som ansvarar för 
uppsättning av nya vägmärken för hastighetsbegränsning samt bekostar dessa. 

 

Eskilsby 

 
Karta över placering av vägmärke för hastighetsbegränsning i Eskilsby.  

 

1.

2.

3.
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1. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.  

 

 

2. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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3. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.  
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Härryda 

 

Karta över placering av vägmärke för hastighetsbegränsning i Härryda.  

 

 
1. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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2. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

 

 3. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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4. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.

 

5. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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6. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

 

7. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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8. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

 

9. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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10. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.  
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Landvetter 

 

Karta över placering av vägmärke för hastighetsbegränsning i Landvetter. 

 

 

1. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

2.

1.

3.

4.

5.
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2. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

 

3. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 
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4. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

 

5. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.  
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Mölnlycke 

 
Karta över placering av vägmärke för hastighetsbegränsning i Mölnlycke. 

 

 

1. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning. 

1.

2.
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2. Trafikverkets väg, Trafikverket ansvarar för uppsättning av vägmärke för 
hastighetsbegränsning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 251      Dnr 2019KS124

Förändring av kommunens gränser för tättbebyggt område 

 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2019 § 85 att uppdra åt förvaltningen att genomföra 
en översyn av kommunens gränser för tättbebyggt område i hela kommunen med anledning 
av att kommunens tätorter förändras i takt med samhällsutvecklingen.

Sektorn för samhällsbyggnad kan i översynen konstatera att tätorterna i Härryda kommun har 
förändrats sedan 2013, då den senaste översynen av tättbebyggt område genomfördes. Flera 
nya områden har tillkommit och ytterligare områden är under planering och byggnation. Det 
bedöms därför lämpligt att föreslå förändring av gränserna för tättbebyggt område.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 20 augusti 2019.

Kommunstyrelsens behandling 

Yrkande 
Per Vorberg (M) yrkar med instämmande av Patrik Linde (S), Mikael Johannison (M) och 
Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra förändring 
av gränser för tättbebyggt område i enlighet med bilagan Tättbebyggt område med följande 
tillägg:

Gränsen för tättbebyggt område för Härryda utökas norrut mot Sandsjön och västerut mot 
golfbanan för att omfatta Margretedalsvägen, samt Härsjödammsvägen i hela sin längd.

Vidare yrkar Per Vorberg (M) med instämmande av Patrik Linde (S), Mikael Johannison (M) 
och Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen anser uppdraget om att genomföra en översyn 
av kommunens gränser för tätbebyggt område slutfört med hänvisning till skrivelse daterad 
den 20 augusti 2019 från sektorn för samhällsbyggnad.

Proposition 
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att genomföra förändring av gränser för 
tättbebyggt område i enlighet med bilagan Tättbebyggt område med följande tillägg:

Gränsen för tättbebyggt område för Härryda utökas norrut mot Sandsjön och västerut mot 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-09-25

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

golfbanan för att omfatta Margretedalsvägen, samt Härsjödammsvägen i hela sin längd.

Kommunstyrelsen anser uppdraget om att genomföra en översyn av kommunens gränser för 
tätbebyggt område slutfört med hänvisning till skrivelse daterad den 20 augusti 2019 från 
sektorn för samhällsbyggnad.

----------------------
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Lokal trafikföreskrift om hastighet 

13 

2020KS204 
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Sektorn för samhällsbyggnad   
Petrus Sigvardsson 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-16 2020KS204  401 
  
 

Lokal trafikföreskrift om hastighet  

Sammanfattning  
I trafikförordningen (1998:1272) finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen . De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 

Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
hastighet inom område Bråtared i Rävlanda; Hedebergsvägen, Aspvägen, Lindvägen, 
Björkvägen, Alvägen och Ekdelasvägen.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar: 

Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 
Bråtared, 1401 2020:00007. 

Ärendet 
I trafikförordningen finns de allmänna trafikreglerna beskrivna. De allmänna 
trafikreglerna är beslutade av regeringen och gäller i hela landet. Utöver de allmänna 
trafikreglerna, har regeringen överlåtit åt kommuner att besluta om lokala 
trafikföreskrifter, vilka meddelas med stöd av 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen. De 
lokala trafikföreskrifterna är regler som gäller inom ett begränsat område i kommunen 
eller på en särskild plats. Det kan exempelvis handla om parkeringsförbud eller 
hastighetsbegränsning på en kommunal väg. 

Bråtared-Rävlanda Samfällighetsförening har ansökt om sänkt hastighetsbegränsning från 
50 km/h till 30 km/h på Hedebergsvägen, Aspvägen, Lindvägen, Björkvägen, Alvägen 
och Ekedalsvägen i Rävlanda. Samfällighetsföreningen är väghållare för vägarna men det 
är kommunen som beslutar om föreskrifter som rör färdhastighet enligt 10 kap. 3 § 
trafikförordningen då vägarna är inom tättbebyggt område. 
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Idag är hastighetsbegränsningen på vägarna 50 km/h enligt trafikförordningen 3 kap. 17 
§. I den föreslagna lokala trafikföreskriften sänks den högsta tillåtna hastigheten på 
vägarna till 30 km/h.  

Sektorn för samhällsbyggnad föreslår att kommunen antar lokala trafikföreskrifter om 
hastighet på Hedebergsvägen, Aspvägen, Lindvägen, Björkvägen, Alvägen och 
Ekdelasvägen enligt bifogad lokal trafikföreskrift. 

 
 
Anders Ohlsson 
Samhällsbyggnadschef  Fredrik Wejrot 
  Verksamhetschef trafik 

 

 

Bilaga: 
Lokal trafikföreskrift 
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1401 2020:00007 
 
 
 
 
Härryda kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet inom område 
Bråtared; 
 
beslutade den xx § xx av kommunstyrelsen.  
 
Härryda kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
På markerade sträckor inom område Bråtared, på Hedebergsvägen, Aspvägen, Lindvägen, 
Björkvägen, Alvägen och Ekedalsvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen.  
 

 
 
_______________ 
Denna föreskrift träder i kraft den xx 2020.  
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Begäran om startbesked för garantiarbeten 
gällande förändringar utifrån verksamheternas 

behov 

14 

2019KS748 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
Maria Hamrehjelm 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-07 2019KS748  052 
  
 

Begäran om startbesked för garantiarbeten gällande förändringar 
utifrån verksamheternas behov 

Sammanfattning  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan de kan genomföras. Investering för garantiarbeten 2020 pekades 
ut som ett sådant projekt. 
 
Den 5 mars 2020 i § 94 beviljade kommunstyrelsen startbesked för garantiarbeten i de 
delar som består av innehållna medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning 
från slutbesiktning. Kommunstyrelsen uppdrog samtidigt åt förvaltningen att återkomma 
när det gäller förändringar utifrån verksamhetens behov. 
 
Förändringar utifrån verksamhetens behov omfattar åtgärder för verksamheten som inte 
var med i ursprunglig projektering. Anpassningarna kan bero på ändrade förutsättningar 
för verksamheten eller tillkommande behov. 
 
De verksamhetsanpassningar som var planerade utifrån garantiarbeten 2020 berörde 
sektorn för socialtjänst samt sektorn för utbildning och kultur. Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd bedömer, efter samtal med båda dessa sektorer, att samtliga förändringar 
utifrån verksamhetens behov, förutom en, ska utgå (se bilaga 2). Den förändring som 
kommer genomföras gäller Pinntorps idrottshall i Landvetter. Beställning för denna 
förändring gjordes tidig höst 2019. Vid denna tidpunkt hade förvaltningen inte i uppdrag 
att begära startbesked för vissa investeringar. Fakturan för beställningen inkom dock först 
under kvartal 1, 2020. 
 
Mindre utrymme i budget har gett beställande sektorer tydligare signaler att framöver 
kommer de verksamhetsanpassningar som genomförs endast vara de som bedöms 
nödvändiga för att fortsätta kunna driva verksamhet i lokalerna. Det nya arbetssättet 
innebär att det blir svårare för sektorerna att få igenom s.k. verksamhetsanpassningar.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser uppdraget genomfört och därmed avslutat. 
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Per-Arne Larsson 
Sektorschef  Maria Hamrehjelm 
  Funktionschef 

 

 

Bilaga 

1. Kommunstyrelsens beslut, § 94 den 5 mars 2020 
2. Garantiarbeten – förändringar utifrån verksamheternas behov. 
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Förändringar utifrån verksamhetens behov

2020

Objekt
Planerad verksamhetsanpassning och ev. justeringar utifrån att 

de utgår som förändring utifrån verksamhetens behov

Beräknad kostnad 

- förändringar 

utifrån 

verksamhetens 

behov

Hedens förskola

Installation av värmepump för att kunna vistas i uterum året 

runt. 20 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Pinntorps idrottshall 55 000 70 000kr redan utfört . 

Hönekulla gård äldreboende

Ett flertal anpassningar utifrån att alla åtgärder utifrån 

besiktningen inte är genomförda av byggaren. Vissa justeringar 

som måste göras konteras på akut underhåll. 100 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor SOC.

Västergärdets förskola

Gården är vattensjuk då markförhållandena är sämre än 

beräknat. De justeringar som behöver genomföras konteras  på 

andra investeringsprojekt. 40 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Salmereds förskola

Justeringar på lekplats och uppsättning av solsegel genomförs 

inte som verksamhetanpassning, konteras istället på andra 

investeringsprojekt. 50 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Näckrosvägens stödboende Förebyggande åtgärder som inte genomförs. 50 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor SOC.
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Säteriskolan

Åtgärder som uppstått vid om- och tillbyggnation av skolan. 

Åtgärderna kommer att fördelas till akut och planerat underhåll. 50 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Furuhällsskolan

Önskemål från verksamheten gällande justeringar på den 

ombyggda skolgården. 100 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Östra Bygårdens äldrebodende Anpassningar på innergården gällande färsättning och material. 50 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor SOC.

Skyttepaviljongen Landvetter Avsatt för ev. anpassningar innan garantitiden är slut. 20 000

Utgår utifrån samverkan med 

sektor UTK.

Summa 535 000

Faktiskt utfall 70 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 94        Dnr 2019KS748 

Behandling av återremitterat ärende: Begäran om startbesked för 
garantiarbeten  

  
I samband med beslut om verksamhetsplan och budget, den 7 november 2019 § 308, 
beslutade kommunstyrelsen att vissa investeringsprojekt ska beviljas startbesked av 
kommunstyrelsen innan det kan genomföras. Investering för garantiarbeten 2020 pekades ut 
som ett sådant projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i § 58 den 6 februari 2020 att återremittera ärende om startbesked 
för garantiarbeten till förvaltningen för redovisning av ärendet innan beslut. 
 
En del av kostnaden för ett investeringsprojekt kallas garantiarbeten. Det förekommer vid 
byggentreprenad, det vill säga när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. 
 
Garantiarbeten omfattar kostnader som kommunen är ålagda att betala till entreprenör i form 
av innehållna medel innan byggentreprenaden anses avslutad samt kostnader för besiktningar 
och anpassningar till verksamhetens behov som uppkommit efter projektering. 
 
Garantibesiktningen ska enligt gällande lagstiftning genomföras 2 år efter slutbesiktning 
 
Kostnader för innehållna medel till entreprenör samt kostnader för besiktningar är kommunen 
som beställare av en entreprenad, enligt avtal, ålagda att betala. För att förhindra en rättstvist 
ska garantibesiktning genomföras. 
 
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 27 februari 2020. 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkande  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten i de delar 
som består av innehållna medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning från 
slutbesiktning.  
 
Vidare yrkar Per Vorberg (M) att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma 
när det gäller förändringar utifrån verksamhetens behov. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs yrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat bifalla yrkandet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-03-05 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar startbesked för garantiarbeten i de delar som består av innehållna 
medel, garantibesiktning, växtbesiktning och anmärkning från slutbesiktning.  
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma när det gäller förändringar utifrån 
verksamhetens behov. 
 

---------------------- 
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Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall 
i Hindås 

15 

2019KS203 
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Sektorn för utbildning och kultur 
Karin Beckman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-02-19 2019KS203 009 
 

Medborgarförslag om att bygga gymnastikhall i Hindås 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2019 i § 76 att till kommunstyrelsen 
remittera medborgarförslag att bygga en gymnastikhall i Hindås. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
Förslaget handlar om att kommunen ska uppföra en hall i Hindås som är utrustad för 
truppgymnastik och artistisk gymnastik för att avlasta befintlig idrottshall. 
 
En hall för enbart gymnastik kommer att byggas i Mölnlycke enligt fastställande av 
budget/plan 2019-2023 i kommunfullmäktige den 19 november 2018 i § 190. Hallen 
beräknas stå klar under 2021. Investeringskostnaden för en gymnastikhall i Hindås 
enligt medborgarförslaget beräknas uppgå till 30-40 mnkr beroende på utformning 
och placering.  
 
Befintlig idrottshall i Hindås har under vardagar en beläggning på 66 procent och 
under helger 64 procent, med undantag för sommarveckorna.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att det i nuläget inte finns behov av två hallar 
inredda för gymnastik i kommunen samt att andra investeringar behöver prioriteras.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från 
sektorn för utbildning och kultur daterad den 19 februari 2020. 

 

 

Päivi Malmsten  Karin Beckman 

Sektorchef   Verksamhetschef 

 

Bilaga 

Medborgarförslag om att bygga Gymnastikhall i Hindås.
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Här skriver du rubriken pa ditt medborgarförslag. 
Gymnastikhall i Hindäs 

2019 -03- 2 8 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 

Vàrt förslag är att det ska byggas en gymnastikhall i Hindäs utrustad bade för 

trùppgymnastik och AG::gymnastik för ätt avlästa de haüar som redan finns sorn 
behövs för an nan aktivitet.. Förslagsvis skulle denkunna -byggas. bred vid den befintliga .. 

~é3He.r1 lJt r11CJt y~9.~r1. . . 

En· ny hall- i· Hindäs skulle--mnebära att-gymnasterna • Hindás gymnastikfören•ng,- som · · 

V.LJ><_i~ \f~lcJig~ mycke] c1~ serraste ?r.~11, ~é3_ri. träna p~ ett ~~k-~'1 _C>c;h.. ~ricic:1r11éll?~riligt .?~tt'. .. 
Det skulle ocksá innebära att ungdomarna kan välja att stanna kvar i föreningen 

iställetföratt flytta tiH·andra föreningar med bättre·förutsättntngar·änHindäs-har: ············· 

···················· ·················-·································· ········--·································-·············· ··························· 

Med en ny hall skulle föreningen ocksá kunna erbjuda fier inriktningar inom 

·gymnastiken som vi heller inte kan erbjuda idag dà det inte firms plats ·för redskap· eller · 
tìoer i de . .befintHga hall ama. 

·····•···•·••···· ·····•··•·•· ································· ···•····•···· 

············• ·········•·• ············ ·······••······ ········•········· ················ 

······•···········------ ·········•······ ············· 
···················•········· ············· 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 

Det behövs en hall för att föreningen ska kunna växa ännu mer och fà ännu fier barn i 
rôrelse óch glädjëri.iatflära·siti saker öëhläräkähná öchkontrollèra sih.kfopp: 

Det behövs en hall för att avlasta de hallar som redan finns dà gymnastik kräver 

rnycket ·mäterìät som · behöver stora · förrád · eftersom · mätëdëlërï · ¡ · dä~islä~;iët behövsr tas· 
-bortoch-fram-varje-träning- eftersom andra -föreningar-samt skolan använder 

_LJ~ryr.n.r11e.ri~. ()(;~!,~-- . 

················ ··························································•······· 

-Det behövsengymnastikhall förattäven·deandra föreningarna ska·ku-nna·växadà 

gy_rr111_a,~tik.~11 _i nte ~l<lJ11{3 l:){3_h.ë>va.. ~~-lllYGk.~t tic:f{3r.. i. e:!~. é31'lc:líé:1 tlé3_ll_é3fíléJ _lJÍé31'1 _ m, exemps] . 
skulle fotbollen kunna ha inneträningar pá vintern och fier tider skulle kunna ges till 
innebandyn. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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Sektorn för administrativt stöd  
Gustav Cruce 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
Datum Dnr 
2020-02-19 2019KS527 009 
 

Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 190 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag angående discgolf i Wendelsberg. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. 
 
Medborgarförslaget handlar om att bygga en discgolfbana även kallad 
frisbeegolfbana i Wendelsbergsområdet i samband med planerad upprustning av 
området. Det skulle stärka områdets parkliknande karaktär och öka möjligheterna till 
motion. I medborgarförslaget finns ett förslag till banskiss samt bedömningar om 
underhåll, investeringskostnad mm. 
 
Förvaltningen fick i maj 2019 bifall på en ansökan avseende samverkansprojekt inom 
ramen för EUs landsbygdsprogram på totalt 2,8 mnkr varav 825 tkr i samfinansiering 
från förenings- och näringsliv för att rusta upp området. Arbetet kommer påbörjas så 
snart sektorn för teknik och förvaltningsstöd bedömer att det är möjligt. Projektet 
kommer binda ihop kommande bostadsområden vid Mölnlycke fabriker och Bråta. 
Det kommer finnas 1-1,5 km anlagd gångväg, discgolfbana, utegym, grillplats, 
vindskydd och eventuellt en hinderbana för Hulebäcksgymnasiets och andra skolors 
elever. Projektet sker i samverkan med förenings- och näringsliv. Det kommer ta 
extra hänsyn till personer med funktionsvariationer och ekologi. 
 
Medborgarförslaget bekräftar förvaltningens redan beslutade plan, arbetet kommer 
slutföras senast 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till skrivelse 
daterad den 19 februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 

 

Päivi Malmsten 
Sektorschef Utbildning och kultur Karin Beckman 
                                                                       Verksamhetschef Kultur och fritid 

Bilaga 

Medborgarförslag om discgolf i Wendelsbergs friluftsområde.
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Discgolf i Wendelsbergsomrädet 

HÄRRYDA KOMMUN 
Kornmunsryrelsen 

2019 -09- O 3 

Di¡¡f,enr 

Medborgarförslaget gäller byggnation av en discgolfbana i Wendelsbergfs;èo>ï=mñ"r~a~tt5ënTrl,'81'tEk,~;L--_j 

den planerade upprustningen av Wendelsbergs friluftsornràde, 

' ' !iii!\ ............ __ ------- 

li1 

; 
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; 
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Ätgärder i projektet 

* Vägvisare 
e lnformationsskylt 

Q;I Utsiktsplatser med 
orienteringsskylt + 
namnskylt 

• Besöksräknare 

• Spáng + nät 

Grusad förbindelse 

·- Namnskylt vid alla 
, dammarna 

e Parkbänkar, bord och 
bänkar 

~ lnformationstavlor i 
parken 

• Utegymmm . 

.Â Tillgänglighetsanp. 
p-plats 
+ Papperskorgar 

~ Yta som skapar entré 
l.:! med lek 

Kommunens förs/ag till förändringar i parkomrädet. 

Varför discgolf i Wendelsberg? 

Populariteten för sparten discgolf ökar kraftigt i hela Sverige. Nya banor byggs hela tiden och det 

stara flertalet drivs i kommunal regi. Svenska Frisbeeförbundet uppskattar att det finns ca 40 000 

aktiva utövare i landet.1 

Det finns fa rekreationsaktiviteter som kan mäta sig med discgolf när det gäller nytta 

kostnadsförhâllande. Sporten har lag kapital- ach underhállskostnad, samtidigt som en 18-hals bana 

kan ha ca 90 aktiva utövare samtidigt. Banorna ligger i kuperade skogs-, ängs- el Ier parkmiljöer vilket 
bidrar till motion- ach naturupplevelse. Det är en sport som de allra fiesta kan utöva oberoende av 

kön, etnicitet, alder, kunskapsnivâ eller socioekonomisk status. Dessutom har discgolf minimal 

miljöpàverkan ach kan utövas àret om. 

I dagsläget fin ns det ingen discgolfbana i Härryda kommun. Vilket kan jämföras med Göteborg, 

Allingsâs ach Boras som har ett flertal ba nor vardera. Fördelarna med att anlägga en bana i samband 

med Wendelsbergsparken är manga. Att knyta samman idrottsornrâdet vid Massetjärn med 

Wendelsbergsomradet skulle skapa en bra sammanfogning av sport ach natur. Närheten av 

Mölnlycke centrum ökar tillgängligheten för sparten, exempelvis skulle fritidsbanken kunna lana ut 

discar gratis. Det finns även goda komm una la kommunikationsmöjligheter till Wendelsbergsparken 

för kommunens invânare, likasá för spelare frán göteborgsomrâdet med omnejd. En discgolfbana 

hade bidragit till ökad folkhälsa i kommunen för en förhâllandevis lag kostnad i jämförelse med andra 

1 https://www.svt.se/nyheter /lokalt/jonkopi ng/allt-fler-spela r-frisbeegolf 
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idrottsanläggningar. I det stora hela kommer en discgolfbana bidra till en högre nyttjandenivä av 

parkmiljön. 

Förslagen placering av discgolfbanan i Wendelsberg 

Wendelsbergsparken är en utmärkt plats att anlägga en discgolfbana i. De naturliga hindren i form av 

buskar, träd, vatten och höjdskillnader gär det möjligt att skapa en utmanande bana för spelare pá 

alla niväer utan att stora ingrepp i den befintliga miljön görs. Nedan ges ett exempel pâ en banskiss 

över omrädet. Med start vid Mölnlycke idrottsplats skapar det en naturlig väg frân statsparksmiljö 
viciare in i skogsparksomrädet. Discgolfbanan vandrar sedan upp genom parken och avslutas nära 

startpositionen vid idrottsplatsen. 

Exempel pä bansträckning 
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Vad är discgolf? 

Discgolf är lika mycket en seriös idrott som en rekreationssport. Som internationell elitspelare kan 

man livnära sig pâ sparten. Enligt Svenska Frisbeeförbundet pâgâr det ett arbete att fá in sparten 
som en OS-gren 2024.

2 
Dock är majoriteten av de som utövar discgolf motionärer som ser spelet som 

en njutbar hobby. Den tilltalande sysselsättningen att kasta en disc, kombinerat med 

tävlingsmomentet, samtidigt som man kommer ut i naturen lockar allt fier. Det är en sport som är 

lätt att börja med, men samtidigt mycket svár att behärska. Man kan spela mot sig själv eller med 

and ra och det är en utmanande och rolig sport. 

Discgolfens principer är enkla; att spela en discgolfbana med sä fâ kast som möjligt. Varje hai har en 

utkastplats och en "korg" (s.k. kedjehäl) i vilken discen ska hamna för att avsluta spelet pá hälet. 

Banans svärighet bestâr av deis hälens längd, hinder i form av träd, buskar, vatten och höjdskillnader. 

Vid bläst fungerar även vinden som en svärighet. 

Vern kan spela? 

Det enkla svaret är att i start sett alla kan. Till skill nad frán manga andra aktiviteter vänder sig en 

discgolfbana till den breda allmänheten. Män och kvinnor, ungdomar, pensionärer, och 

smäbarnsfamiljer - alla kan spela discgolf. Det krävs inga höga utrustningskostnader, förutsätter inte 

stor kunskap och innefattar inte höga fysiska krav pá utövaren. Eftersom discgolf är sä enkelt att 

förstä, utöva och njuta av, behöver ingen känna sig utanför. Varje spelare hittar snabbt sin nivä och 
kan sedan utvecklas därifrän. 

Hur mycket kostar det att börja spela discgolf? 

De fiesta banor ligger i komm una la parker där alla spelar gratis. Pä icke kommunala banor tas det 

oftast ut en s.k. greenfee. Denna avgift brukar ligga pá ca 40-80 SEK per dag. Utrustningen är relativt 

billig. En disc kostar mellan 90-150 SEK och för att komma igäng behövs det i praktiken endast en 

disc. 

Hur mycket arbete krävs för att anlägga en discgolfbana i Wendelsbergsparken? 

För att anlägga en discgolfbana behövs utkastplatser, skyltar och korgar. Nägra träd eller buskar 

behöver inte planteras el Ier tas bort. Befintlig vegetation används vid bandesignen för att skapa 

2 https://www .svt.se/nyheter /lo ka lt/jonkoping/allt-fler-spela r-frisbeegolf 
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svärigheter ach tekniska utmaningar för spelarna. I vissa fall behövs dock grenar ach sly trim mas runt 

utkastplatser ach korgar för att göra dessa mer lättillgängliga. 

Utkastplatserna (Tee) 

Likt vanlig golf behövs det vid varje häl en markerad startpunkt. Dessa kan bestá av gjuten piatta eller 

marksten. En normal storlek är 1,8m x 3m. 

Kedjekorgar 

Varje hál behöver en karg vil ken monteras pa ett stativ som fästs i ett förankringsrör som gjuts fast i 

ett betongfundament i marken. För att minska slitage pa marken kring kargen kan man med fördel 

gjuta fast fier betongfundament ach ändra korgens place ring med jämna mellanrum. 

Sky/tar runt banan 

I anslutning till första hálet pa en discgolfbana är det vanligt med en informationstavla. Där beskrivs 

reglerna för spelet, en karta över banan ach dess olika hai samt plats för annan relevant information 

för besökare ach spelare. Vid varje hais utkastplats brukar det även finnas beskrivande skyltar med 

information om ha lets nummer, längd till kargen, rekommenderad spelväg ach ha lets par. Vid behov 

kan ocksá vägvisare mellan olika häl behövas. 
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Hur mycket underhäll kräver en discgolfbana? 

Efter att banan är anlagd ach uppsatt behövs i första hand bara sporadiskt underháll. Gräsytar i 
statsparksmiljö bör klippas regelbundet ach hai som har ängsmark behövs klippas ner 3-4 ganger per 

ar. Korgarna är tillverkade av galvat järn som svetsat ihop ach förankrat i betong ach utkastplatser är 
av sten el Ier betong vilket innebär mini malt underhâll. 

Ekonomi 

Att förmedla en exakt budget för att anordna en discgolfbana i Wendelsberg ligger utanför 

författarens kunskapsnivá ach nágot som är upp till kommunen att bedöma. Vissa indikatianer fin ns 

dock att tillgá. Vid planeringen av Vika Discgolf budgeterades 90 000 SEK för deras bana3. 

DiscGo/f Park är ett företag som anlagt ett flertal discgolfbanor i Sverige ach runt om i Europa. 

Företaget berättar pa deras webbplats att en discgolfbana pa 18 hai oftast kostar mindre än 

hälften av en tennis eller basketplan4• Utifrân den informationen kan en budget pâ förslagsvis 100 

000-200 000 SEK vara rimlig. 

Varför budgetera för discgolf i Wendelsberg? 

Det finns ett flertal skäl till att anlägga en discgalfbana i Härryda kommun ach i synnerhet i 

Wendelsberg. Kommunen saknar i dagsläget nâgon discgolfbana ach det finns ett start intresse att 

ha tillgáng till en hemmabana för kommunens redan aktiva spelare. Likasâ är discgolf en aktivitet 
som passar alla ach sparten lockar hela tiden nya spelare. Den planerade upprustningen av 

Wendelsbergsparken ska par ett ypperligt tillfälle för kommunen att anlägga en discgolfbana centrait i 

kommunens största art. I dagsläget fin ns en budget pa 2,1 miljoner kronor för att rusta upp 
Wendelsbergs friluftsornrâde". Att anlägga en discgolfbana i parken hade uppskattningsvis inneburit 

att 5-10% av dessa pengar gátt till discgolf. Vilka förändringar inom budgetens ramar som krävs för 

att ska pa en bana för discgolf ligger utanför författarens insyn i projektet. Likväl kommer detta 

medborgarförslag avslutas med en diskussionsdel där vissa godtyckliga antaganden görs för att 

poängtera rimligheten med en discgolfbana i parken. 

3 http://vika.se/wp-content/uploads/2016/09/bilaga-2-vika-frisbeegolf.pdf 
4 https://www.discgolfpark.com/sv / discgolfpa rk/ om-oss/ 
5 https://www. ha rryda .se/a rkiv / nyhetsa rkivu pplevaochgora/wendelsbergsfriluftsomradeutvecklasmedeupengar 
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Diskussion om Discgo/f e/Ier Utegym i Wendelsberg 

I förslaget för förändringar i Wendelsbergsomrâdet föreslâs uppförandet av ett utegym i parken. 

Utan tydligt stöd för uttalandet ponerar vi att kostnaden för att anlägga ett utegym är det samma 

som för en discgolfbana. Vilket av alternativen kommer gynna allmännyttan för kommunens invánare 

mest? 

Det finns redan ett flertal utegym i kommunen idag. Med en sa liten radie som 1-2 km frán 

Wendelsberg kan man finna tvä utegym (Säteriet ach Mölnlycke idrottsplats) ach ett flertal 

kommersiella gymkedjor är redan etablerade i kommunen. I jämförelse ligger den närmsta 

discgolfbanan i Skatás rnotionsomráde, ca 15 km frän Wendelsberg. Belyst frân ett annat perspektiv 

riktar sig de olika aktiviteterna till tvá olika rnálgrupper, Majoriteten av de individer som nyttjar ett 

utegym är redan fysiskt aktiva med god fysisk hälsa. Oftast används utegym som ett komplement till 

konditionsträning vid till exempel löpning. Med det i beaktan bör dessa motionärer med lätthet 

kunna utnyttja de tvà and ra utegymmen i näromrâdet. Discgolf däremot riktar sig till en större 

málgrupp där fier individer har förrnâgan att testa el Ier regelbundet utöva aktiviteten. Att det inte 

kräver särskilt stark grundfysik gör det även möjligt att na ut till en mâlgrupp som i dagsläget inte är 

fysiskt aktiva. I den bemärkelsen kan discgolf ses som ett komplement till de olika 

idrottsverksamheter som är etablerade i kommunen i dagsläget. Tack vare att discgolf riktar sig till en 

bredare rnálgrupp, samtidigt som intresset hela tiden ökar för sparten kommer nyttjandet av banan 

ske i större utsträckning än nyttjandet av ytterligare ett utegym. 

Medborgarförslag av 

Patrik Pettersson Datum 

Kontaktuppgifter: 

patrik_p82@hotmail.com 

Patrik Pettersson 

Brännhögsvägen 7 

435 35 MÖLNL YCKE 

Bildreferenser: 

Sida 3. "Frisbeeçol] in Vesileppis" av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2.0, "Disc Gaff Debory" av Kevin N. Murphy med licens CC BY-NC 2.0 

Sida 4. "Drive an Hale 1" av Melissa Clark med licens CC BY 2.0, "First round at Adair County Park" av David Burn med licens CC BY-SA 2.0, 

"frisbeegalf Puija elakuu 2019" av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2.0 

Sida 5. "Frisbeeqot] an the tap af Tahka hill r av Visit Lakeland med licens CC BY-ND 2. 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Bo Ekström 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-25 2020KS79  008 
  
 

Motion om upphandling av el från vårt eget bolag 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari § 42 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz (S) 
angående att kommunen ska upphandla el från Härryda Energi Elhandel AB. Motivet för 
förslaget är att kommunens egna bolag garanterar att den el man säljer är förnybar.  
 
Härryda kommun har idag upphandlat el genom förnyad konkurrensutsättning. 
Leverantör är Energi Sverige AB och det avtal som kommunen tecknat innebär att elen 
som levereras kommer från förnyelsebara energikällor. Vid framtida upphandlingar står 
det kommunen fritt att välja den miljöklassning av el man finner lämplig till det lägsta 
priset. 
 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen framgår att kommunen aktivt ska 
verka för att fler privata utförare ska leverera tjänster till den offentliga arenan. Vidare 
har kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i sina verksamhetsplaner angivit att privata 
initiativ är välkomna inom alla områden och att de ekonomiska förutsättningarna ska vara 
så förutsägbara och rättvisa som möjligt. 
 
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att möjligheten att köpa förnybar elenergi är 
goda med hjälp av befintligt regelverk vid upphandling. Vidare finns det en fungerande 
marknad som bör garantera bästa möjliga pris på elen vid upphandling. Slutligen har 
kommunfullmäktige och nämnder antagit styrdokument där man tydligt signalerat att 
konkurrensutsättning är önskvärt.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 25 mars 
2020. 
 

Peter Lönn 
Kommundirektör            Bo Ekström 
                                                                           Ekonomichef 
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% 
Kommunstyrelsen 

Motion 

Upphandling av el från vårt egna bolag 

2020 -01- 30 

Diarienr / Diarieplanbeteckn 

Härryda Kommun måste börja ta ansvar för sin egen miljöpåverkan. 
Under många år har vi varit en kommun som haft en bra grundsyn när det kommer till 
miljö. De senaste åren har vi drastiskt tappat denna initiativförmåga. 

Vi måste nu ånyo ta upp kampen om att vara en kommun i framkant i miljöfrågan. 
Många kommuner har redan börjat göra sina satsningar på energi. 
Vi behöver börja med att säkerställa att den el vi köper in inte är miljöpåverkande. 
Vi har ett eget bolag som lovar att den el de säljer endast är förnybar. 

Vi socialdemokrater vill därför att: 
• Man vid nästa upphandling gör klart med att upphandla kommunens elektricitet från 

Härryda Energi Elhandels bolag AB. 

För Socialdemokraterna: 

de±star. 
Patrik Linde 

a.lo /Ahaaam 
UIla-Kar~ Johanss 

££2- Robert Langholz 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 99        Dnr 2019VFN629 

Motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen av elevens val 
ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. 
 
Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 
projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse 26 februari 2020. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

---------------------- 
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Sektorn för utbildning och kultur  

Elin Rosén 

 

 

 

 Välfärdsnämnden 

 

 
  

Datum     Dnr 

2020-02-26 2019VFN629  610 

  

 

 

 

Motion om profilklasser 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 

Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 

profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 

förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 

samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för 

verksamheten. 

 

De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell 

reglering av timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 

ökades undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte 

öka undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på 

högstadiet. Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra 

över. De skolor som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen 

av elevens val ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har 

musikprofil som kommungemensamt alternativ.  

Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa 

ämnen. Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 

procent för att ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje 

skolas rektor som styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 

Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 

timplanen i grundskolan. 

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 

projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 

Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 

begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn 

av timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 

nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala 

anpassningar av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på 

varje skola och inte genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en 

god samverkan mellan kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun.  
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 

februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 

remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 

Motionärerna yrkar att förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 

profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 

förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 

samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för 

verksamheten. 

 

Grundskolans timplan 

De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell 

reglering av timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 

ökades undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte 

öka undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på 

högstadiet. Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra 

över. De skolor som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Denna 

minskning ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil 

som kommungemensamt alternativ.  

 

För att behålla musikprofilen på Ekdalaskolan gjordes under en period ett försök med 

undervisningstid utanför timplanen. Detta resulterade i att flera elever lämnade 

musikprofilen och Ekdalaskolan erbjuder därför inte längre en musikprofil.  

 

Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 

timplanen i grundskolan. I uppdraget ska Skolverket analysera hur mycket tid varje ämne 

ska få och särskilt titta på om elevens val ska tas bort helt eller minskas ytterligare. 

Skolverkets uppdrag ska redovisas senast den 31 mars 2021. 

 

Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt inom vissa ämnen. Vid 

skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp 

minskas med högst 20 procent. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för 

svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Rektorn beslutar om hur 

utrymmet för skolans val ska användas. Flera skolor i kommunen arbetar med att 

förstärka estetiska lärprocesser på olika sätt inom ramen för skolans val.  

Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 

projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. Varje rektor kan ansöka om utökad 

samverkan med kulturskolan. 

I dagsläget finns en lokalmässig begränsning för vilka skolor som har utrymme att 

bedriva en profilerad musikundervisning. Inom ordinarie undervisning finns dock stora 

möjligheter att låta eleverna uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer, både i 

samverkan med kulturskolan och i ämnessamverkan på skolorna. 
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Förvaltningens bedömning  

Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 

begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn 

av timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 

nationell nivå under 2020. 

Förvaltningen bedömer även att de möjligheter till lokala anpassningar av timplanen som 

finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte genom ett 

centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 

kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun bland annat i form av olika projekt.  

 

Päivi Malmsten 

Sektorschef  Paula Palmdahl 

  Verksamhetschef 

Bilaga 

Motion om profilklasser 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2019 -10- 2 2 

Diarienr I Oiarieplanb!rteckn 

miJöesriet de sr6na. 
HRRYDA 

Motion om profilklasser 

Profilklasser i musik har under ett antal àr bedrivits pa Ekdalaskolan. Inför nästa läsär sker 

ingen intagning i profilklass, och det är därför av stor vikt att att se över möjligheterna att 

inför läsáret 2020-2021 utveckla samverkan med Kulturskolan med syfte att äteruppta och 

utveckla profilklasser i musik. 

Profilklasser i musik bör vara en självklar del i grundskolans verksamhet, som en möjlighet 

att ta vara pa den samverkansmöjlighet som finns inom kommunen, med en väl fungerande 

Kulturskola. Mängàriga erfarenheter frän skolor runt om i landet visar pa fördelar för bade 

individer och för kommunen i stort. 

Elever med specialintresse i musik, kan inom profilklasser fa ökade möjligheter till att 

förbereda sig inför ett yrkesliv, där musik ses som en viktig kompetens. I nom profilklasser i 

musik far särbegavade elever möjlighet till en särskild stimulans pà samma gang som alla 

elever far genom musiken redskap för utveckling i alla skolämnen. Välfungerande 

verksamhet med profilklasser i musik har visat sig skapa attraktivitet för elever även frán 

andra kommuner. 

Erfarenheter frän undervisningen inom profilklasser ger möjlighet till inspiration även för 

ordinarie skolundervisning och en stor möjlighet att berika kulturlivet pa skolan. 

Därför yrkar vi att: 

Förvaltningen ges i uppdrag 

att se över möjligheterna att bedriva profilklass i musik i samverkan mellan 

Kulturskala och grundskola under de nya förutsättningarna med en ny timplan, 

att ge förslag pä en utvecklad organisation för samarbetet, samt 

att ge förslag pà vilken skola som skai/ föresläs ansvara för verksamheten. 
m 

Roland Jonsson 

•. @ « 
• Mare stria 

Miljöpartiet de gröna Härryda 

Mölnlycke 17 juni 2019 
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Motion om de juridiska konsekvenserna av 
Internationella Engelska Skolans etablering i 

Härryda kommun 

19 

2019KS723 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS723  008 
  
 

 

Motion om de juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en 
etablering av IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag 
erbjuds en tomt eller om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer 
att äga skolan. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta 
kommunallagens regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt 
enskild utan stöd av lag, 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), förbudet att ge 
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 
kap. 8 §. I praktiken har kommuner en avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och 
köpa fast egendom. Vid försäljning och köp av fast egendom är lagen om offentlig 
upphandling inte tillämplig så länge som försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. 
I detta fall kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas genom en opartisk värderare 
och då måste inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 

Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken 
påverkan som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga 
skolor i närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagens bestämmelser 
gällande frågan om kommunal mark.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  
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Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S) och Ulrika Öst (S) om 
Juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda 
kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilken påverkan en 
etablering av IES har för övriga skolor i närområdet, lagligheten i att ett skolföretag 
erbjuds en tomt eller om de måste utbjudas under fri konkurrens samt vem som kommer 
att äga skolan. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella Engelska Skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en 
detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 
2020. 
 
Frågeställningarna i motionen 
 
Vilken påverkan får en etablering av IES för övriga skolor i närområdet? 
Påverkan på övriga skolor är beroende av hur söktrycket ser ut till den nyetablerade 
skolan och från vilka kommuner som de sökande kommer.  
 
Är det lagligt att tilldela ett enda skolföretag en tomt eller om tomterna måste utbjudas 
under fri konkurrens? 
Kommuner har i fråga om försäljningar och köp av fast egendom att beakta 
kommunallagens regler om bl.a. kompetens, vari ingår ett förbud att ge understöd åt 
enskild utan stöd av lag, 2 kap. 1 § kommunallagen samt förbudet att ge individuellt 
inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det enligt 2 kap. 8 §. I 
praktiken har kommuner en avsevärd frihet att i sin verksamhet försälja och köpa fast 
egendom. Vid försäljning och köp av fast egendom är lagen om offentlig upphandling 
inte tillämplig så länge som försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. I detta fall 
kommer ett marknadsmässigt pris säkerställas genom en opartisk värderare och då måste 
inte tomterna utbjudas under fri konkurrens. 
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Vem kommer att äga skolan? 
Skolbyggnaden kommer att byggas och initialt ägas av Skanska. När det gäller 
huvudmannaskapet för verksamheten så prövas detta av Skolinspektionen. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, lägeskommunens yttrande om ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser, ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden 
och tillsynsrapporter.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att det inte är möjligt att i nuläget göra en bedömning av vilken 
påverkan som en etablering av Internationella Engelska Skolan kommer att ha på övriga 
skolor i närområdet. Kommunstyrelsen har prövat ärendet om planbesked i enlighet med 
bestämmelserna i plan- och bygglagen och kommunallagens bestämmelser gällande 
frågan om kommunal mark.  

 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om juridiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 
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,ARRYDA KOMMUN 
Fomm:nrvre!sen 

'" Soci a Id em ok ra ' º-'--r;~nr -'-J ---L-Dian-iepla-nba-tec'._·Y¡ --J 

"/ FRAMTIDSPARTET 

2019 -11- 14 

Motion 

Juridiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 

kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 

pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 

Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 

beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 

etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Vilken päverkan fär en etablering av IES för övriga skolor i näromrädet? 

Är det lagligt att tilldela ett enda skolföretag en tomt. Mäste inte tomterna utbjudas under tri 
konkurrens? 

Vern kommer att äga skolan? Är det Skanska, IES eller nägon annan? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Jons hndersson 
Socialdemokraterna 

ca SGT7 

Socialdemokraterna 

& 
Ulla t 

U>calle uoklea, 
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Motion om ekonomiska konsekvenser av 
Internationella Engelska Skolans etablering i 

Härryda kommun 

20 

2019KS726 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-18 2019KS726  008 
  
 

Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kostnader 
En fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som 
lägeskommunen prövar. Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från 
hemkommunen.  Bidraget till fristående grundskolor, fritidshem och förskoleklasser ska 
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten av motsvarande slag. Kommunens budget för verksamheten det 
kommande året ligger till grund för bidraget. 

Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända.  

Kostnader för ett eventuellt kommunalt återköp 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna även i den händelse 
en fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu bedöma ett 
sådant scenario då det påverkas av olika faktorer som idag inte är kända.  
 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är 
möjlig att genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna som 
efterfrågas i motionen, då det beror på söktryck och andra omständigheter som idag inte 
är kända och som därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 18 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Robert Langholz (S) och Gunilla Wathne (S) om ekonomiska 
konsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en eventuell etablering 
påverkar kommunens kostnader bland annat för skolskjuts, vilka medel som kommunen 
behöver tillskjuta och vilka kostnader som kan uppstå om IES lägger ner sin verksamhet. 
Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av 
kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Vidare uppdrog kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en 
detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 
2020. 
 
Frågeställningarna i motionen 

Kostnader 
Fristående skolor erhåller bidrag för varje elev från hemkommunen.  Bidraget består av 
ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Bidraget till fristående grundskolor, 
fritidshem och förskoleklasser ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Kommunens budget för verksamheten det kommande året ligger till grund för bidraget. 
En eventuell fristående skolas kostnader för att bedriva verksamhet är ingenting som 
lägeskommunen prövar. 

Kostnader för skolskjuts 
Det är inte möjligt att nu bedöma eventuella kostnader för skolskjuts då det påverkas av 
många olika faktorer som idag inte är kända.  
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Kostnader för ett eventuellt kommunalt ”återköp” 
Kommunen är skyldig att tillhandahålla skola för kommuninvånarna. Det gäller även i 
den händelse en fristående skola av någon anledning avvecklas. Det är inte möjligt att nu 
förutse och bedöma ett sådant scenario då det påverkas av många olika faktorer som idag 
inte är kända.  
 
 
  
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att en utredning i enlighet med motionärernas förslag inte är 
möjlig att genomföra i detta skede. Det är inte möjligt att beräkna kostnaderna så som 
efterfrågas i motionen, då det helt beror på söktryck och andra omständigheter som idag 
inte är kända och som därför inte går att beräkna på ett trovärdigt sätt. 
 
 

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om ekonomiska konsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun
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HÄRRYDA. KOMMUN 
 ±emmuszvrelsen 

2019 -11- 14 

39.eatdemo«ßff.. s 
• ...? F R A II/ T I D SPA RT ET 

Motion 

Ekonomiska konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etablering i Härryda 

kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 

pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 

Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 

direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 

beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 

etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kostnader: 

Är det verkligen sä att privata företag kan bygga och driva en skola billigare än kommunen? 

Kommunen länar billigare och har en uppbyggd serviceorganisation. 

Dessutom finns det inget krav pà att generera vinst för en kommun, vilket en kommersiell 

aktör är tvungen att göra. 

Vilka mede! mäste kommunen lägga till för att ekonomi n skall "gà ihop"? 

Kostnader för skolskjuts 

Kommer kostnaderna för skolskjuts öka nu när mänga elever fär längre till sin skola? Detta 

blir konsekvensen av att lägga alla vàra skolor inom ett litet omräde. 

Kostnader för ett eventuellt kommunalt "äterköp" 

Om IES av nägon anledning inte genererar tillräcklig vinst eller mäste stängas av andra skäl. 

Vad kommer det att kosta kommunen? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 

Skolan eller annan intressent kan initieras. 

.o 
Rré asole 
Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS722  008 
  
 

Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska 
konsekvenser undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola 
med undervisning på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier 
och övriga skolors betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en 
sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till 
Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Pedagogiska konsekvenser  
Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan av undervisning på 
engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med frågeställningen i 
motionen.  
 
Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Förvaltningen har inte genomfört en studie av behovet av en skola med undervisning på 
engelska, även om det till näringslivsenheten inom förvaltningen inkommit förfrågningar 
om skolor med internationell profil.  
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående 
skolor.  
 
Förvaltningens bedömning är att det är den huvudman som ansöker om att starta 
fristående skola som ska redovisa till Skolinspektionen vilket elevunderlag som finns för 
att bedriva en skola med undervisning som till hälften bedrivs på engelska. Vidare 
bedömer förvaltningen att det är Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet 
har att granska undervisning och betygsättning på fristående skolor.  
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Siw Hallbert (S) och Bajwa Varinder (S) om Pedagogiska 
konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda vilka pedagogiska 
konsekvenser undervisning på engelska har för eleverna, hur näringslivets behov av skola 
med undervisning på engelska ser ut i kommunen samt hur antagning till senare studier 
och övriga skolors betygsättning kan komma att påverkas. Motionärerna anför även att en 
sådan utredning måste ske innan frågan om tilldelning av kommunal mark till 
Internationella Engelska Skolan eller annan intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Skolinspektionens prövning och lägeskommunens yttrande 
Skolinspektionen prövar ansökan om att starta verksamhet vid en fristående skola. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, elevprognos, intressentundersökning, lägeskommunens yttrande, 
ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter.  
 
Frågeställningarna i motionen 
 
Pedagogiska konsekvenser  
Internationella Engelska Skolan bedriver hälften av undervisningen på svenska och 
hälften på engelska. Förvaltningen har inte genomfört utredning av effekter eller nyttan 
av undervisning på engelska för elever med engelska som modersmål i enlighet med 
frågeställningen i motionen.  
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Näringslivets behov av undervisning på engelska 
Det är den aktör som ansöker om att starta en fristående skola ska i sin ansökan till 
Skolinspektionen visa vilken intresseundersökning som genomförts och hur 
elevprognosen ser ut. Förvaltningen har därmed inte genomfört en studie av behovet av 
en skola med undervisning på engelska, även om det till näringslivsenheten inom 
förvaltningen inkommit förfrågningar om skolor med internationell profil.  
 
Påverkan av antagning till senare studier 
Skolinspektionen har tillsyn över betygsättning på såväl kommunala som fristående 
skolor.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att det är den aktör som ansöker om att starta fristående 
verksamhet som till Skolinspektionen ska visa vilket elevunderlag som finns för att 
bedriva en skola med undervisning på engelska. Vidare bedömer förvaltningen att det är 
Skolinspektionen som i egenskap av tillsynsmyndighet har att granska undervisning och 
betygsättning på fristående skolor.  

  

Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om pedagogiska konsekvenserna av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun  
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2019 -11- 14 
Diarienr 

r!pe 

Motion 

Pedagogiska konsekvenserna av lnternationella Engelska Skolans etablering i 

Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 

pä att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 

Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 

direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 

beslut föregs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 

etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Pedagogiska konsekvenser: 

Mänga ifrägasätter nyttan av undervisning pà annat spräk än modersmàlet. I synnerhet 

gäller det elever som har föräldrar med däliga kunskaper i undervisningsspräket? 

Hur stort är behovet av undervisning pà engelska för de elever som har engelska som 

modersmàl? 

Näringslivets behov 

Ser verkligen vàrt näringsliv behovet av en skola med undervisning pà engelska? 

Pàverkan av antagning till senare studier. 

Vilka följder fàr det för elever i övriga skolor i kommunen och i Hulebäcksgymnasiets 

ansökningsomräde, om denna IES-skola följer andra IES-skolors exempel, att sätta sä 

kallade "glädjebetyg" dvs högre betyg än vad de nationella proven indikerar? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frgan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 

Skolan eller annan intressent kan initieras. 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-06 2019KS724  008 
  
 

Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans 
etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan 
påverkas, hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan 
påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller 
Internationella Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad 
naturvärdesinventering. Eventuellt kommer fler utredningar tas fram beroende på vilka 
frågor som aktualiseras under detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå 
utredning av dimensionering av trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. 
Generellt ingår kartläggning av befintliga situationer och förslag på åtgärder och 
planbestämmelser i de utredningar som tas fram. 
 
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och 
miljöaspekter kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelsen daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i Härryda kommun. 
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Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur trafiksäkerheten kan 
påverkas, hur skolmiljön kan påverkas under byggtiden samt hur miljön i Mölnlycke kan 
påverkas. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan frågan om 
tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan intressent 
kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Utredning vid planläggning med detaljplan 
Vid planläggning med detaljplan genomför förvaltningen ett antal utredningar. Vilka 
utredningar som är aktuella beror på platsens förutsättningar. När det gäller 
Internationella Engelska Skolan kommer en trafikutredning tas fram, samt troligen även 
dagvattenutredning, geoteknisk utredning och eventuellt en fördjupad 
naturvärdesinventering. Eventuellt kommer fler utredningar tas fram beroende på vilka 
frågor som aktualiseras under detaljplaneprocessen. I trafikutredningen kommer ingå 
utredning av dimensionering av trafikinfrastruktur och utredning av parkeringsfrågan. 
Generellt ingår kartläggning av befintliga situationer och förslag på åtgärder och 
planbestämmelser i de utredningar som tas fram. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att utredningar av bland annat trafiksituation och 
miljöaspekter kommer att genomföras i samband med detaljplaneprocessen.  
 
 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om miljökonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kcmmvnstyreclsn 

2019 -11- 14 

I Diariep1anbeteö:n 

na 

Motion 

Miljökonsekvenser av lnternationella Engelska Skolans etabering i Härryda 

kommun. 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 

pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 

Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 
beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslàr därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 

etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pä följande frägeställningar: 

Trafiksäkerheten 

Ger den ökade trafiken i omrädet sämre trafiksäkerhet? 

En etablering av ytterligare en skola i omrädet medför att det blir mer bilar in i omrdet. 
Finns det möjlighet att lösa detta? 

I sä fall hur? 

Skolmiljön under byggnadstiden 

Blir det sämre och farligare skolmiljö under byggnadstiden? 

Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna under byggprocessen? 

Blir det sämre lekmöjligheter pä de övriga skolorna när den nya etableringen är pà plats? 

Miljön i Mölnlycke: 

Hur päverkas miljön i kommunen, i Mölnlycke och dà särskilt näromrädet? 

Blir det sämre luftkvalitet? Kommer den ökade trafiken generera mer däckslitage med ökad 
nedsmutsning av mikroplaster och kemikalier till följd? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 
Skolan eller annan intressent kan initieras. 

nate- 
red»lcso, 

Socialdemokraterna 
Ille -(ao 

Socialdemokraterna 
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Sektorn för utbildning och kultur  
Elin Rosén 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-18 2019KS725  008 
  
 

Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella 
Engelska Skolans etablering i Härryda kommun 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en 
eventuell etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan 
frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan 
intressent kan initieras.  
 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda 
hur möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 18 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i §192 att till kommunstyrelsen 
remittera en motion från Mats Werner (S) och Patrik Linde (S) om 
kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska Skolans etablering i 
Härryda kommun. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige låter utreda hur en 
eventuell etablering påverkar möjligheterna att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor. Motionärerna anför även att en sådan utredning måste ske innan 
frågan om tilldelning av kommunal mark till Internationella Engelska Skolan eller annan 
intressent kan initieras.  
 
Kommunstyrelsens behandling  
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Kommunstyrelsen uppdrog åt förvaltningen den 29 maj 2019 i § 168 att ta fram förslag 
på avsiktsförklaring mellan kommunen och Skanska AB med inriktning att etablera 
Internationella engelska skolan på Högadalskolans fastighet. I september beslutade 
kommunstyrelsen att utöka uppdraget med ta fram förslag på avsiktsförklaring mellan 
kommunen och Skanska AB med inriktningen att etablera Internationella Engelska 
Skolan på Högadalskolans fastighet eller annan anvisad plats. Den 7 november godkände 
kommunstyrelsen avsiktsförklaringen mellan Härryda kommun och Skanska Sverige AB 
gällande etableringen av Internationella Engelska Skolan.   
 
Skanska Sverige AB och Internationella engelska skolan AB inkom den 13 december 
2019 till kommunen med en ansökan om planbesked. Kommunstyrelsen behandlade 
ärendet den 6 februari 2020 i § 44 och beslutade då bevilja ansökan om planbesked för 
del av fastigheten Hulebäck 1:34 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen. Vidare uppdrog 
kommunstyrelsen åt sektorn för samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Hulebäck 1:34. Arbetet med detaljplanen pågår under 2020. 
 
Skolinspektionens prövning och lägeskommunens yttrande 
Skolinspektionen prövar ansökan om att starta verksamhet vid en fristående skola. Under 
handläggningen görs en ägar- och ledningsprövning och slutligen en bedömning av 
innehållet i ansökan, lägeskommunens yttrande om ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser, ekonomin hos sökanden samt eventuella anmälningsärenden 
och tillsynsrapporter. Härryda kommun har ännu inte fått en förfrågan om yttrande från 
Skolinspektionen i det aktuella ärendet. 
 
Förvaltningens bedömning 
Möjligheter att rekrytera personal påverkas av flera faktorer exempelvis det aktuella 
konjunkturläget samt antal lärare som utbildas. En eventuell etablering av Internationella 
Engelska Skolan ligger så långt fram i tiden att förvaltningen inte har möjlighet att utreda 
hur möjligheter till rekrytering kommer att vara vid den aktuella tidpunkten. 

 
Päivi Malmsten 
Sektorschef  
 
 
Bilaga: Motion om kompetensförsörjningskonsekvenser av Internationella Engelska 
Skolans etablering i Härryda kommun  
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FRAMTIDSPARTIET 

2019 -11- 14 

Motion 

Kompetensförsörjnings konsekvenser av lnternationella Engelska Skolans 

etablering i Härryda kommun 

I en tidningsartikel fick vi i kommunfullmäktige ledamöter och övriga kommuninvänare, reda 

pà att kommunsstyrelsesens ordförande har som viljeinriktning att läta lnternationella 

Engelska Skolan (IES) etablera sig genom byggföretaget Skanska och detta genom en 
direkttilldelning av kommunal mark. 

Vi Socialdemokrater och nog de fiesta av kommunfullmäktigeledamöterna anser att bra 

beslut föregäs av grundliga utredningar och en öppen debatt. 

Vi Socialdemokrater föreslär därför att kommunfullmäktige läter utreda frägan om en 

etablering av IES i Mölnlycke och en försäljning av mark till externa skolentreprenörer. 

En sädan utredning bör ge svar pà följande frägeställningar: 

Kommunen som arbetsgivare? 

Hur päverkar etableringen möjligheten att rekrytera lärare och annan personal till 
kommunens skolor? 

Vi Socialdemokrater viii därför att: 

kommunfullmäktige läter utreda hur en eventuell etablering päverkar ovanstäende frägor. 

Detta mäste ske innan frägan om tilldelning av kommunal mark till lnternationella Engelska 

A. 
//k wrnv] lt ind- 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-04-20 2020KS295  003 
  
 

Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 

Sammanfattning  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen 
för kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans. I 
arbetsordningen för kommunfullmäktige framgår att fullmäktige får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande 
förutsättningarna uppfylls. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts 
om deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden.  
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera arbetsordningen 
för kommunfullmäktige med en ny paragraf, § 11 Deltagande på distans, med följande 
lydelse. 
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”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta 
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.” 
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på distans 
I 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) anges att ledamöter får delta i fullmäktiges 
sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall 
ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda för att en 
ledamot ska kunna delta i kommunfullmäktiges sammanträde på distans.  
 
För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Ljud- och 
bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen 
kan se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se 
samtliga andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra.  
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om ljud- eller 
bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en 
förbindelse av sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker 
genom omröstning. Om den som deltar på distans inte kan vara fullt delaktig i alla de 
ärenden som behandlas vid sammanträdet kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas 
ske på lika villkor för alla ledamöter. 
 
När det gäller slutna omröstningar måste den tekniska lösning som används säkerställa att 
valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och 
att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om 
inte alla dessa krav kan tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då 
sluten omröstning kan komma att tillämpas. 
 
För att säkerställa att ovan nämnda krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att 
kommunfullmäktige antar riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges 
i kommunallagen samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande förutsättningarna 
uppfylls. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget kan medföra kostnader för inköp av viss teknisk utrustning. Detta då 
förvaltningen i dagsläget inte har alla delar av den tekniska utrustningen som behövs för 
att kunna möjliggöra deltagande på distans enligt de grundläggande förutsättningarna 
som anges ovan. För att ledamöter ska kunna delta på distans krävs att förvaltningen 
tillhandahåller lämplig teknisk utrustning i form av datorer med kamera samt tillbehör att 
låna ut.  
 
Härryda kommun använder tjänsten Microsoft Office 365, där det digitala verktyget för 
videosamtal Teams ingår. Förvaltningen har köpt in licenser för Office 365 för samtliga 
förtroendevalda för att möjliggöra deltagande på distans.  

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 
1. Riktlinjer för deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
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Riktlinjer för deltagande på distans vid 
kommunfullmäktiges sammanträden 
Möjligheten att delta på distans vid sammanträden är ett 
komplement till det fysiska mötet. Detta dokument är en 
sammanställning över vilka riktlinjer som gäller för ett möte som 
genomförs med deltagare på plats fysiskt och på distans.  
Förutsättningen för genomförande av möten på distans är enligt 
kommunallagen (2017:725) att deltagande ska ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid, samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.  
 
Grundläggande förutsättningar för deltagande på 
distans 
Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § 
kommunallagen, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på 
distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 
 
Den 26 mars 2020 § 46 beslutade kommunfullmäktige att komplettera 
arbetsordningen för kommunfullmäktige med en bestämmelse avseende 
deltagande på distans, § 11 Deltagande på distans, med följande lydelse. 
 
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske 
på distans.” 
 
Kommunallagens bestämmelser innebär att ett antal krav ska vara uppfyllda 
för att en ledamot ska kunna delta i fullmäktiges sammanträde på distans.  
 

Page 534 of 816



  
 
 
 

 

 

 

För det första måste det ske en överföring av både ljud och bild i realtid. 
Ljud- och bildöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra. Det är därmed inte tillräckligt att de som 
är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande 
ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga andra 
deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se 
varandra. 
 
Vidare måste ljud- och bildöverföringen vara stabil och av hög kvalitet. Om 
ljud- eller bildkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 
 
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar 
som delas ut vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de 
fall avgörandet sker genom omröstning. Om den som deltar på distans inte 
kan vara fullt delaktig i alla de ärenden som behandlas vid sammanträdet 
kan deltagandet i det sammanträdet inte sägas ske på lika villkor för alla 
ledamöter. 
 
För att säkerställa att de krav som följer av kommunallagen för deltagande 
på distans är uppfyllda bestämmer kommunfullmäktige att följande riktlinjer 
gäller för deltagande på distans vid fullmäktiges sammanträden.  
 
Deltagande på lika villkor 
Sammanträdet leds och utgår från en fysisk lokal. Sammanträdeslokalen ska 
vara utrustad med teknik som gör det möjligt att uppfylla kravet på 
deltagande på lika villkor. 
 
Deltagare som deltar på distans ska använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet i form av dator med kamera eller 
motsvarande likvärdig utrustning samt en tillräckligt god uppkoppling. 
 
Deltagarna ska kunna identifiera varandra genom ljud och bild och ledamot 
som deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i överläggningarna. 
 
Deltagare som deltar på distans ska kunna ta del av handlingar som delas ut 
vid sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall 
avgörandet sker genom omröstning. 
 
Vid omröstning ska det säkerställas att det är ledamöterna som deltar på 
distans som deltar i omröstningen. 
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Det är med tillgänglig teknik inte möjligt att delta på distans om det vid 
sammanträdet förekommer slutna omröstningar. Vid en sluten omröstning 
träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte möjlighet att 
återinträda. 
 
Det är inte möjligt att delta på distans om kommunfullmäktige beslutar att 
överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Detta då 
ytterligare utredning av de tekniska förutsättningarna krävs för att 
säkerställa att inte uppgifter röjs för utomstående. Vid överläggning inom 
stängda dörrar träder ersättare på plats in och ledamot på distans har då inte 
möjlighet att återinträda. 
 
Ordförandes ansvar 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdet. 
 
Ordföranden ansvarar för att informera ledamot som anmält deltagande på 
distans om såväl de juridiska som de tekniska förutsättningarna för sådant 
deltagande.  
 
Ordföranden avgör före varje sammanträde om de förutsättningar som krävs 
för att genomföra sammanträdet med deltagande på distans är uppfyllda, så 
som att uppkopplingen är tillräcklig samt att den tekniska utrustningen 
uppfyller kraven på ljud- och bildkvalitet för deltagande på distans. 
 
Om ljud- eller bildkvaliteten under sammanträdet försämras eller 
förbindelsen bryts ajourneras sammanträdet till dess att en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan delta på lika villkor, eller 
att ledamoten anses ha lämnat sammanträdet och en ersättare träder in.  
 
Ledamotens ansvar 
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att använda sig av förvaltningen 
tillhandahållen utrustning för ändamålet eller motsvarande likvärdig 
utrustning. 
 
Ledamoten ansvarar för att ha genomgått en av förvaltningen tillhandahållen 
utbildning i användandet av distansteknik. Ledamoten ansvarar för att denne 
har tillräckliga kunskaper för ändamålet.  
 
Ledamot som deltar på distans ansvarar för att denne under sammanträdet 
inte utsätts för påverkan av utomstående i beslutsfattandet. Ledamoten 
ansvarar även för att denne befinner sig i en miljö som inte har negativ 
inverkan på sammanträdet. 
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Ledamoten ansvarar för att omedelbart meddela ordföranden om ledamoten 
upplever att den inte deltar på lika villkor och om villkoren för deltagande 
på distans inte uppfylls. 
 
Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet 
minst 15 minuter före det börjar för test av teknik. 
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Utvecklingsfunktionen  
Anna Svensén Burgman 

 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-30 2020KS78  002 
  
 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen  

Sammanfattning  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, 
särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. Kommunstyrelsen är 
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom 
kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsen är därtill personuppgiftsansvarig för 
gemensamma behandlingar som följer av kommunstyrelsens samordningsansvar. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, 
gått förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har 
skett oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten 
hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en 
risk för de registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att 
den har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Datainspektionen.  
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom kommunstyrelsens verksamhet anmäls till 
nämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
 
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom kommunstyrelsens verksamhet under 
tidsperioden 1 november 2019–30 mars 2020. Incidenterna och vidtagna åtgärder 
hanteras enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka 
förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen 
hos kommunens verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
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Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 

 

Bilaga 
Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för perioden fr om 2019-11-
01 t o m 2020-03-30. 
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Utvecklingsfunktionen 
Kanslienheten 
 
 
 
 
 
 
Datum 
2020-03-30     
 

 

 
 

 
 
 
Dnr 
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen för 
perioden från 2019-11-01 och till 2020-03-30 

Sektor eller funktion -  
Verksamhet/Enhet 

Datum när 
incidenten 
inträffade 
 

Typ av incident Anmäld till 
Datainspektionen 
(ja eller nej) 

Sektorn för 
samhällsbyggnad 

   

Bygglovsenheten 2019-07-08 
Upptäckt 
2019-10-29 

Skedd incident –  
Remissutskick till skyddad personuppgift utan att 
gå via Skatteverket. Svar registrerades i systemet 
ByggR. Förmodligen har utskicket gjorts till den 
adress som anges i fastighetsregistret. 

Nej 

Sektorn för teknik och 
förvaltningsstöd 
 

   

Fastighetsfunktionen 2020-01-29 Skedd incident – behörighet i system. 
Obehöriga kan göra en serviceanmälan till 
fastighetsfunktionen via IDA genom programmet 
Xpand. Den som gör en serviceanmälan kan även 
se vad som är felanmält sedan tidigare, där 
framgår fastighetsbeteckning och användarnamn 
på de som gjort anmälan sedan tidigare.  

Nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 102        Dnr 2020VFN139 

Redovisning av medborgarförslag april 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen  
Kansliet 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-03-09 2020VFN139  009 
  
 

 

 

 

Redovisning av medborgarförslag april 2020 

Sammanfattning  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 

Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och syftar även till 
att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt en nämnd att besluta i ärende 
om medborgarförslag. Längre än så får inte beslutanderätten delegeras. Ett ärende om 
medborgarförslag är därigenom garanterat en politisk behandling. 

Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, två gånger per år skall redovisa vilka medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. 

I välfärdsnämndens reglementen anges att välfärdsnämnden två gånger per år ska 
informera om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag samt redovisa de 
medborgarförslag som inte avgjorts inom ett år från det att förslagen väcktes i 
fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts 
och när beslut kan förväntas fattas.  

Nedan redovisas ej färdigbehandlade medborgarförslag per den 9 mars 2020 samt 
medborgarförslag där beslut tagits efter 20 september 2019, då medborgarförslagen 
senast redovisades i kommunfullmäktige.  

Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt 
beslut i ärendet.  
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Hanterade och beslutade inom ett år 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2019-12-19 Medborgarförslag om förslag på 
användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan 

2020VFN86 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN85 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-12 Medborgarförslag om återställ 
friidrottsplatsen vid 
Furuhällskolan 

2020VFN84 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-12-11 Medborgarförslag om 
mountainbike bana på Furuhälls 
grusplan 

2020VFN83 Vfn 27 maj 
2020 

Under 
beredning 

2019-06-11 Medborgarförslag om minska på 
skärmtiden 

2019VFN531 Vfn 4 mars 
2020 

Avslag  

2019-04-12 Medborgarförslag om 
friskvårdsbidrag till pensionärer 

2019VFN337 Vfn 6 nov 
2019 

Avslag 

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 97        Dnr 2019VFN655 

Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom sektorn 
för socialtjänst  

  
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. 
 
Granskningens sammanfattande bedömning är att välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl.14.55–15.00. 
  
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) och Ing-Marie 
Rydén Höök att välfärdsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande daterat 11 mars 
2020 som sitt eget och godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar vidare att välfärdsnämnden beslutar att nämnden delar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

revisorernas synpunkter samt att nämnden löpande följer den ekonomiska utvecklingen och 
vid behov vidtar åtgärder. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutar bifalla yrkandet. 
 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden avslår yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 11 mars 2020 som sitt eget och 
godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 

---------------------- 
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Sektorn för socialtjänst  
Elin Hjalmarsson 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-01-27 2019VFN655  007 
  
 

 

 

 

Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom 
sektorn för socialtjänst  

Sammanfattning  
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning 
av välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med 
granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst.  
 
Granskningens sammanfattande bedömning är att välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar.  
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning 
och tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från 
revisorerna riktar sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta 
ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att 
synliggöra vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder 
behandlas i oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att 
kommunfullmäktiges behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar 
om ansvarsfrihet för nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2020-03-11 som sitt eget och 
godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet.  
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Lena Lager 
Sektorschef  Elin Hjalmarsson 
  Utvecklingschef 

Bilagor 
1. Yttrande över revisionsgranskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst 
2. Revisionsgranskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst 
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Sektorn för socialtjänst 
Elin Hjalmarsson 
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Yttrande över revisionsgranskning av ekonomistyrning 
inom sektorn för socialtjänst 
 
Förvaltningens kommentar till revisionsrapporten 
 
Förvaltningen gör inga andra bedömningar än de som redovisas i 
revisionsrapporten gällande att rekommendationerna till välfärdsnämnden:  
 

• Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans. 
• Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra 

vilken effekt de förväntas få. 
 

 
Åtgärder som ska vidtas med anledningen av rekommendationerna i 
rapporten 
 

1. Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans. 
 
Revisorernas bedömning  
Enligt rapporten har nämnden trots kännedom, sedan februariprognosen, om 
att verksamheten kommer att göra ett underskott inte vidtagit åtgärder som 
minskat underskottet. Vår bedömning är därför att välfärdsnämnden inte har 
beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de ökade 
kostnaderna. 
 
Förvaltningens kommentar 
Sektorn för socialtjänst har uppdaterat sin rutin för ekonomisk 
månadsprognos. Åtgärdsförslagen ska vara utformade på ett sådant vis att 
det framgår i vilken mån sektorn för socialtjänst når budget i balans. 
Ansvaret för att kostnadsberäkna åtgärderna och fullfölja implementationen 
följer linjeorganisationen.   
 
Förvaltningen delar inte revisorernas bedömning av att det finns ett behov 
av att ytterligare reglera hanteringen för en nämnd där budgeten riskerar att 
överskridas. Rent formellt tar kommunfullmäktige beslut om budgeten och 
anslagsbindningen för nämnden i samband med beslut om budget. Nämnden 
är bunden av detta beslut och har ingen formell rätt att överskrida budget. 
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Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges behandling av nämndernas 
prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden, är 
tillräcklig. 
 
 

2. Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. 

 
Revisorernas bedömning 
Granskningen visar att det vid nämndens månadsuppföljningar under året 
har redovisats att åtgärder har vidtagits/planeras att vidtas mot bakgrund av 
det prognosticerade underskottet. Av underlagen framgår inte hur stor effekt 
respektive åtgärd kommer att få.  
 
Förvaltningens kommentar 
Sektorn för socialtjänst har uppdaterat sin rutin för ekonomisk 
månadsprognos. I samband med ett prognosticerat underskott ska åtgärderna 
enligt rutinen vara kostnadsberäknade för att synliggöra vilken effekt de 
förväntas få. Från och med 2020 kommer också oktoberprognosen för 
samtliga sektorer att innehålla en analys av utfallet av vidtagna åtgärder 
under året. 
 
Samtliga prognoser behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
Kommunens högsta beslutade organ informeras därmed om nämndens 
åtgärder och prognos och har möjlighet att reagera på nämndens hantering. 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun granskat 

ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen har varit att bedöma 

om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av ekonomin 

inom sektorn för socialtjänst. 

 

De huvudsakliga slutsatserna i granskningen är: 

► Underskottet under 2019 beror på placeringar av barn och unga, 

relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. Placeringar av barn och unga har under flera år vart en av orsakerna 

till underskott. 

► Sektorn tar hänsyn till omvärldsfaktorer i sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar.  

► Välfärdsnämnden genomför en systematisk och kontinuerlig uppföljning av ekonomin 

inom sektorn för socialtjänst.  

► Välfärdsnämnden har trots återkommande information under året om att sektorn 

kommer att göra underskott inte vidtagit tillräckliga åtgärder för en budget i balans. 

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande 

bedömning att välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom 

sektorn för socialtjänst. Vidare är vår bedömning att välfärdsnämnden inte har säkerställt en 

tillräcklig styrning och tillräckliga åtgärder.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi välfärdsnämnden att: 

► Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans.  

► Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de 

förväntas få. 

 

Granskningen visar slutligen att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras. Utifrån detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

► Överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper.   
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt 

att genomföra en granskning av ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Bakgrunden till 

granskningen beskrivs i bilaga 1. 

 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen har syftat till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Granskningen besvarar 

följande revisionsfrågor: 

► Vad är orsaken till underskottet? 

► Har välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig prognostisering och omvärldsbevakning 

av sin verksamhet? 

► Har välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll avseende 

sektorn för socialtjänst?  

► Har välfärdsnämnden beslutat om tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de 

ökade kostnaderna? 

 

2.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

► 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) om nämnders ansvar. 
► Välfärdsnämndens reglemente. 
► Kommunens övriga styrdokument såsom budget, riktlinjer och rutiner. 

Revisionskriterierna beskrivs utförligare i bilaga 3. 

 

2.4. Metod 

Granskningen har utförts genom dokumentstudier samt en jämförande analys med liknande 

kommuner utifrån kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.1 Källförteckning framgår av 

bilaga 2. 

 

2.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas till att omfatta sektorn för socialtjänst och avser 2019. Vidare 

avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Välfärdsnämnden är ansvarig 

nämnd. 

                                                
1 Liknande kommuner baseras på demografi och kostnader. Liknande kommuner tas fram för respektive 
verksamhetsområde.  
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3. Orsaken till underskottet 
Avsnitt 3 behandlar revisionsfrågan om orsaken till underskottet. Avsnittet syftar till att ge en 

historisk bild och bidra till förståelse för den nuvarande ekonomiska situationen. 

3.1. Ekonomisk översikt 

Sektorn för socialtjänst står för drygt en fjärdedel av kommunens totala nettokostnader. 

Sektorn huvudsakliga ansvar är hemtjänst, särskilda boenden, personlig assistans, integration 

samt individ- och familjeomsorg. 

 
Figur 1 - Förvaltningens organisationsskiss 

 
 

3.1.1. Sektorn har redovisat underskott under de senaste åren 

Av årsredovisningarna framgår att sektorn som helhet mellan 2014 och 2016 redovisat mindre 

avvikelser mot budget. Under 2017 och 2018 har sektorn redovisat betydande underskott. 

Sektorn prognostiserar ett underskott, inklusive effekt från besparingsåtgärder, om 23,2 mnkr 

för 2019. Det ekonomiska resultatet för 2014 - 2019 framgår av figuren nedan. 

 
Figur 2 - Ekonomiskt resultat för sektorn för socialtjänst2 

 

                                                
2 Källa: Årsredovisningar 2014 - 2018 samt delårsbokslut 2019 
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Enligt årsredovisningen för 2017 var underskottet huvudsakligen hänförligt till kostnader för 

placeringar av barn och unga (-16,1 mnkr) samt minskade intäkter från Migrationsverket 

avseende ensamkommande flyktingbarn (-8,4 mnkr).  

 

Enligt årsredovisningen för 2018 berodde underskottet främst på köp av korttidsvård (-8,6 

mnkr), placeringar av barn och unga (-5 mnkr) och högre personalkostnader än budgeterat 

inom enheten barn och unga (-5,5 mnkr).  

 

Enligt delårsuppföljningen för 2019 prognostiseras ett underskott om 23,2 mnkr. Underskottet 

kopplas till placeringar av barn och unga (-8,3 mnkr), placeringar av vuxna (-3,2 mnkr), 

förebyggande arbete avseende våld i nära relationer (-4,3 mnkr), kostnader för 

försörjningsstöd (-3,5 mnkr) samt köpta platser inom funktionsstöd (-5,3 mnkr). 

3.2. Nyckeltalsanalys 

I detta avsnitt redovisas en jämförelse mellan Härryda och liknande kommuner inom ett antal 

väsentliga områden inom sektorn för socialtjänsts ansvar. 

 

3.2.1. Kostnaderna för barn och unga är högre i Härryda än för liknande kommuner 

Nettokostnaden för Härryda avseende barn och ungdomsvård3 uppgick 2018 till 2336 kronor 

per invånare. Det är 37 procent mer än för liknande kommuner.4 Under perioden 2014 - 2018 

har kostnaderna i Härryda per invånare ökat med 62 procent medan ökningen i liknande 

kommuner uppgår till 32 procent. 

 
Figur 3 - Nettokostnader för barn och ungdomsvård. Källa: Kolada 

 

                                                
3 Med barn och ungdomsvård avses vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 0-20 
år i form av vård på hem för vård och boende, familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och 
övriga öppna insatser. Källa: Koladanyckeltal N33016. 
4 Gruppen liknande kommuner består av de sju kommuner som är mest lika Härryda sett till 
referenskostnad och demografi. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad 
respektive verksamhet borde kosta, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen eller regionen 
bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. För IFO är dessa 
kommuner Piteå, Kungälv, Lidköping, Värmdö, Ljungby, Lerum och Vallentuna.  
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3.2.2. Härryda har låga kostnader inom personlig assistans 

Flera kommuner har haft betydande kostnadsökning inom personlig assistans.5,6 Detta beror 

bland annat på ett förändrat arbetssätt hos Försäkringskassan som inneburit att kommunerna 

bär en större del av kostnaderna än tidigare. Nyckeltalsanalysen visar att Härryda har klarat 

kostnadsökningarna förhållandevis väl jämfört med liknande kommuner.7 

 
Figur 4 - Kostnad per invånare för personlig assistans inklusive ersättning från Försäkringskassan 

 
 

Ett skäl till att kostnaderna är förhållandevis låga i Härryda kan vara att de liknande 

kommunerna har ca 40 procent fler personer med personlig assistans per invånare än Härryda. 

 

3.2.3. Hemtjänsten kostar mindre i Härryda per brukare 

Jämfört med liknande kommuner är kostnaderna cirka 14 000 kronor lägre per brukare inom 

hemtjänsten i Härryda.8 Under de senaste fem åren har kostnaderna ökat med 30 procent i 

Härryda medan kostnaderna ökat 18 procent i liknande kommuner. Härryda har även 

förhållandevis goda resultat inom brukarbedömningar. 

 

                                                
5 Av Försäkringskassans statistiksammanställning framgår att antalet personer ökat med 136 procent 
och det genomsnittliga antalet timmar per person ökat med 93 procent under de senaste 24 åren. 
6 Källa: Kolada nyckeltal N28008. 
7 Liknande kommuner inom LSS är Partille, Enköping, Ale, Gislaved, Ängelholm, Kungälv och Ludvika. 
8 Liknande kommuner inom äldreomsorg är Lerum, Ale, Kävlinge, Håbo, Svedala, Partille, Habo.  
Källa: Kolada nyckeltal N21819. 
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Figur 5 - Kostnad per hemtjänsttagare 

 
 

3.2.4. Särskilt boende kostar mindre i Härryda per brukare 

Inom särskilt boende är kostnaderna per brukare ca 81 000 kronor lägre i Härryda jämfört med 

liknande kommuner.9 Under de senaste fem åren har kostnaderna ökat med 16 procent i 

Härryda och 20 procent i liknande kommuner.  

 
Figur 6 - Kostnad per brukare i särskilt boende 

 
 

                                                
9 Liknande kommuner inom äldreomsorg är Lerum, Ale, Kävlinge, Håbo, Svedala, Partille, Habo.  
Källa: Kolada nyckeltal N23009 
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3.3. Sammanfattning  

De senaste tre åren har placeringar av barn och unga varit en av orsakerna till ekonomiska 

underskott. Av vår ekonomiska sammanställning framgår att Härryda har betydligt högre 

kostnader än liknande kommuner avseende barn och ungdomsvård. Utöver placeringar har 

andra orsaker varierat mellan åren. 2017 minskade intäkterna från migrationsverket och 2018 

fanns behov av personalkonsulter. Under 2019 är orsakerna, utöver placeringar, även 

förebyggande arbete avseende våld i nära relationer, försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. 
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4. Ekonomistyrning 
Avsnitt 4 behandlar revisionsfrågorna om välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig 

prognostisering, ändamålsenlig uppföljning samt beslutat om tillräckliga åtgärder. 

 

4.1. Budgetprocessen 

4.1.1. Budgetarbetet tar hänsyn till underlag från flera källor 

Av de ekonomiska planeringsförutsättningarna framgår att underlag för beslut om budget 

2020-2024 ska utgå från: 

► Strategisk plan 2019-2023 

► Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 

► Lokalresursplan 2020-2024 

► Driftbudget för 2020-2022 

► Investeringsplan 2020-2024 

► Exploateringsbudget 2020-2024 

 

Av intervjuerna framgår att förvaltningen i sitt budgetarbete beaktar ytterligare information. 

Förutom tidigare budget och den nuvarande ekonomiska situationen tas hänsyn till 

► Lagförändringar eller motsvarande 

► Jämförelsekostnader, det vill säga vad verksamheten borde kosta 

 

4.1.2. Budgetprocessen inför 2020 pågick under över ett år 

Enligt de intervjuade inleds generellt förarbetet inför kommande budget på hösten. Förarbetet 

består av att underlag tas fram inför det formella budgetarbetet som påbörjas under våren. 

Kommunfullmäktige beslutar om budget i juni.  

 

Under våren 2019 tog sektorn fram så kallade ekonomiscenarier utifrån de ekonomiska 

planeringsförutsättningarna.10 Förvaltningsledningen bearbetade därefter underlaget utifrån 

ett övergripande kommunperspektiv samt de politiska inriktningarna. Budgetunderlaget 

behandlades i kommunstyrelsen i maj och beslutades av kommunfullmäktige i juni. 

 

Välfärdsnämndens presidium uppger att nämnden under hösten 2019 etablerat en 

ekonomigrupp med representanter från alla partier. Ekonomigruppen har genom dialogmöten 

diskuterat verksamhetens behov och innehåll för 2020. Tjänstepersoner har varit tillgängliga 

för ekonomigruppen för att besvara frågor eller ta fram underlag. Välfärdsnämnden beslutade 

om verksamhetsplan utifrån budgeten i november 2019. 

 

                                                
10 De ekonomiska planeringsförutsättningarna anger arbetssätt för budet, en översiktlig omvärldsbild 
samt investeringar och driftsbudgetar för kommande år.  
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Figur 7 - EY:s sammanställning av process inför budget 2020 

 
 

 

Skillnaden mellan budgetarbetet 2020 och budgetarbetet inför budget 2019 är enligt de 

intervjuade framförallt en tydligare politisk styrning. Budgetarbetet för 2019 inleddes i mars 

2018 med budgetdagar i sektorledningen. På dessa budgetdagar presenterades underlag för 

förvaltningsledningen som beslutade om förslag om ändringar. Ändringsförslagen 

kostnadsberäknades och presenterades för förvaltningsledningen som justerat förslaget 

utifrån politisk vilja och ekonomiska ramar. Kommunfullmäktige fastställde budgeten i 

november 2018. 

  

4.2. Uppföljning och kontroll 

4.2.1. Ekonomisk uppföljning i sektorn sker systematiskt och på flera nivåer 

På enhets- och verksamhetsnivå görs enligt de intervjuade en kontinuerlig uppföljning av 

ekonomi. Sektorn har en gemensam tidplan för uppföljning.  

 

Enhetschefer och verksamhetschefer gör månatliga uppföljningar enligt en fastställd mall. I 

samma mall, samt i rutin för månadsprognos, framgår ansvarsfördelning mellan enhetschef, 

verksamhetschef samt ekonom/controller. I rutinen framgår att enhetschefen lämnar prognos 

och kommentar vid eventuellt avvikelse. Verksamhetschefen granskar prognoserna och avgör 

vilka enheter som behöver upprätta en åtgärdsplan. Av verksamhet Barn och familjs 

uppföljning i augusti framgår avvikelse per ansvar och verksamhet samt en kommentar om 

avvikelse och eventuella åtgärder för samtliga enheter.   

 

Utöver den gemensamma tidplanen och mallen ansvarar respektive verksamhetschef för att 

besluta om struktur för sin verksamhet. Skillnaden i struktur framgår exempelvis genom att det 

varierar mellan verksamheterna vilka som deltar på uppföljningsmöten. Inom vissa 

verksamheter görs uppföljning av enhetschef tillsammans med verksamhetschef och ekonom. 

Inom andra verksamheter görs uppföljningen av enhetschef tillsammans med antingen 

verksamhetschef eller ekonom. Barn och familj har en egen checklista över vilka ekonomiska, 

verksamhetsmässiga och personalmässiga nyckeltal som följs upp månadsvis. Exempel på 

nyckeltal som följs upp är snittkostnad per dygn för HVB-hem samt antal ensamkommande 

barn och kostnaden per dygn. 
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På verksamhets- och sektorsnivå görs uppföljning fem gånger per år enligt den 

kommungemensamma tidplanen. Vid dessa uppföljningstillfällen träffas sektorchef, 

verksamhetschef och ekonom. Dessa uppföljningar sammanställs och redovisas för nämnden 

i så kallade månadsuppföljningar. 

 

4.2.2. Nämndens systematiska uppföljning visar på ökande underskott 

Enligt uppgift ska välfärdsnämnden följa upp det ekonomiska resultatet fem gånger per år, 

inklusive delårsbokslut. Vid tiden för granskningen hade nämnden följt upp det ekonomiska 

resultatet och helårsprognosen vid tre tillfällen, per februari, per mars och per augusti. 

Uppföljningarna som benämns som välfärdsnämndens ekonomiska månadsuppföljningar 

innehåller periodens resultat, helårsprognos samt beskrivning av avvikelser inom respektive 

verksamhet. Beskrivningarna av avvikelserna innehåller dels ekonomiskt utfall i kronor, dels 

en beskrivning av orsakerna till utfallet. Uppföljningarna innehåller även vilka åtgärder som 

planeras eller pågår. 

 

Vid samtliga uppföljningar har sektorn för socialtjänst redovisat ett underskott. Underskottet 

har ökat successivt under året. Av februariprognosen framgår att det prognostiserade 

underskottet främst beror på placeringar av barn och unga, kostnader för försörjningsstöd samt 

köpta platser inom funktionsstöd. 

 

I marsprognosen framgår att det prognostiserade underskottet huvudsakligen hänförs till köpta 

platser inom funktionsstöd, nyanlända, försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt 

relationsvåld. Enligt prognosen beror underskottet på en kombination av volymökningar, 

personalkostnader och omställningskostnader.   

 

Enligt juniprognosen beror det prognostiserade underskottet främst på placeringar av barn och 

unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. 

 
Figur 8 - Prognostiserat resultat för sektor för socialtjänst vid ekonomisk uppföljning under 2019 
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4.3. Åtgärder 

4.3.1. Åtgärder har vidtagits under 2019 

Inför välfärdsnämndens behandling av den ekonomiska uppföljningen och prognosen per 

februari hade sektorn enligt rapporten vidtagit ett antal åtgärder. Välfärdsnämnden uppdrog 

därutöver åt förvaltningen att vidta ytterligare åtgärder samt återkomma med redovisning av 

dessa till nämnden. 

 

Åtgärder presenterades på sammanträdet i maj i samband med den ekonomiska uppföljningen 

per mars 2019. Flera åtgärder hade tillkommit sedan februari, bland annat neddragning av 

personal inom handläggarenheten och integrationsenheten. Välfärdsnämnden beslutade inte 

om ytterligare åtgärder utan noterade informationen.  

 
Figur 9 - Vidtagna åtgärder under 2019 

Uppföljning Främsta orsaker Åtgärder 

Februariprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

 

- Rekrytering av handläggare till 

försörjningsenheten 

- Arbete med ”Härryda framtid” för att öka 

integration och självförsörjning 

- Placeringar av barn på familjehem 

- Rekrytering av egna familjehem 

- Omförhandling av avtal för placeringar 

Marsprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

- Boende och daglig 

verksamhet 

- Ledsagning och 

avlösarservice 

- Nyanlända familjer 

och ensamkommande 

ungdomar 

- Stödinsatser 

avseende våld i nära 

relationer 

- Minskning av 1 årsarbetare inom 

handläggarenheten 

- Tidigareläggande av omställning inom LSS-

boende och daglig verksamhet 

- Minskning av 4 årsarbetare inom 

integrationsenheten 

- Genomlysning av hushåll med höga 

försörjningsstödsutbetalningar 

- Fortsatt omförhandling av placeringar och 

omplacering till egna familjehem 

- Ingen förlängning av pågående externa 

öppenvårdsinsatser 

- Översyn av avgifter i relationsvåldsärenden 

- Översyn av resor till och från dagverksamhet 

- Samtliga nya anställningar beslutas av 

sektorsledningen 

Juniprognos - Placeringar av barn 

och unga 

- Försörjningsstöd 

- Köpta platser inom 

funktionsstöd 

- Stödinsatser 

avseende våld i nära 

relationer 

- Fortsatt översyn av resor till och från 

dagverksamhet 

- Anpassning av bemanning inom 

handläggarenheten 

- Översyn av köpta platser inom funktionsstöd 

- Pågående omställning inom LSS boende och 

daglig verksamhet 

- Fortsättning av minskning av 4 årsarbetare 

inom integrationsenheten 
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- Arbete avseende hushåll med höga 

försörjningsstödsutbetalningar 

- Fortsatt omförhandling av placeringar och 

omplacering till egna familjehem 

- Ingen förlängning av pågående externa 

öppenvårdsinsatser 

- Översyn av möjligheter till samverkan med 

närliggande kommuner 

 

På välfärdsnämndens sammanträde i augusti presenterades ytterligare ekonomiska åtgärder 

samt nuläget inom de redan påbörjade åtgärderna. Av underlagen framgår att vissa åtgärder 

inte bedöms ge effekt under innevarande år. Detta gäller exempelvis översyn av resor till och 

från dagverksamhet inom vård och omsorg. Välfärdsnämnden noterade informationen och de 

vidtagna åtgärderna. 

 

4.3.2. Åtgärder är inte kostnadsberäknade och motsvarar inte prognostiserat underskott 

Av handlingar och protokoll till välfärdsnämnden framgår att det saknas beräkningar av 

åtgärdernas effekt. Det framgår exempelvis inte hur stor påverkan som neddragningen av fyra 

årsarbetare inom integrationsenheten kommer att få på resultatet för 2019 eller vad 

helårseffekten blir 2020. Intervjupersoner uppger att i bedömningen av helårsprognosen ingår 

effekten av vidtagna åtgärder. Enligt de intervjuade motsvarar åtgärderna inte det ekonomiska 

underskottet. 

 

4.3.3. Beslutade åtgärder genomförs 

Enligt de intervjuade genomför sektorn de beslutade åtgärderna.  Exempelvis har minskningen 

av personal verkställts. Därutöver har flera verksamheter genomfört åtgärder inom sina 

respektive verksamhetsansvar. Nämndens presidium och förvaltningsledningen upplever att 

beslut följs och att åtgärder verkställs på alla organisatoriska nivåer.   

 

4.3.4. Historisk acceptans för underskott 

Av intervjuer framgår att Härryda historiskt varit en kommun med goda ekonomiska 

förutsättningar som kunnat hålla en hög kvalitets- och ambitionsnivå. Det har enligt de 

intervjuade funnits en viss acceptans från politiken för underskott inom bland annat 

socialtjänsten. Enligt de intervjuade är nuvarande underskott delvis sanktionerat från 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta visar sig exempelvis genom att medel hellre 

skjuts till än att göra neddragningar i verksamheten. Ett annat exempel som lyfts i intervjuer är 

att det finns en bild inom politiken att socialtjänsten ”alltid gör underskott” och att nuvarande 

situation därmed inte är unik.  

 

4.3.5. Kommunstyrelsen har inte vidtagit åtgärder under 2019 eller åtgärder för budget i balans 

under 2018 

Kommunstyrelsen ansvarade till och med år 2018 för sektor socialtjänst då välfärdsnämnden 

tillträdde. Dokumentstudier visar att kommunstyrelsen under 2018 tog del av ekonomiska 

uppföljningar som samtliga påvisade en negativ och i huvudsak ökande helårsprognos. Vid 

dessa uppföljningar godkände kommunstyrelsen de åtgärder som sektorn föreslog men 
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uppdrog inte åt sektor/förvaltning att genomföra ytterligare åtgärder. Bland de åtgärder som 

redovisades under 2018 återfanns rekrytering för att undvika konsultkostnader, planering av 

växelvårdsplatser för att minska kostnader för korttidsvård och betaldagar på sjukhus samt 

översyn av nuvarande och framtida behov av korttidsvård planeras.  

 

Kommunstyrelsen har under 2019 enligt dokumentstudierna i maj, juni, augusti och oktober 

fått information om att välfärdsnämnden kommer att redovisa ett underskott för 2019. 

Kommunstyrelsen har vad granskningen visat inte vidtagit några åtgärder med anledning av 

informationen. Granskningen visar att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras.  

 

Figuren nedan visar prognostiserat resultat för 2018 vid fem uppföljningstillfällen samt vid 

årsbokslutet.11 

 
Figur 10 - Prognostiserat utfall för 2018 vid ekonomisk uppföljning samt resultat i årsbokslutet 

 
 

4.4. Vår bedömning 

4.4.1. Välfärdsnämnden har inte beslutat om tillräckliga åtgärder 

Enligt kommunallagen och kommunens reglemente ska välfärdsnämnden inom sitt 

ansvarsområde se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige bestämt. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt. Enligt reglementet ska nämnden regelmässigt rapportera till fullmäktige 

hur den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.  

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden under 2019 har genomfört en systematisk och 

kontinuerlig uppföljning av ekonomin för sektorn för socialtjänst. Välfärdsnämndens uppföljning 

visar att sektorn prognosticerar ett underskott som i huvudsak kan hänföras till placeringar av 

barn och unga, relationsvåldsärenden, kostnader för försörjningsstöd samt köpta platser inom 

funktionsstöd. Nämnden redovisade även underskott för 2018 som också då delvis kunde 

hänföras till placeringar av barn och unga.  

 

                                                
11 Källa: Månadsuppföljningar, delårsbokslut och bokslut. 
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Granskningen visar att sektorn i sitt budgetarbete tar hänsyn till omvärldsfaktorer, exempelvis 

nya lagar. Sektorn gör kontinuerligt prognoser och redovisar dessa för nämnden. Vi noterar att 

de ekonomiska prognoserna för 2019 är förhållandevis stabila, även om det skett en gradvis 

försämring.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedömer vi att välfärdsnämnden säkerställt en tillräcklig 

prognostisering, omvärldsbevakning, uppföljning och kontroll av sektorn för socialtjänst.  

 

Granskningen visar slutligen att det vid nämndens månadsuppföljningar under året har 

redovisats att åtgärder har vidtagits/planeras att vidtas mot bakgrund av det prognosticerade 

underskottet.  Av underlagen framgår inte hur stor effekt respektive åtgärd kommer att få. Det 

framgår inte heller att åtgärder kommer att vidtas för en budget i balans. Åtgärderna har vad 

granskningen visat inte förbättrat prognosen. Nämnden har trots kännedom, sedan 

februariprognosen, om att verksamheten kommer att göra ett underskott inte vidtagit åtgärder 

som minskat underskottet. Vår bedömning är därför att välfärdsnämnden inte har beslutat om 

tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med de ökade kostnaderna. 
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Vad är orsaken till underskottet? 

 

Orsaken till underskottet under 2019 är i huvudsak 

placeringar av barn och unga, stödinsatser 

avseende våld i nära relationer, försörjningsstöd 

samt köpta platser inom funktionsstöd. Jämfört 

med andra kommuner har Härryda högre 

nettokostnader per invånare avseende barn- och 

ungdomsvård. 

Har välfärdsnämnden säkerställt en 

tillräcklig prognostisering och 

omvärldsbevakning av sin 

verksamhet? 

Ja. Granskningen visar att välfärdsnämnden tar 

hänsyn till ekonomiska planeringsförutsättningar 

samt förändringar i omvärlden i budgetprocessen. 

Prognosen görs utifrån nuvarande ekonomiska 

läge inklusive planerade åtgärder.  

Har välfärdsnämnden säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och kontroll 

avseende sektorn för socialtjänst?  

 

Ja. Välfärdsnämnden har följt upp ekonomin 

kontinuerligt och systematiskt. Uppföljningen har 

innehållit en beskrivning av utfall och prognos 

inom respektive verksamhet.  

Har välfärdsnämnden beslutat om 

tillräckliga åtgärder för att komma till 

rätta med de ökade kostnaderna? 

Nej. Välfärdsnämnden har vidtagit vissa åtgärder 

kopplat till ekonomin men det går inte att utläsa 

den förväntade effekten. Nämnden har trots 

kännedom om att åtgärderna inte motsvarar det 

ekonomiska underskottet inte vidtagit ytterligare 

åtgärder.  

 

5.2. Slutsatser 

Granskningen har syftat till att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig 

styrning och uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. Utifrån granskningens syfte 

och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande bedömning att välfärdsnämnden 

säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst. 

 

Granskningen visar att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 

tillräckliga åtgärder. Välfärdsnämnden har visserligen beslutat om åtgärder men dessa 

motsvarar vare sig underskottet eller är kostnadsberäknade. 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi välfärdsnämnden att 

► Säkerställa att ekonomiska åtgärder vidtas för ekonomi i balans.  

► Tillse att ekonomiska åtgärder kostnadsberäknas för att synliggöra vilken effekt de 

förväntas få. 
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Granskningen visar också att Härryda kommun saknar dokumenterade ekonomiska 

styrprinciper som beskriver hur underskott i nämnderna ska hanteras. Utifrån detta 

rekommenderar vi kommunstyrelsen att överväga att sådana styrprinciper utarbetas.   

 

 
Aron Larsson Maria Carlsrud Felander 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 
Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1 – Bakgrund 
Sektorn för socialtjänst i Härryda kommun har under flera år haft budgetavvikelser inom 

vissa verksamheter. Sektorn för socialtjänst redovisade för 2016 ett överskott om 4,6 mkr. 

För samma år redovisade Individ- och familjeomsorgen, IFO, ett underskott om 7,5 mkr. 

Under 2017 redovisade sektorn som helhet ett underskott om 27,2 mkr. Funktionshinder 

och IFO redovisade då ett underskott om 26,1 mkr.  

Trots åtgärdsplan och budgettillskott har underskottet bestått under 2018. Av bokslutet 

framgår att sektorn redovisade ett underskott om 24,1 mnkr. Samtliga verksamheter 

förutom Vård och Omsorg redovisade ett underskott.  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Den nyligen bildade Välfärdsnämnden ska inom sitt område säkerställa att 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Det innebär att verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Uppdraget ska genomföras inom ramen för tillgängliga resurser. Av välfärdsnämnden 

reglemente framgår bland annat att välfärdsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 

lagar och förordningar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och 

arbetsmarknadsåtgärder. Välfärdsnämnden ska se till att regelmässigt rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.  

Kommunrevisionen har mot bakgrund av ovanstående bedömt att det är väsentligt att 

granska hur välfärdsnämnden arbetar med ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. 

Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risker för bristande 

ledning, styrning, uppföljning och kontroll. 
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Bilaga 2 – Källförteckning 
 

Dokument 

► Årsredovisning 2016 

► Årsredovisning 2017 

► Delårsrapport 2018 

► Delårsredovisning augusti 2018 

► Ekonomisk sammanställning november 2018 

► Verksamhetsberättelse 2018 

► Årsredovisning 2018 

► Verksamhetsplan 2019-2021 

► Februariprognos välfärdsnämnden 

► Marsprognos välfärdsnämnden 

► Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019 

► Juniprognos välfärdsnämnden 

► Bostadsförsörjningsprogram 2019-2023 

► Lokalresursplan 2019-2023 

► Organisationsschema sektorn för socialtjänst 

► Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 

 

 

Intervjuer 

► Välfärdsnämndens presidium 

► Sektorchef för sektorn för socialtjänst 

► Verksamhetschef för barn och familj 

► Verksamhetschef för Hälsa och Bistånd. 

► Verksamhetschef för Integration och arbetsmarknad. 

► Verksamhetschef för Funktionsstöd. 

► Verksamhetschef integration och arbetsmarknad 

►  Utvecklingschef 

► Verksamhetsekonom 
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Bilaga 3 – Revisionskriterier 
 

Kommunallagen 

Av 6 kap 6 § kommunallag (2017:725) framgår att nämnderna ansvarar för att var och en inom  

sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har  

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att  

den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande  

sätt. 

 

Välfärdsnämndens reglemente 

Enligt välfärdsnämndens reglemente har nämnden det politiska ansvaret för bland annat 

socialtjänst och hjälp till individer och grupper. Välfärdsnämnden ansvarar genom sin 

förvaltning för att fullmäktiges uppdrag verkställs och följs upp.  

Vidare framgår att välfärdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Välfärdsnämnden ska regelmässigt till fullmäktige 

rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 

budgetåret. 

 

Kommunens övriga styrdokument såsom budget, riktlinjer och rutiner 

Enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna fattar kommunfullmäktige beslut om budget 

i juni. Välfärdsnämnden har att besluta om verksamhetsplan och ska informeras om 

budgetramarna.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 100        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Inom sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största 
underskottet. Det beror på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för 
skolskjuts är högre än budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom verksamheten hälsa och 
bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om placeringar av vuxna med 
missbruk i större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt arbetar 
försörjningsstödsenheten enligt modellen Härryda framtid. Även omförhandlingar av 
dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga fortsätter. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt 
som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkande  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att: 
- Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
- Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
- Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföraren att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

---------------------- 
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Ekonomi- och upphandlingsfunktionen  
Helena Lundqvist 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-13 2020VFN28  042 
  
 

 

 

 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 

Sammanfattning  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 
mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst 
prognostiserar ett överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott 
om till 1,8 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Inom sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största 
underskottet. Det beror på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader 
för skolskjuts är högre än budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande 
ramar i flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom 
verksamheten hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om 
placeringar av vuxna med missbruk i större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt 
arbetar försörjningsstödsenheten enligt modellen Härryda framtid. Även omförhandlingar 
av dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga fortsätter. Även om några 
verksamheter visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som 
helhet prognostiserar ett överskott. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid 
samtidigt som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter 
barn- och elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att helt eliminera 
underskottet. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per februari 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka 
åtgärder sektorerna arbetar med.  
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Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Bo Ekström 
  Ekonomichef 

 

Bilaga 

Månadsprognos per februari 2020 
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Innehållsförteckning 
Välfärdsnämnden ........................................................................................................ 3 

Sektor för utbildning och kultur ...................................................................................... 4 

Sektor för socialtjänst ....................................................................................................... 5 
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Välfärdsnämnden 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 1 241 730 1 239 930 -1 800 1 232 035 

Socialtjänst 705 696 715 696 10 000 709 508 

Nettokostnad 1 947 426 1 955 626 8 200 1 941 543 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 8,2 mnkr. Sektorn för socialtjänst visar överskott om 
10 mnkr och förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både 
behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. 

Inom UTK visar grundskoleverksamheten det största underskottet. Det beror på att några enheter har 
svårt att hålla sin budget samt att kostnader för skolskjuts är högre än budgeterat. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Utbildning och kultur 14 392 16 342 1 950 9 975 

Socialtjänst 5 487 5 487 0 2 524 

Nettoutgift 19 879 21 829 1 950 12 499 

Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse till följd av tidsförskjutningar avseende inköp av 
inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse. 
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Sektor för utbildning och kultur 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 12 400 13 000 600 12 333 

Förskola 290 517 290 517 0 300 012 

Grundskola 635 904 633 904 -2 000 627 929 

Gymnasium 175 899 175 899 0 163 207 

Kultur och fritid 94 138 93 738 -400 94 092 

Utveckling, flerspråkighet 32 872 32 872 0 34 462 

Nettokostnad 1 241 730 1 239 930 -1 800 1 232 035 

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar en negativ avvikelse mot budget om 1,8 mnkr. 

Sektorledning prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr till följd av vakanser inom planering tillsyn. 

Förskoleverksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i 
prognosen gällande omorganisationen i och med stängningen av Högadal och Stommen. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 2 mnkr. Såväl 
särskoleenheter, inklusive kostnader för skolskjuts, som grundskoleenheter prognostiserar underskott 
om 2 mnkr vardera. Samtidigt är det ca 20 färre elever inom verksamheten, vilket motsvarar ett 
centralt överskott om 2 mnkr. 

Gymnasieverksamheten visar ingen avvikelse mot budget. Elevantalet ligger i linje med förväntat 
antal och verksamhetens budgeterade omfattning. Hulebäcksgymnasiet har en budget i balans. 

Kultur och fritid visar ett underskott om 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på lägre intäkter för uthyrning av 
idrottshallar, vilket i sin tur beror på en pågående utredning av taxenivåer. 

Utveckling och flerspråkighet visar ingen avvikelse mot budget. Omställningskostnader i form av 
hyra, personal och flyttkostnader vägs upp av vakanser och tjänstledigheter. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är svårare då behoven är 
stora. 

Föreningsservice påbörjade en översyn av taxor och bidrag år 2018, då verksamheten tillhörde sektor 
teknik och förvaltningsstöd. I samband med detta budgeterades för ökade intäkter om 0,4 mnkr. 
Översynen pågår även under 2020 och eventuella effekter väntas synas först år 2021. Inga åtgärder 
görs under innevarande år. 
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Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 200 200 0 0 

Förskola 2 535 2 535 0 1 464 

Grundskola 6 370 8 320 1 950 6 090 

Gymnasium 2 850 2 850 0 1 520 

Kultur och fritid 1 937 1 937 0 873 

Utveckling, flerspråkighet 800 800 0 28 

Nettoutgift 14 692 16 642 1 950 9 975 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 2 mnkr till följd av tidsförskjutningar avseende byggnationen 
av Fagerhultsskolan i Hindås. I övrigt prognostiseras ingen avvikelse mot budgeterade anslag. 

 

Sektor för socialtjänst 

Driftredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 67 641 80 541 12 900 40 504 

Vård och omsorg 196 157 196 257 100 194 074 

Hälsa och bistånd 164 178 162 878 -1 300 168 634 

Funktionsstöd 139 578 137 878 -1 700 160 881 

Härryda framtid 61 959 61 959 0 60 771 

Barn och familj 76 183 76 183 0 84 644 

Nettokostnad 705 696 715 696 10 000 709 508 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott 10,0 mnkr som helhet. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 12,9 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på att äldreboendet på Säteriet inte används fullt ut samt den 
återställningsbudget som sektorn fick inför året. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr, vilket främst beror på att budgeten för larm 
inom hemtjänst och äldreboende inte utnyttjas fullt ut. Både äldreboendena och hemtjänst i egen regi 
prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Inom verksamheten prognostiserar 
personlig assistans och hälsofrämjande och förebyggande tillsammans ett överskott på 3,1 mnkr. 
Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel prognostiserar tillsammans ett underskott 1,8 mnkr. 
Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr med anledning av placeringskostnader inom 
sociala boenden. 

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr främst med anledning av köpta platser inom 
verksamhetsområdet. 

Härryda framtid prognostiserar en budget i balans. För enheten för försörjningsstöd är utbetalningar av 
försörjningsstöd i samma nivå som föregående år men avvikelsen som fanns då täcks av den 
återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Yrkeshögskolan prognostiserar ett underskott på 
0,4 mnkr och vuxenutbildningen ett överskott på 0,4 mnkr och tillsammans prognostiserar de en 
budget i balans. 
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Även barn och familj prognostiserar en budget i balans. Placeringar av barn och unga i HVB och 
familjehem prognostiserar en lägre kostnad än föregående år och den avvikelsen som fanns då täcks av 
den återställningsbudgeten som sektorn fick inför året. Verksamheten fick inför året en 
budgetförstärkning för relationsvåld på 4 mnkr och den avvikelse som fanns vid bokslutet är därmed 
åtgärdad. 

Åtgärder 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa sitt 
kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att sänka 
kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda framtid fortsätter. 
Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är 
möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. 

Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. Verksamheten fortsätter även 
genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk och/eller annat beroende för att sänka 
placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 

Investeringsredovisning 
tkr Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 2020 Bokslut 2019 

Ledning 1 765 1 765 0 969 

Vård och omsorg 2 271 2 271 0 1 207 

Hälsa- och bistånd 267 267 0 103 

Funktionsstöd 484 484 0 194 

Härryda framtid 520 520 0 51 

Barn och familj 180 180 0 0 

Nettoutgift 5 487 5 487 0 2 524 

Sektorn prognostiserar ingen avvikelse jämfört med budgeterade anslag. 
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Till ekonomiutskottet och kommunstyrelsen i Härryda kommun 

 
Synpunkter till budget/plan 2021-2025 från rådet för 
funktionshinderfrågor 
 

1. Personer med sjukersättning eller sjukpension bör ges möjlighet att åka med 
kollektivtrafik gratis liksom övriga pensionärer/seniorer. 
Vid förfrågningar om varför vissa grupper får åka gratis kollektivt och andra inte, har 
vi ofta fått höra att detta egentligen inte innebär någon extra utgift för kommunen då 
det handlar om att fylla bussar som annars hade gått tomma eller halvfulla. Därför 
ställer vi oss frågande till varför detta inte redan beviljats.  

Vår uppfattning är att detta egentligen skulle innebära en besparing för kommunen och 
de ovannämnda grupperna om de skulle få åka kollektivt istället för att använda 
färdtjänst. Vi har en uppfattning att flera som har fått beviljat färdtjänst använder det 
fast de kanske inte alltid behöver det. I många fall kan man använda kollektivtrafiken 
istället. Blir det då också gratis att åka kollektiv så tror vi att många hade valt att göra 
det istället för att betala för färdtjänst.  

Att som sjukpensionär eller mottagare av sjukersättning få möjlighet att åka gratis 
kollektivt skulle i längden även vara bra för hälsan: 

- För gruppen med psykisk ohälsa vore detta främjande för livskvaliteten. 

- För personer som av olika anledningar har svårt att komma utanför dörren kan 
kostnaden för att åka buss innebära en ytterligare inlåsningseffekt. Att ge dem 
tillfälle att åka gratis vore en stor väl gärning. 

 

2. Tillgänglighetsanpassad badplats 
Angeläget behov av att anlägga en handikappanpassning någon av kommunens 
badplatser, företrädesvis i Hindås.  

 

3. Mer satsning för barn med autism och Asperger i skolan.  
Att satsa på dessa barn genom till exempel mindre undervisningsgrupper ger i 
slutändan kommunen en besparing genom att dessa barn får större möjligheter att 
klara en skolgång och att sedermera komma ut i yrkeslivet.  

Att inte ha tillgång till en anpassad skolgång leder till ökad stress vilket i sin tur 
resulterar i inlärningssvårigheter och försämrade studieresultat eller så kallade 
hemmasittare.  
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4. Demens boende med maximalt tio lägenheter per enhet/avdelning.  
Socialstyrelsen rekommenderar åtta till nio lägenheter per enhet/avdelning.  
 

5. Tak för färdtjänstresor  
Önskvärt med ett tak för färdtjänstresor då många inom målgruppen har låga 
inkomster och mycket utgifter utifrån sin funktionsnedsättning. 
 
 

6. Återinförande av personligt ombud 
Personligt ombud 

- är oberoende av stat, kommun och myndighet, kan agera rådgivare och konsult åt den 
enskilde utan att hamna i konflikt med arbetsgivaren, 

- är inte involverad i den personliga ekonomin såsom en god man, utan har en mer 
rådgivande roll (sjukersättning, bostadstillägg, andra ersättningsformer, hjälpmedel 
och bidrag), 

- är en funktion som gör att en person med psykisk funktionsnedsättning kan fortsätta 
att sköta sin ekonomi på egen hand - kanske med assistans av ett boendestöd men utan 
en god man, 

- är i sin självständighet från stat, kommun, och myndigheter kapabel till en större 
överblick över den hjälp och assistans man som psykiskt funktionsnedsatt har rätt att 
söka och kräva. Det kan enskilt vara mycket svårt att själv skaffa sig den översikten då 
försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun, och LSS ger knapphändig information 
många gånger, 

- är en fast punkt i tillvaron, en trygghet att återvända till, när handläggare på andra 
instanser har stor omsättning så har de personliga ombuden på Bräcke diakoni varit 
desamma under lång tid. Trygghet i form av låg personalomsättning är mycket viktigt 
för den som har en psykisk funktionsnedsättning, 

- är oftast högre utbildad än boendestöden (som man hänvisas till i dagsläget). De 
personliga ombuden är oftast socionomer eller arbetsterapeuter. De har alltså 
specialkompetens vad gäller att söka rätt på bidrag, ersättningsformer, hjälpmedel och 
stöd. Boendestöden har en mycket mer praktisk, men nog så viktig funktion dock 
besitter de inte alls samma kunskap,  

- är dåligt marknadsfört av kommunen. Många personer som skulle behöva hjälp från 
Bräcke diakoni har sannolikt inte nåtts av informationen att den existerar. Personligt 
ombud behöver få en egen flik på kommunens webbplats. Skriftlig information på  
socialkontoret, kommunhuset, kulturhusen och vårdcentralerna i kommunen. Även 
information riktad till Härrydas patienter på öppenvårdsmottagningen för psykiatri i 
Mölndal. 

 

Rådet för funktionshinderfrågor genom vice ordförande Katarina Kaspersson 
Mölnlycke, 2020-04-16
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Till ekonomiutskottet och kommunstyrelsen 

 

Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter till budget 2021-2025 

 
Bakgrund  
När vi studerat Verksamhetsberättelserna från 2019 från KS och Välfärdsnämnd liksom förslaget  
till Årsredovisning för 2019 kan vi konstatera att vi bor i en av Sveriges mest välmående och 
finansiellt välskötta kommuner. Resultatet uppgår till 141 MKR och Soliditeten har ökat med 3 % 
till 31 %. Mycket bra. Kommunen har enats om att försöka bli Sveriges bästa kommun för 
näringslivet, ha Sveriges bästa skola liksom Sveriges lägsta arbetslöshet för unga. Dessutom är 
näringslivet mycket diversifierat vilket gör det robust och mindre sårbart än hos kommuner med 
endast få dominerande företag. 

Enligt uppgift vid möte med kommunens Socialtjänst fungerar smittskyddet väl och all personal  
i äldreboende och hemtjänst är utbildad. Sedan vi nu också erhållit befolkningsprognos för 65+  
i Härryda kommun kan vi konstatera att eventuella prognoser sannolikt inte påverkas av  
Coronaviruset mer än av vanlig säsongsinfluensa.  

I januari utgjorde pensionärerna 16.1 % av kommunens befolkning eller ca 6200. Med tanke på  
den stora ökningen av 80+ de närmaste åren, mellan 5-11% årligen, påverkas inte tidigare 
befolkningsprognoser för 65+. 

Orsaken till bristen på särskilt äldreboende rapporteras som underkapacitet vilket medför att  
man får vänta 179 dagar efter biståndsbeslut eller nästan ett halvår. Det saknas också 
Trygghetsboenden liksom korttidsboenden. Trygghetsboenden kan komma att medföra en stor 
besparing jämfört med särskilda boenden. 

 
 

Biståndsbedömning och skälighet 
Strax före jul fick vi ta del av ett utkast till Nya Riktlinjer för biståndsbedömning. För oss äldre  
bygger den på Socialtjänstlagen med förarbeten och rättspraxis. Den ger utrymme för skälig 
levnadsstandard. Den senaste versionen är verkligen förbättrad ur många aspekter, men trots  
detta lever den enligt vår bedömning inte upp till skälighetsnivån enligt SOL.  

Några saker återstår: 

1. Utan kontinuerlig rengöring av fläktfilter vid behov riskerar våra äldre med hemtjänst  
brand vid spisen. Rengöringen som är enkel att utföra förhindrar att våra äldsta och många 
gånger glömska sköra äldre råkar ut för brand i köket, den vanligaste brandorsaken i ett hem.  

2. Ordet ”rakning” bör infogas på lämpligt ställe. Det kan vara nog så svårt när man är stel  
i axlar och händer. 

3. Det är riktigt oskäligt att inte få tvättat sina lakan och benkläder var 14 dag i stället för  
var tredje vecka. Inte skall hemtjänstbrukare i Härryda kommun behöva ha 21 par benkläder. 
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Om dessa saker kan ändras så lever kommunen i sina Riktlinjer för Biståndsbedömning så  
vitt vi förstår upp till lagstiftarens intentioner om skälig levnadsstandard.  

Vi ser gärna också är att våra ensamboende äldre får möjlighet till utevistelse fler än en gång  
i veckan men vi har förståelse för att utbildad personal behövs för vård och omsorgsuppdrag. 
Kanske går det att ordna med volontärer? 
 

Kontinuitet  
Enligt kvalitetsmätningen i Årsredovisningen 2019 sid 28 var Kontinuiteten 16, år 2019, i 
Härryda. De senaste tre åren har vi påpekat bristen på kontinuitet i hemtjänsten. Detta  
utfall är inte heller skäligt. Vi föreslår att Välfärdsnämnden diskuterar samt fastställer målet 
10 för kommunens kontinuitet. Varför inte med tanke på målen för näringsliv, skola och 
ungdomsarbetslöshet? 

 

Särskilt boende SB 
Enligt kvalitetsmätningen från SKR i Årsredovisningen 2019 uppl.26 mars, sid 28, var 
väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 179 dagar. 
Orsak underkapacitet av särskilt boende.  

Vi har sedan fyra år tillbaka påpekat vikten av en förändrad prognosmodell för särskilt 
boende. Trots detta baseras prognosen fortsatt på de senaste tre årens biståndsbedömning samt 
fyra år framåt i tiden eller 2024. De tre senaste årens biståndsbedömning skall upphöra och 
prognosen bör omfatta åtminstone åtta år framåt, för närvarande tom 2028.  

Man kan inte fortsätta med att säga ”politiken bestämmer” eller från politiken att ”personalen 
skall vara professionell”. Nu måste modellen ändras. Det får inte gå prestige i detta. 

De närmaste åren växer antalet 80-åringar årligen med mellan 5-10% eller vida mer än 
kommunens prognostiserade befolkningstillväxt om 1.5%. Redan förra våren visade KPR 
med samma statistik som kommunen har, att det saknades 200 SB enbart för personer med 
demensdiagnos. 

Vi kommer att få 200 dagar i Väntetid minus eventuell effekten av Covid-19 om 
prognosmodellen inte ändras. Då riskerar vi en kraftig försämring bland Sveriges kommuner 
med denna kvalitetsindikator. Återigen jämför näringsliv, skola, ungdomsarbetslöshet där  
vi vill rankas som nummer ett. 
 
 

Trygghets- och korttidsboende 
Utöver ovan tillkommer vårdbehov för de som är i livets slutskede men inte är dementa. 
Kommunen har haft ett projekt om Palliativ vård i hemmet som förefaller bra. Det kan kanske  
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ersätta Hospice och SB för dessa äldre. Definition av Trygghetsboende skall då följa 
föreslagen beskrivning i Lokalresursplan 2020-2024 sid 17. Men här kommer bristen på 
Trygghetsboende fortsatt in som en del av vår bakgrundsbeskrivning. 

Sedan flera år tillbaka har vi påpekat i våra budgetsynpunkter att 100 Trygghetsboenden kan 
ge en besparing om 100 MKR för kommunen.  

Nu finns enligt Bostadsförsörjningsplanen och Lokalresursplanen 2020-2024 
Trygghetsboende med i planerna. Bra så. Men det brådskar om inte kommunens ekonomi 
skall spräckas av nödvändiga särskilda boenden. Trygghetsboenden måste skyndsamt 
färdigställas där de som inte är dementa kan flytta in. Bra att det planeras Trygghetsboenden  
i samtliga kommundelar. Trygghetsboende med hyresrätt är mest angeläget. Bon Top, 
Idrottsvägen, som snart påbörjas och är mycket fint kan endast köpas av de med tillräckligt 
kapital eller färre än 25 % av pensionärerna. 

Vi anser också att antalet korttidsboenden är för få eller 27 st. Det behövs sannolikt ett nytt 
”Hönekulla” med 30 platser i Landvetter.  

 
 
Personal 
Vi upplever på många håll att det finns brist på personal inom hemtjänsten, se kontinuitet 
ovan, om vi skall nå en kontinuitet om 10. På Hönekulla arbetar personalen intensivt och 
behöver vara fler. Slutligen vet vi inte riktigt om det behövs fler på de särskilda boendena 
men det behövs fler SB och det kräver personal. 

Vi tror att det behövs fler handläggare i socialtjänsten. Våld i nära relationer som lär öka 
dramatiskt nu under Coronakrisen. Den nya barnkonventionen och våra nya äldre asylsökande 
invandrare reser också större krav på våra handläggare inom Socialtjänsten.  

 
 
Reflexioner 
Det är bra med en välskött ekonomi som ger förutsättning för att lösa eller inte hamna i 
problem. Men en Soliditetstillväxt med 3 % samtidigt som man får vänta 179 dagar eller 
nästan ett halvår innan ett biståndsbeslut infrias är inte rimligt.  

Nu har kommunen fått ett extra tillskott 38.6  miljoner kr till följd av Corona, ja redan en 
mindre del dessförinnan av Riksdagen. Dessa pengar är inte detaljstyrda och mer kommer 
2021 och 2022. Skolan och ungdomsarbetslösheten är redan täckta genom kommunens eget 
utmärkta arbete och egna tuffa mål. Låt oss nu förändra prognosmodellen för särskilt boende 
och blicka framåt 8 år. Se till att det skapas boende och tillförs tillräckligt med fasta 
personalresurser där det behövs.  

Varför inte utöka med en särskild invandrarlinje för vård och omsorg i Mölnlycke eller 
Landvetter. 
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Pensionärsorganisationerna (PO) framför följande förslag: 

Nöjda pensionärer 
Kommunen bör som nytt mål införa i sina budgetdokument att Härryda kommun skall ingå 
bland de 10 kommuner i Sverige med flest nöjda pensionärer. För att uppnå målet Sveriges 
mest nöjda pensionärer behöver SPF och PRO ett större kommunbidrag för bl.a. 
samproduktion av friskhetsaktiviteter, och kvalitetsevenemang där våra pensionärer i hela 
kommunen kan stanna på hemmaplan. Bidraget skall användas för hälsobefrämjande åtgärder. 

 

Biståndsbedömning för att fullt ut uppnå skälighet enligt SOL skall: 
- fläktfilter rengöras p.g.a. brandrisk för skydd av brukarna när man har hemhjälp, 
- rakningshjälp tillförs p.g.a. stelhet, 
- tvätt var 14 dag vara möjligt. 

 
Bostäder 
- Särskilda boenden  

Fortsatt men påskyndat särskilt byggande av SB för Demenssjukdomar  

- Trygghetsboenden  
Fortsatt och prioriterad planering- och start av byggande med hyresrätter 

- Korttidsboende  
Ett nytt ”Hönekulla” i Landvetter bör utredas 

- Kontinuitet i hemtjänsten max 10 olika personal per 14 dagar 

 

Personal med fast anställning 
En betydande andel av de 38.6 miljonerna bör användas till utökning av personalstyrkan inom 
hemtjänst, SB, kommande Trygghetsboenden, Korttidsboende och Handläggarenheten 

 
Trygghetsskapande Larmpolicy 
Kommunen saknar fortfarande en fastställd Larmpolicy med syfte att bidra till Trygghet. 
Policyn bör arbetas fram i samråd med pensionärsorganisationerna 

 

 

PRO och SPF i Härryda kommun,  
Härryda 2020-04-17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101        Dnr 2019VFN41 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019  

  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder i planen för intern kontroll, antagen av 
välfärdsnämnden den 18 februari 2019, § 43. Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits 
inom samtliga riskområden för att minska riskerna och att flera risker kan nedprioriteras. 
Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2019. Det finns dock utrymme för att 
fortsätta vidareutveckla kommunens arbete med intern kontroll. 
  
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 27 februari 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämnden plan för intern kontroll 2019. 
 

---------------------- 
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Utvecklingsfunktionen   
Patrik Wendeblad 

 
 
 
 Välfärdsnämnden 
 
 

  
Datum     Dnr 
2020-02-27 2019VFN41  003 
  
 

 

 

 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019  

Sammanfattning  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder i planen för intern kontroll, 
antagen av välfärdsnämnden den 18 februari 2019, § 43. Uppföljningen visar att åtgärder 
har vidtagits inom samtliga riskområden för att minska riskerna och att flera risker kan 
nedprioriteras. Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med 
intern kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2019. Det 
finns dock utrymme för att fortsätta vidareutveckla kommunens arbete med intern 
kontroll.  

Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämnden plan för intern kontroll 
2019. 

Ärendet 
En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den 
finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Under det senaste året har 
kommunen justerat sitt sätt att arbeta med intern kontroll. I reglementet för intern 
kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2018 i § 213, framgår att 
välfärdsnämnden och kommunstyrelsen årligen i samband med ordinarie 
planeringsprocess för budget och verksamhetsplan ska anta en plan för intern kontroll 
inom respektive verksamhetsområde. Dessa ska sedan följas upp i samband med 
årsbokslut.  

För att justera årshjulet till det nya arbetssättet har det under 2019 funnits två parallella 
processer för intern kontroll med en plan för 2018 för hela kommunen som beslutades av 
kommundirektören den 15 november 2018, vars uppföljning redovisades för 
kommunstyrelsen den 2 maj, § 148. Det upprättades plan för intern kontroll för 
kommunstyrelsen respektive välfärdsnämnden för 2019 vilka antogs i februari 2019. 
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Förvaltningen har genomfört åtgärderna i planen för intern kontroll och redovisar i bilaga 
uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019, fastställd av 
välfärdsnämnden den 18 februari 2019, § 43. På grund av de parallella planerna har 
kontrollen till viss del redan redovisats för kommunstyrelsen, men flera nya åtgärder har 
vidtagits och för att välfärdsnämnden ska få en helhetsbild redovisas 2019 års arbete med 
intern kontroll i sin helhet i bilagan. Planen utgår från den riskanalys som förvaltningen 
har genomfört, där risker prioriterades utifrån sannolikheten att riskerna faller ut och 
väsentlighet om så sker från ett medborgarperspektiv.  

Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits inom samtliga riskområden och att flera 
risker kan nedprioriteras genom dessa åtgärder. Sammantaget bedömer förvaltningen att 
välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet 
med planen för 2019.  

Det finns dock utrymme för att vidareutveckla kommunens interna kontroll. 
Förvaltningen kommer genomföra ett mer genomgripande arbete med riskanalys i syfte 
att hitta metoder för att kontrollera de mest relevanta och väsentliga riskerna. En 
ytterligare utveckling är att välfärdsnämnden och kommunstyrelsen ska få bättre insyn i 
processen genom ett fördjupat underlag, där förvaltningen redogör för prioriteringarna i 
riskanalysen som leder fram till förslaget på plan för intern kontroll.  

 

  

Peter Lönn 
Kommundirektör  Birgitta Flärdh 
  Utvecklingschef 
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 Kommunens arbete med intern kontroll  

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Enligt det av kommunfullmäktige antagna reglementet för intern kontroll ska välfärdsnämnden och 
kommunstyrelsen med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten 
• bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• följer lagar, styrdokument och beslut 
• arbetar mot de mål som fastställts 
• har en tillförlitlig finansiell rapportering 
• rapporterar betydelsefull information 
• åtgärdar brister och tar lärdom av misstag 
• har ett gott omdöme och en god kultur. 
Förvaltningen har genomfört planen för intern kontroll och redovisar nedan uppföljningen av välfärdsnämnden plan för intern 
kontroll 2019, fastställd av välfärdsnämnden den 18 februari 2019, § 43. Planen utgår från den riskanalys som förvaltningen har 
genomfört, där risker prioriterades utifrån sannolikheten att riskerna faller ut och väsentlighet om så sker från ett 
medborgarperspektiv.  
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Kommungemensamma risker 

 

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Upphandling 
Mutor och jäv i 
anslutning till 
upphandlingar. 

Enkätundersökning av 
beställningsansvariga 
och chefer för att 
undersöka hur man 
upplever förekomsten av 
mutor och jäv, samt 
kunskapen om lagar och 
styrdokument inom 
området. 

Enkätundersökning som genomfördes visar att åtta procent 
kommunens chefer säger sig själva ha, eller känner till chefer som har, 
blivit erbjuden gåvor eller mutor. Utifrån kommenterarna i 
undersökningen framgår att det rör sig om mindre allvarliga gåvor i form 
av exempelvis julgodis som dessutom sällan tas emot. Gällande jäv är 
det fyra chefer som gjort inköp av leverantör man har koppling till. 
Cheferna värderar sina kunskaper inom området som ganska bra och 
det finns kunskap om hur man ska agera inom området.  
Förvaltningen bedömer resultatet som tillräckligt bra för att inte motivera 
förändringar i arbetssätt. Enkäten i sig har belyst området och agerat 
som påminnelse om vad som gäller. Förvaltningen fortsätter att ge alla 
nya chefer utbildning i lagarna och kommunens styrdokument inom 
området.    

Ingen åtgärd föreslås.  

Personal 

Externa hot 
påverkar 
medarbetares 
och politikers 
beslut. 

Åtgärd: Informera om 
stöd för utsatta och om 
krav att informera chef, 
säkerhetschef, 
nämndordförande och 
gruppledare.  

Kommunens politiker har utbildats i rutinerna som finns vid hot och våld. 
Kommunens informationsinsatser till nya chefer har även intensifieras 
under 2019 genom att alla nya rektorer utbildats i kommunens rutiner 
och stödmöjligheter. För medarbetarna pågår ett kontinuerligt arbete 
med att hantera externa hot och de mest utsatta medarbetarna har 
väletablerade rutiner.  
Kommunens handlingsplan för hot och våld har även aktualiserats 
genom en revidering.  
Härryda kommun har idag en policy vid hot mot förtroendevald som 
enligt uppföljningen av intern kontroll 2018 skulle revideras. 
Revideringen har inte hunnits med under 2019, men arbetet fortsätter 
och planeras att genomföras under 2020. 
I enlighet med kommunrevisionens fördjupande granskningar planeras 
miljö- och bygglovsnämnden att föreslås rutiner för att anmäla och 
hantera jäv och påtryckningar bland tjänstemän och nämnd. Arbetet har 
påbörjats och ett styrdokument förväntas kunna presenteras till miljö- 
och bygglovsnämnden under 2020.  

Ingen ytterligare åtgärd 
föreslås.  
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Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

IT-förvaltning 

Bristande 
dokumentation 
av IT-system 
och bristande 
överlämning då 
medarbetare 
slutar eller då 
annan 
medarbetare 
ska ta över 
systemförvaltar-
skapet.    

Uppföljning av att 
systemägare kan 
verifiera om det finns 
systemdokumentation.   

Den tidigare uppföljning som genomförts visade på brister i 
förvaltningens systemdokumentation. Ansvariga har därför informerats 
om uppdrag och ansvar utifrån förvaltningens styrdokument för 
informationssäkerhet.  
För att klassificera informationen i kommunens IT-system har ett arbete 
påbörjats med KLASSA (System från SKR för att klassificera 
information i IT-system). Arbetet utgår från en prioriteringsordning med 
fokus på vilken information de olika systemen innehåller. Arbetet 
samordnas av säkerhets- och IT-funktionen men respektive 
systemägare och systemförvaltare är ansvarig utifrån gällande 
styrdokument. Ett forum för systemförvaltare har startat och planeras att 
genomföras två gånger per år. 
Enligt uppföljningen av intern kontroll för 2018 skulle en ytterligare 
uppföljning genomföras under 2019. Förvaltningen har omvärderat det 
beslutet då det nya arbetssättet behöver arbetas in innan det bedöms 
som aktuellt med förnyad uppföljning.   

Ingen åtgärd föreslås.   

Politik 

Oklar delegation 
i samband med 
ny politisk 
organisation. 

Kontroll av att 
delegationsordningar är 
beslutade, kända och 
tydliga.  

En stor översyn av kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 
delegationsordningar har genomförts och resulterade i att nya 
delegationsordningar kunde antas under hösten 2019. 
Kommunstyrelsen, välfärdsnämnden, förvaltningens ledningsgrupp och 
kommunens administrativa chefer och registratorer informerats om de 
nya delegationsordningarna. När det kommer till medarbetarna så är 
behovet av information olika, varför vissa sektorer har genomfört egna 
utbildningar.  
Information om delegation finns numera med i utbildningspaketet som 
ges i samband med introduktionen av nya chefer.  

Kansliet kommer under 2020 
följa upp att 
delegationsordningarna 
efterföljs och att beslut sker 
enligt rätt delegation. 
Delegation kommer även 
finnas med som ämne i den 
förvaltningsövergripande 
utbildning som kommer 
påbörjas under hösten 2020, 
vilken omfattar en stor del av 
kommunens medarbetare.  
Översynen av kommunens 
delegationsordningar 
fortsätter under 2020 med 
fokus på miljö- och 
bygglovsnämnden.  
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Sektorn för socialtjänst  

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Dokumentation 

Utebliven eller 
otillräcklig 
dokumentation i 
samband med 
erbjudande av 
boende. 

Uppföljning av att 
dokumentation sker enligt 
gällande rutin i samband 
med inrapportering till 
IVO. 

Uppföljningen som genomförts visar att dokumentation följer rutiner i 
större utsträckning, på bättre sätt och i bättre tid. De brister som 
uppmärksammats tidigare arbetas med och åtgärdas snabbare. 

Ingen åtgärd föreslås. 

Bostäder till 
nyanlända 

Bristande 
tillgång till 
bostäder  
för nyanlända 
personer.  

Uppföljning av kostnader 
och genomsnittlig 
boendetid för tillfälliga 
boendelösningar utom 
och inom kommunen. 
Uppföljning av fastställda 
aktiviteter inom ramen för 
Härryda framtid har 
genomförts. 

Sektorn har gjort en kostnadsammanställning för tillfälliga 
boendelösningar. Kostnaderna under 2019 har varit höga, men är inom 
ramen för den beviljade statliga ersättningen från Migrationsverket. Det 
innebär att alla kommunens kostnader täcks av migrationsverket.  
Uppföljningen visar att aktiviteterna inom ramen för Härryda framtiden 
har genomförts. 

Ingen åtgärd föreslås. 

Försörjningsstöd 

Samordnade 
arbetsmarknads
åtgärder för 
nyanlända är 
inte tillräckliga. 

Uppföljning av antal 
nyanlända i arbetsför 
ålder som efter 
etableringstidens slut inte 
är i arbete eller studier. 

Uppföljningen visar att allt fler nyanlända kommer ut i arbete eller 
studier. Detta beror på de insatser som har genomförts och den goda 
arbetsmarknaden. Kommunen ligger väl till i jämförelse med andra 
kommuner och prognosen ser god ut framöver.  
Under 2020 genomförs en organisationsförändring inom förvaltningen 
för att stärka fortsatt arbete, bland annat med personer som bedöms stå 
långt från arbetsmarknaden. 
Risken bedöms därmed kunna nedprioriteras.  

Ingen åtgärd föreslås. 

Page 672 of 816



   6 (6)  
  

 
 

 

 

 
 

Sektorn för utbildning och kultur 

Område Risk Åtgärd/ 
uppföljningsmetod Resultat av åtgärd/uppföljning Ny uppföljning  

eller åtgärd 

Delegations- 
beslut  

Bristande 
uppföljning av 
ärenden 
avseende 
misstänkt 
kränkande 
behandling av 
barn och elever.  

Uppföljning av antalet 
anmälningar till 
huvudmannen och 
genomgång av samtliga 
ärenden i relation till 
antalet anmälda 
utredningar för förskola, 
grundskola, gymnasiet 
och vuxenutbildning.  

När rektor fattat beslut om utredning rapporteras detta via e-tjänst. 
Under 2019 har rapporteringsgraden av utredda kränkningar ökat från 
25 procent mellan jan-maj, till 50 procent på totalen vid årets slut. E-
tjänsten har arbetats om för att underlätta rektorernas uppföljning av 
ärendena i varje individuellt fall. Påminnelser kan nu skickas ut via e-
tjänsten till de rektorer med oavslutade ärenden.  

Fortsatt information om e-
tjänsten ska genomföras 
under 2020, särskilt för nya 
rektorer.  

Enskild 
undervisning 

Det fattas inte 
korrekta beslut 
avseende 
särskilt stöd i 
form av enskild 
undervisning. 
Omprövning av 
fattade beslut 
sker inte med 
den 
regelbundenhet 
som är 
stödreformens 
intention.   

Uppföljning genom enkät 
till alla rektorer inom 
grundskola och 
gymnasiet.  

Uppföljningen visade att erforderliga beslut inte alltid fattas av rektor 
och att beslut inte omprövas så ofta som de bör. Resultatet av enkäten 
och samtal om rutiner har återkopplats till rektorernas ledningsgrupp.  
Uppföljningen visade också på behov av att ha tydligare beslutsmallar. 
Under hösten 2019 har därför nya mallar tagits fram. En ny sida på 
intranätet med rutiner och stödmaterial har tagits fram för att underlätta 
för rektorer att fatta korrekta beslut och att ompröva dessa. 
Åtgärderna bedöms som tillräckliga för att risken ska kunna 
nedprioriteras.  

Ingen åtgärd föreslås. 

Särskild 
undervisnings- 
grupp  

Det fattas inte 
korrekta beslut 
avseende 
särskilt stöd i 
form av särskild 
undervisningsgr
upp. 
Omprövning av 
fattade beslut 
sker inte med 
den 
regelbundenhet 
som är 
stödreformens 
intention.   

Uppföljning genom enkät 
till alla rektorer inom 
grundskola och 
gymnasiet. 
 

Uppföljningen visade att elever som undervisas i så kallad flexgrupp i 
vissa fall ska omfattas av bestämmelserna om särskild 
undervisningsgrupp. Uppföljningen visar därmed att erforderliga beslut 
inte alltid fattats för elever i flexgrupp. Resultatet av enkäten och samtal 
om rutiner har återkopplats till rektorernas ledningsgrupp. 
Uppföljningen visade också på behov av att ha tydligare beslutsmallar. 
Under hösten 2019 har därför nya mallar tagits fram. En ny sida på 
intranätet med rutiner och stödmaterial har tagits fram för att underlätta 
för rektorer att fatta korrekta beslut och att ompröva dessa. 
Åtgärderna bedöms som tillräckliga för att risken ska kunna 
nedprioriteras. 

Ingen åtgärd föreslås.  

Page 673 of 816



Page 674 of 816



Page 675 of 816



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Dnr 20/0011-1 

2020-03-27 

  

 1 (2) 

 

Årsredovisning 2019 

 
Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen för 2019 och översänder den till 

medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Efter varje verksamhetsår tillika kalenderår ska en årsredovisning upprättas. Årsredovisningen ska 

innehålla förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning och finansieringsanalys. 

 

Tolkförmedling Väst har i samarbete med redovisningsenheten på Mariestads Kommun upprättat 

bokslut och årsredovisning för Tolkförmedling Väst år 2019. 

 

Under 2019 utfördes nästan 347 000 uppdrag vilket är 2 000 uppdrag fler än budgeterat. De mest 

efterfrågade språken var arabiska och somaliska. 

 

Förbundet har delvis uppnått verksamhetsmålen. Tillsättningsgrad och andel uppdrag som utförs 

av auktoriserade tolkar samt av tolkar med utbildningsnivå 1C är mål som uppnåtts. Målet för 

andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av sjukvårdstolkar, andel beställningar som 

inkommer via digitala tjänster, tolkning på distans samt att sjukfrånvaron ska understiga 5% är 

mål som ej uppfyllts. 

 

Förbundet hade 1 183 aktiva tolkar per 31 december. Antalet uppdragstagare har ökat under året 

och förbundet har fått 20 nya auktoriserade tolkar varav 4 av dem har sjukvårdsauktorisation.  

 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 265 registrerade medlemskunder. Varje månad 

förmedlas uppdrag till ca 2 000 kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga förmedlade uppdrag av 

förbundets medlemmar. Största kunden är Västra Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 

 

Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 

personalomsättning om 18,2 %.  

 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,2 % vilket är en minskning jämfört med föregående år.  

 

Händelser av väsentlig betydelse: 

• Förbundet har under 2019 fått 12 nya medlemskommuner.  

• Göteborgskontoret och kansli har flyttat till nya mer ändamålsenliga lokaler. 

• Kontoren i Trollhättan och Uddevalla har flyttat till en gemensam lokal i Trollhättan. 

• Förbundet har omförhandlat avtalet gällande verksamhetssystem med befintlig leverantör 

pga utdragen upphandlingsprocess. 
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• Avtal med ny leverantör av nytt verksamhetssystem har tecknats. 

• Ny tillgänglighetsanpassad webbplats har publicerats. 

• Ny verksamhetschef har rekryterats till Fyrbodal. 

• Förbundet har deltagit på Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. 

 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 

vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 

lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva 

utfallet. Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande  

• ÅRSREDOVISNING 2019, dnr 20/0011-2 

• Internkontrollrapport, 20/0011-3 

 

Beslutet ska skickas till 

Västra Götalandsregionen, samt till kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 

Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, 

Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Öckerö. 

 
 

 

 

Åsa Fröding 

Förbundsdirektör 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 
behov av språktolk. En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till 
att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när 
myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Förbundet har övertagit 
uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från dess medlemmar och är därmed huvudman 
för verksamheten. Förbundet utför även vissa översättningstjänster till medlemsorganisationerna. 
 
Tolkförmedling Väst består av 40 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna 
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, 
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, 
Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, 
Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. 
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har 
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens 
andel i förbundet. 
 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. 
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på 
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg. Förbundet har varit i drift sedan 1 april 2013. 
 

Vision 

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till 
en ökad integration i samhället. 
 

Ledord 

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. 
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. 
 

Omvärldsanalys 

UNHCRs årliga rapport visar att andelen människor i världen som tvingats lämna sina hem nu är 
högre än någonsin. I slutet av 2018 befann sig 70,8 miljoner människor på flykt vilket är 2,3 
miljoner fler människor jämfört med 2017. Av dessa 70,8 miljoner människor är ca 26 miljoner 
flyktingar. I slutet av 2017 var samma siffra dryga 25 miljoner flyktingar. Drygt två tredjedelar av 
flyktingarna kommer från länderna; Syrien, Afghanistan, Syd Sudan, Myanmar och Somalia. 1 
 
I juli 2019 fattade riksdagen beslut om att förlänga den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd. 
Beslutet gäller till och med den 19 juli 2021.2  
 
Resultatet för 2019 visar att knappt 
22 000 personer sökte asyl i Sverige 
vilket är cirka 500 fler jämfört med 
2018. Flest asylsökande kom från 
Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan och 
Georgien. Jämfört med föregående år 
har dock antalet asylsökande från 
dessa länder minskat, endast antalet 
asylsökande från Uzbekistan har ökat. 
Kommunmottagandet har jämfört 
med föregående år nästintill 
halverats.3 
 

  

                                                 
1 UNHCR, Global trends forced displacement in 2018 
2 www.regeringen.se 
3 www.migrationsverket.se 
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Figur 2 Totalt antal asylsökande, migrationsverket.se 2019-12-31 
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Nuläge 

För 2019 budgeterades 345 000 uppdrag, dock utfördes nästan 347 000 uppdrag. De tolv nya 
medlemskommunerna som inträdde 2019 står för drygt 8 000 uppdrag vilket motsvarar 2,5 % av 
totalen.  
 
Flera tolkförmedlingar i landet har under året signalerat en nedåtgående efterfrågan på tolk. 
Jämfört med föregående år har Tolkförmedling Väst utfört 10 000 fler uppdrag under 2019. Att 
förbundet till skillnad från övriga förmedlingar i landet ökar antalet utförda uppdrag beror till viss 
del på de nya medlemskommunerna, men 
främst tros det bero på en ökad avtalslojalitet 
från förbundets övriga medlemmar. Förbundets 
generella ökning har varit enligt prognos. 
 
De senaste åren har avtalslojaliteten följts upp. 
Den första mätningen 2016 visade att 
medlemmarna då köpte tolktjänster från andra 
leverantörer motsvarande ca 25 000 uppdrag. 
Förbundet har därefter aktivt arbetat med att 
öka avtalslojaliteten och i mätningen 2019 var 
köp av tolktjänster från andra aktörer knappt 
en tredjedel av första mätningen. 
 
De mest efterfrågade språken 2019 var arabiska och somaliska vilka tillsammans motsvarade 52 % 
av uppdragen. Jämfört med föregående år utfördes något fler uppdrag på arabiska medan 
uppdragen på somaliska minskade. Persiska, tigrinja, albanska och turkiska är de språk som ökat 
mest jämfört med 2018. Dari har fortsatt minska under 2019 och sedan den stora flyktingvågen i 
slutet av 2015 har antalet uppdrag på dari mer än halverats. Förbundet har under 2019 förmedlat 
tolktjänster på 118 olika språk vilket är 14 fler språk än föregående år.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Arabiska 36%

Somaliska
16%

Persiska 7%

Dari 5%

BKS 5%

Tigrinja 4%

Sorani 3%

Albanska 2%

Polska 2%

Turkiska 2%

Övriga 17%

Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2019 
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Figur 4 Antal uppdrag samt procentuell förändring 2019 jmf 2018 
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Övergripande verksamhetsmål 

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara 
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där 
alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant 
och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och 
trygghet i alla led. 
 
Tolkförmedling Väst  
 

• har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder.  

• hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 
verksamhetens kvalitetssäkring.  

• har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt.  

• arbetar miljömedvetet.  

• verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 
samhället.  

 

Måluppfyllelse 

Förbundet har under året haft en bra tillgång på tolkar och har kunnat ge likvärdig service till 
kunderna. Kontinuerligt arbete har pågått för att säkerställa god tillgänglighet av tolk samt 
kvalitetssäkra servicen till förbundets kunder.  
 
För att säkerställa verksamhetens kvalitet arbetar ett särskilt team med synpunktshantering från 
såväl kunder som uppdragstagare. Under året har även samarbetet intensifierats mellan förbundet 
och dess två största medlemmar i syfte att ytterligare möta upp medlemsorganisationernas 
föränderliga behov och utveckla verksamheten därefter. 
 
Genom att regelbundet, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi har 
en god ekonomisk medvetenhet uppnåtts. Förbundet arbetar ständigt med verksamhetsutveckling 
för att vara kostnadseffektiva. 
 
För att frigöra den effektiva tolktiden samt minska resorna mellan tolkuppdragen arbetar 
förbundet med utveckling av distanstolkning. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för 
att minska miljöpåverkan. 
 
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället har 
förbundet under 2019 informerat om såväl tolkyrket som tolkanvändande i olika forum. Bland 
annat har förbundet varit representerat på Kvalitetsmässan och Nationella 
primärvårdskonferensen samt deltagit på olika rekryteringsmässor. Förbundet har vid flertalet 
tillfällen besökt medlemmar och informerat om tolkanvändande. Under hösten bjöd förbundet in 
kunder till frukostmöten för information och dialog om tolkanvändande. Förbundet har också 
agerat remissinstans gällande regeringens tolkutredning. 
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Verksamhetsmål 2019 och måluppfyllelse 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 
 

Kvalitetsmål 

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

 
Indikator 

Utfall  
2018 

Målvärde 
 2019 

Utfall 
2019 

 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 99,2 % ≥99 % 99,5 %  
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från 
bokade uppdrag ska understiga 1 %. 1,3 % <1 % 1,2 %  

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 
tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska 
uppgå till minst 7 %. 4,5 % ≥7 % 4,1 %  
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska 
uppgå till minst 13 %.  13,0 % ≥13 % 14,4 %  
Andel uppdrag som utförs av tolkar med 
utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 56,3 % ≥48 % 57,6 %  

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas 

 
Indikator 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Andel beställningar som inkommer via digitala 
tjänster ska uppgå till minst 55 %. 40,0 % ≥55 % 45,2 %  

 

Arbetsmiljömål 

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Sjukfrånvaron ska understiga 5 %. 6,8 % <5 % 6,0 %  
 

Miljömål 

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar 

 
Indikatorer 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2019 

Utfall 
2019 

 

Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt 
antal utförda tolkuppdrag. 40,4 % ≥50 % 40,3 %  

 
 Målet uppnått  Målet ej uppnått 

 

Måluppfyllelse 

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %. 
Under 2019 tillsatte förbundet 99,5 % av antalet inkomna beställningar vilket är en ökning på 0,3 
procentenheter från föregående år. Målet är uppfyllt.  
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Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga  
1 %.  
Under 2019 var andelen tillfällen då tolkar kom försent eller uteblev till bokade uppdrag 1,2 % 
vilket är något lägre jämfört med föregående år. Av dessa tillfällen står förbundets mest 
efterfrågade språk, arabiska och somaliska, för drygt hälften. Förbundet arbetar fortlöpandet med 
synpunktshantering och följer konsekvent upp tolkar med avvikelser. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som 
sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 
Under 2019 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 4,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen vilket 
är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukvårdsuppdragen var dock 
5 800 fler jämfört med 2018. Minskningen bedöms bero på en kombination av ökat antal 
sjukvårdsuppdrag och den nationella bristen på sjukvårdsauktoriserade tolkar i de mest 
efterfrågade språken. Förbundet fick under 2019 tre nya sjukvårdsauktoriserade tolkar varav två 
auktoriserade sig under årets två sista månader och har därmed inte haft någon direkt påverkan på 
utfallet. Målet är ej uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.  
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar under 2019 var 14,4 % vilket är en ökning på 
1,4 procentenheter från föregående år. Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har 
ökat succesivt de senaste åren och vid årets slut hade förbundet totalt 17 fler auktoriserade tolkar 
jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt. 
 
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %. 
Förbundet har under senaste åren intensifierat arbetet för att öka andelen tolkar med 
utbildningsnivå 1C. Under 2019 har 57,6 % av förbundets uppdrag utförts av tolkar på nivå 1C. 
Detta är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är uppfyllt.  
 
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %. 
En långdragen upphandlingsprocess har försenat införandet av det inplanerade nya 
verksamhetssystemet. Då systemet är en förutsättning för ökad digitalisering är målet inte 
realistiskt. Under 2019 inkom 45,2 % av beställningarna via digitala tjänster. Det är dock en ökning 
på 5,2 procentenheter jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på att förbundet sedan 
januari erbjuder tjänsten Akut tolk, vilken är en helt digital tjänst. Målet är inte uppfyllt. 
 
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.  
Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % vilket är en minskning om 0,8 procentenheter jämfört 
med föregående år. Sjukfrånvaron har inte minskat i den omfattning som förväntades dock 
påverkas resultatet starkt av några få medarbetares icke-arbetsrelaterade sjukfrånvaro. Målet är inte 
uppfyllt. 
 
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.  
Under 2019 har totalt 40,3 % av tolkuppdragen utförts på distans vilket är en liten procentuell 
minskning jämfört med föregående år. Dock har drygt 1 000 fler uppdrag, jämfört med 2018, 
utförts på distans. Målet är inte uppfyllt. 
 

Verksamhet 
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. 
Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats 
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och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som 
längre tolkningsuppdrag.  
Bokning av förbundets tjänster kan ske såväl genom telefonkontakt som digitalt via webb och app. 
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 
bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst Akut tolk 
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. 
 
Förbundet har under 2019 utfört ca 347 000 uppdrag vilket är 2 000 fler uppdrag än budgeterat. 
Tillsättningsgraden av beställda uppdrag har trots detta ökat jämfört med föregående år och är nu 
99,5 %.  
 

År 
Antal utförda 
uppdrag 

Procentuell 
tillsättning 

2019 347 000 99,5 % 

2018 337 000 99,2 % 

2017 336 000 98,8 % 

2016 355 000 97,6 % 

2015 307 000 97,3 % 
Tabell 1 Antal utförda uppdrag och procentuell tillsättning per år 

 
Tolkar och översättare 

Den 31 december 2019 hade förbundet 1 183 aktiva tolkar vilket är en ökning om 95 tolkar. Vid 
samma tidpunkt fanns också 96 aktiva översättare. 31 uppdragstagare är verksamma både som tolk 
och översättare. Av de aktiva uppdragstagarna är 271 auktoriserade och av dem har 62 tolkar även 
sjukvårdsauktorisation. 
 

År Tolkar Översättare 
Både tolk och 

översättare 
Auktoriserade 

uppdragstagare 
Sjukvård-

auktorisation 

2019 1 183 96 31 271 62 

2018 1 088 87 27 251 58 

2017 992 151 38 264 52 

2016 969 138 38 261 52 

2015 919 139 44 260 45 
Tabell 2 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare 

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. 
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 40 respektive 30 språk för tolkar och 
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är därmed begränsad till de mest etablerade språken.  
 
Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2019  
genomförde 143 personer förbundets rekryteringstest för att bli tolkaspirant, 38 % erhöll godkänt  
resultat. Såväl antalet personer som genomfört rekryteringstest som andelen godkända resultat av 
rekryteringstest har minskat jämfört med föregående år. Detta tros bland annat bero på en 
förändrad arbetsmarknad där potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens i större 
utsträckning erhåller andra mer attraktiva yrken. Dock har, som en följd av den minskade 
efterfrågan på tolk i landet, en större andel redan utbildade och i viss mån också auktoriserade 
tolkar under året sökt sig till förbundet. Dessa redan etablerade tolkar genomför ej förbundets 
rekryteringstest vilket också påverkar utfallet för året.   
 
Genom förbundets interna utbildningsprogram kvalitetssäkras tolktjänster. Förbundets 
tolkaspiranter genomgår en introduktionskurs och erbjuds därefter grundutbildning för tolkar. 
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Aktiva grundutbildade tolkar inom förbundet erbjuds såväl allmän som specialinriktad 
vidareutbildning och handledning i förbundets regi.  
Under 2019 utfärdades 137 kursintyg till tolkar som genomfört olika ämneskurser inom förbundet. 
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 44 
tolkar har under året höjts till nivå 1C, vilket innebär kompetensnivån under auktorisation. Totalt 
44 % av förbundets aktiva tolkar är nu på nivå 1C och ca 58 % av förbundets uppdrag utfördes av 
dessa tolkar. 
 

År 

Antal personer 
som genomfört 
rekryteringstest 

Andel godkända 
resultat 

Antal utfärdade 
kursintyg 

Antal personer som 
genomgått SRHR-
utbildning 

2019 143 38 % 137 54 

2018 248 46 % 148 86 

2017 211 56 % 212 62 

2016 251 52 % 195 35 

2015 475 33 % 224 76 
Tabell 3 Test- och utbildningsstatistik 

I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, har förbundet 
under flera år erbjudit aktiva tolkar utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Under 2019 genomgick 54 tolkar SRHR-utbildningen, vilket är 32 färre än föregående år. 
Minskningen beror framförallt på att en kurs tvingades ställas in på grund av underbemanning. 
Totalt har förbundet 359 aktiva tolkar med SRHR-kompetens.  
 
Förbundets tolkar och översättare har vid fyra tillfällen under året bjudits in till respektive 
lokalkontor. Två av mötena har varit av mer informativ karaktär och två mer sociala 
sammankomster, till exempel julfika. Dessa återkommande träffar har blivit uppskattade 
kommunikationstillfällen för såväl uppdragstagare som förbundets personal. 
  
Teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar har under andra halvan av året varit 
kraftigt reducerat på grund av vakanser. Teamet har även drabbats av två längre icke 
arbetsrelaterade akuta sjukskrivningar. Detta har från och till inneburit i princip obefintlig 
bemanning avseende rekrytering och utbildning under årets sista månader.  
 

Kunder 

Den 31 december 2019 hade förbundet 5 
265 registrerade medlemskunder. Varje 
månad förmedlas uppdrag till ca 2 000 
kunder. Totalt köps 99,9 % av samtliga 
förmedlade uppdrag av förbundets 
medlemmar. Största kunden är Västra 
Götalandsregionen, som står för ca 72 %. 
Göteborgs Stad köper knappt hälften av 
medlemskommunernas totala antal 
bokade uppdrag, dvs. knappt 14 %. 
 

 

  
Figur 5 Fördelning av bokade uppdrag  

 

VGR 72%

Göteborgs 
stad 14%

Övriga medlems-
kommuner 15%

Icke medlemmar 0%
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Organisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten 
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av 
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och 
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa 
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs 
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem 
köps separat.  

 

Direktionen 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i 
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fem 
möten under 2019. Med anledning av nyvald direktion efter valet 2018 hölls i samband med årets 
första direktionsmöte en separat information avseende förbundets historia och dess verksamhet. 
Samtliga politiker i direktionen, såväl ordinarie som ersättare, bjöds in att deltaga. 
 
Förbundets direktion utgjordes 2019-12-31 av: 
 

Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen 
Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande 
Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare 
  
Alingsås kommun Bollebygd kommun 
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot 
Leif Hansson (S), ersättare  Ulf Rapp (S), ersättare 
  
Borås Stad Dals-Eds kommun 
Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot  
Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare 
  
Essunga kommun Falköpings kommun 
Gunilla Hermansson (KD), ledamot Hans Johansson (C), ledamot 
Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare 
  
Grästorps kommun Gullspångs kommun 
Tobias Leverin (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot 
Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare 
  

Figur 6 Organisationsschema. 
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Götene kommun Herrljunga kommun 
Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot 
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare 
  
Hjo kommun Härryda Kommun 
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot 
Sandra Lind (S), ersättare Wiwiann Niklasson (S), ersättare 
  
Karlsborgs kommun Kungälv kommun 
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot 
Anita Larsson (S), ersättare  Vakant 
  
Lerums kommun Lidköpings kommun 
Ulf Utgård (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot 
Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare 
  
Lilla Edets kommun Mariestads kommun 
Zara Blidevik (M), ledamot Richard Thorell (M), ledamot 
Minna Salow (S), ersättare Janne Jansson (S), ersättare 
  
Marks kommun Munkedals kommun 
Niklas Herneryd (L), ledamot Anna Höglind (L), ledamot 
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare 
  
Mölndals stad Orust kommun 
Leif Norberg (M), ledamot  Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot 
Shahla Alamshahi (S), ersättare Maria Sörqvist (C), ersättare 
  
Skara kommun Skövde kommun 
Ewa Karlsson (M), ledamot  Ulla-Britt Hagström (L), ledamot 
Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare 
  
Strömstads kommun Svenljunga kommun 
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Patrik Harrysson (S), ledamot 
Merry Johansson (S), ersättare Johan Björkman (M), ersättare 
  
Tanums kommun Tibro kommun 
Roger Wallentin (C), ledamot Peter Söderlund (L), ledamot 
Ida Östholm (M), ersättare Maria Maric (KD), ersättare  
  
Tidaholms kommun Tjörns kommun 
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Gun Alexandersson Malm (L), ledamot 
Gunilla Dverstorp (M), ersättare Anette Johannessen (S), ersättare 
  
Tranemo kommun Trollhättans Stad 
Eva-Karin Haglund (S), ledamot Margreth Johnsson (S), ledamot 
Cecilia Valbrant (C), ersättare Vakant 
  
Töreboda kommun Uddevalla kommun 
Pernilla Johansson (C), ledamot Elving Andersson (C), ledamot 
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Stefan Skoglund (S), ersättare 
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Ulricehamn kommun Vara kommun 
Elisabeth Stålbrand (NU4), ledamot Agneta Edvardsson (M), ledamot 
Sebastian Gustavsson (M) ersättare Fredrik Pettersson (S) ersättare 
  
Vårgårda kommun Öckerö kommun 
Bengt Hilmersson (C), ledamot Kent Lagrell (M), ledamot 
Tony Willner (S), ersättare Jan-Åke Simonsson (S), ersättare 

 

Medarbetare 

Föregående års medvetna rekryteringsarbete har resulterat i att bemanningen inom förbundet nu 
stabiliserats. Restriktiv hållning till nyanställningar inom förmedlingsarbetet har under året gällt i 
avvaktan på effekterna av införande av nytt verksamhetssystem.  
 
Utifrån förbundets pågående utveckling anpassas bemanning och arbetssätt. Bland annat har detta 
inneburit att tjänsten som verksamhetscontroller konverterats till utvecklingsledare och 
befattningsinnehavaren ingår i ledningsgruppen. I samband med nyrekrytering har kompetensen 
kopplat till rekrytering och utbildning av tolkar anpassats till förbundets förändrade behov. 
 
Verksamhetschefen för Fyrbodal sa upp sig under hösten och en ny chef rekryterades externt. 
Denne tillträder i februari 2020. Under mellanperioden är verksamhetschefen för Sjuhärad 
tillförordnad verksamhetschef även för Fyrbodal. 
 
Under hösten genomfördes i samarbete med extern part en insats för ledningsgruppen i syfte att 
utveckla gruppen och dess arbete. 
 
Värdegrundsarbetet har fortgått under året i hela organisationen. På varje arbetsplatsträff har 
samtliga medarbetare deltagit i arbetet genom olika övningar. Under våren gjordes dessutom en 
forskningsbaserad satsning i samarbete med extern part i syfte att öka medarbetarnas engagemang.  
 
För fjärde året i rad hade förbundet i december en gemensam utvecklingsdag för samtliga 
medarbetare. Årets externa föreläsare var Jim Thuresson och rubriken var ”Teamkänsla”. Avsikten 
med föreläsningen var att skapa större förståelse för varandra och fokusera på det positiva. Att alla 
anställda inom förbundet en gång om året ges möjlighet att träffas har varit mycket uppskattat av 
medarbetarna och vi-känslan inom förbundet har vuxit sig starkare för varje år.  
 
Samtliga nyanställda medarbetare, såväl tillsvidare- som visstidsanställda, genomgår en 
introduktionsdag i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. Under året 
har introduktion för nya medarbetare genomförts vid ett tillfälle. 
 
Årets löneöversyn är genomförd utifrån gjord lönekartläggning och i enlighet med centralt avtal. 
Samtliga löner är utvärderade i relation till uppdrag, befogenheter och individuella prestationer, 
samt marknadsläge. Då den lokala fackliga klubben för Vision upplöstes hösten 2018 avsa sig 
arbetstagarorganisationen delaktighet i 2019 års löneöversyn.  
 

Tillsvidare- och visstidsanställda 

Per den 31 december 2019 hade förbundet 51 tillsvidareanställda arbetstagare, 40 kvinnor 
respektive 11 män. Fyra av dessa var dock studielediga och två föräldralediga vid tidpunkten.  
 

                                                 
4 Nya Ulricehamn. 
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Under året har 60 personer varit tillsvidareanställda i förbundet vilket motsvarar en 
personalomsättning om 18,2. Totalt var antalet tillsvidareanställda arbetstagare sex personer färre 
och den totala personalomsättningen 6,4 procentenheter lägre jämfört med föregående år.  
 
Antalet arbetade timmar som förbundets tillsvidareanställda arbetstagare har utfört motsvarar 53,4 
årsarbetare (åa) vilket är en minskning om 4,2 åa. Även antalet utförda timmar av timavlönad 
personal har minskat. Dock har arbetade timmar utförda av visstidsanställd personal ökat med 3,0 
åa. Totalt har antalet arbetade timmar som utförts inom förbundet under året motsvarat 64,8 åa 
vilket är 1,6 åa färre jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en restriktivitet 
avseende tillsättning av vakanta tolkförmedlartjänster i avvaktan på införande av nytt 
verksamhetssystem. Den största yrkesgruppen inom förbundet är tolkförmedlare. 
 

 
År 

Tillsvidare 
(åa) 

Visstid 
(åa) 

Timavlönade 
(åa) 

Totalt 
(åa) 

2019 53,4 9,8 1,6 64,8 

2018 57,6 6,8 2,0 66,4 

2017 57,0 6,8 2,6 66,4 

2016 47,3 8,6 9,6 65,5 
Tabell 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare 

Sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 97,5 % vilket 
innebär att sysselsättningsgraden har ökat något jämfört med föregående år. 89 % av kvinnorna 
respektive 92 % av männen arbetar heltid inom förbundet. 
 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron för 2019 är 6,0 % 
vilket är en minskning om 0,8 
procentenheter jämfört med föregående år. 
Sjukfrånvaron har inte minskat i den 
omfattningen som förväntades. Dock finns 
inga indikationer på arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro.  
 
Långtidssjukfrånvaron motsvarar 24,2 % 
av den totala sjukfrånvaron vilket är en 
ökning med 5,6 procentenheter jämfört 
med föregående år. Ökningen är kopplad 
till några få allvarligt sjuka medarbetare. 
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 
6,8 % och 3,1 % för män. Sjukfrånvaron 
för såväl kvinnor som män har sjunkit 
jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron hos 
medarbetare 29 år eller yngre var 6,7 %. I åldersgruppen 30-49 var sjukfrånvaron 5,4 år % medan 
medarbetare 50 år eller äldre hade en sjukfrånvaro på 7,1 %. 
 
Friskvårdsbidraget har nyttjats av 29 medarbetare under 2019, vilket är fyra personer färre jämfört 
med föregående år. Under hösten inleddes ett samarbete med en massör för att möjliggöra 
subventionerad massage på kontoret i Göteborg. Denna insats föll väl ut och var mycket 
uppskattad hos medarbetarna. Insatsen fortlöper under våren 2020. 
 

Figur 7, Sjukfrånvaro %, Total och kort 2019 
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Pensioner 

Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en 
pensionslösning via KPA.  
 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nya medlemmar 

Förbundet utökades i januari 2019 med följande 12 nya medlemskommuner: Bollebygds kommun, 
Dals-Ed kommun, Herrljunga kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun, Marks kommun, 
Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tjörns kommun, Tranemo 
kommun, Vårgårda kommun. 
 

Nya lokaler i Göteborg 

Lokalen i Göteborg i vilken förbundets verksamhet tidigare inrymdes i var ursprungligen inte 
anpassad för kontorsverksamhet. Lokalen hade därmed stora brister och en godtagbar arbetsmiljö 
kunde inte upprätthållas. Från juni är kansliet och förbundets största förmedlingskontor inrymda i 
moderna, för verksamheten anpassade, kontorslokaler i Gårda. 
 

Ett kontor i Fyrbodal 

I en förbundsövergripande lokalöversyn bedömdes inte kontoren i Trollhättan och Uddevalla vara 
ändamålsenliga. Direktionen beslutade därför om en sammanslagning av de båda kontoren och 
från augusti är förbundets verksamhet i Fyrbodal placerad i en ny ändamålsenlig lokal i centrala 
Trollhättan. 
 

Omförhandlat avtal 

På grund av den utdragna upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem hade förbundet 
tidigare tvingats träffa ett för förbundet mindre fördelaktigt avtal med befintlig leverantör av 
verksamhetssystem. Denna leverantör nyttjade sin avtalsrätt och sa i februari upp avtalet. 
Uppsägningen medförde ett mycket akut och kritiskt läge för förbundets totala drift. Ett nytt 
avsevärt dyrare avtal med förlängningsmöjlighet tvingades därför av förbundet att ingås med 
befintlig leverantör. 
 

Avtal nytt verksamhetssystem 

Efter en lång upphandlingsprocess med överklaganden till högsta instans kunde förbundet i maj 
teckna avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Under sommaren och hösten har ett 
intensivt arbete pågått tillsammans med den nya leverantören i ett försök att kunna driftsätta det 
nya systemet innan årsskiftet. I slutet av oktober fastställdes att driftsättningen inte var möjlig 
under 2019 och beslut togs att förlänga avtalet med nuvarande leverantör och därmed driftsätta 
under våren 2020.   
 

Konkurrensverket 

Förbundet anmäldes under året anonymt till konkurrensverket. Ärendet avskrev efter utredning. 
 

Ny webbplats 

Förbundet har i samarbete med extern konsult tagit fram en ny webbplats i syfte att möta de nya 
lagkraven gällande tillgänglighetsanpassning som träder i kraft under 2020. I december 
publicerades den nya webbplatsen. 
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Verksamhetschef Fyrbodal 

I oktober sa verksamhetschefen för Fyrbodal upp sig från sin tjänst i förbundet. 
Verksamhetschefen för Sjuhärad tillförordnades omgående och den tidigare verksamhetschefen 
för Fyrbodal fick under uppsägningstiden andra arbetsuppgifter i förbundet. Rekryteringen av en 
ny verksamhetschef avslutades i mitten av december.  
 

Mässdeltagande 

I syfte att stärka varumärket framförallt gentemot kund, men även för att öka kunskapen om 
tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället, har förbundet under 2019 
deltagit med monter på både Kvalitetsmässan och Nationella primärvårdskonferensen. Förbundet 
har också deltagit på olika rekryteringsmässor bland annat på Högskolan i Borås samt på 
Opportunity Day i syfte att i första hand rekrytera nya tolkar. 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

Förlängt avtal 

På grund av senarelagd driftsättning av nya verksamhetssystemet förlängdes avtalet för befintligt 
verksamhetssystem.  
 

Brand i Trollhättan 

I början av året uppstod en brand i fastigheten i vilken förbundet har förmedlingskontoret för 
Fyrbodal. Lokalen fick kraftiga rökskador och tvingades stänga för sanering. Personalen arbetade 
under denna period på förbundets kontor i Göteborg.  
 

Ny verksamhetschef Fyrbodal 

I början av februari tillträdde den nya verksamhetschefen för Fyrbodal.  
 

Covid-19 påverkar verksamheten 

På grund av Covid-19 utbrottet har många av förbundets kunder, per den 25 mars 2020, avbokat 
en stor mängd planerade tolkuppdrag. Förbundet uppmanar kunderna att i största möjliga mån 
använda sig av distanstolkning och många kunder väljer att boka om kvarvarande tolkuppdrag på 
plats till telefontolkning för att minska risken för smittspridning. Inledningsvis valde flertalet tolkar 
att ej åta sig uppdrag på plats. Bilden har dock på två veckor förändrats till att flera tolkar istället 
utrycker oro för sin försörjning då uppdragen markant minskat. I skrivande stund är det svårt att 
prognostisera Covid-19 påverkan på förbundets verksamhet över tid. Sannolikheten att budgeterat 
antal tolkuppdrag för 2020 kommer att uppnås, bedöms som obefintlig. Detta kommer att 
resultera i en negativ ekonomisk påverkan och en eventuell prishöjning kan komma att krävas 
under året för en budget i balans.   
 
Effekterna av Covid-19 kommer med stor sannolikhet att påverka möjligheterna att driftsätta det 
nya verksamhetssystemet. Förbundets kunder, framför allt Västra Götalandsregionen, är hårt 
belastade på grund av Covid-19 utbrottet. Att under rådande omständigheter sammankalla grupper 
av människor samt ta fokus från verksamhetsdriften för att utbilda kund, tolk och förbundets 
medarbetare i ett nytt system framstår tveksam. I skrivande stund har dialoger förts med såväl 
nuvarande systemleverantör avseende förlängning av befintligt avtal som med leverantören av nytt 
verksamhetssystem för en eventuell senareläggning av driftsättning. En senareläggning av 
driftsättning av nytt system kommer på olika sätt resultera i ökade kostnader för förbundet. 
 
En riskanalys utifrån Covid-19 är framtagen för förbundet och uppdateras löpande. 
Ledningsgruppen inklusive övriga nyckelpersoner i förbundet har daglig avstämning med 
anledning av Covid-19. 
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Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera 
lämpliga kandidater till tolkyrket. Senaste året har dock fler etablerade och redan utbildade tolkar 
sökt sig till förbundet vilket medfört ett större fokus på kompetensutveckling. Under andra halvan 
av 2019 och början av 2020 har en bemanningsförändring skett i teamet som arbetar med 
rekrytering och utbildningssamordning av uppdragstagare. En översyn av arbetet kopplat till 
kompetensförsörjning av uppdragstagare pågår och förväntas under 2020 utveckla olika processer 
men också öka digitaliseringen av arbetet. 
 
Förbundet har under senaste åren erbjudit distanstolkning via telefon och skärm. Efter införandet 
av ett nytt verksamhetssystem förväntas användarvänligheten för skärmtolkning att öka, för såväl 
kund som tolk. Som ett led i förbundets hållbarhet är målet att distanstolkningen ska öka under 
2020. 
 
Senaste årets mer intensifierade arbete med kund och varumärke ledde bland annat till att en enkät 
skickades ut till förbundets alla kunder innan sommaren. Resultatet av denna enkät har bland annat 
lett till fler kundbesök och att förbundets kunder under hösten bjöds in till frukostmöten för 
dialog och information om tolkanvändande. Då dessa aktiviteter föll väl ut har ytterligare 
frukostmöten bokats in under våren 2020. Under 2020 planeras även digitala informations- och 
dialogmöten med kund. Ett arbete har även påbörjats för att på sikt kunna erbjuda förbundets 
kunder olika informationsfilmer gällande tolkanvändande. 
 
Under 2019 har förberedelser för implementering och driftsättning av nytt verksamhetssystem 
pågått. Det nya systemet är planerat att driftsättas i maj 2020. Införandet av nytt 
verksamhetssystem förväntas medföra ökad digitalisering och automatisering av 
förmedlingsarbetet vilket även kan komma att ställa andra kompetenskrav på förbundets 
tolkförmedlare. 
 
Upphandling av ännu ett verksamhetskritiskt system påbörjades under hösten 2019. Nytt avtal för 
telefoni- och kommunikationslösning väntas tecknas under 2020. Nuvarande avtal löper ut i 
mitten av 2020. 
 
Under hösten 2019 har förbundets kvalitetsarbete fortgått i enlighet med FR2000. Då arbetet har 
varit avsevärt mer omfattande än förväntat och förbundets kvalitetsambitioner är höga, har 
kvalitetsarbetet tillåtits få ta tid. Ambitionen är nu att certifiera förbundet under 2020. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och genomsyrar hela organisationen. 
 
Förbundet kommer under 2020 börja använda ett nytt digitalt, AI-uppbyggt, arbetsmiljöverktyg, 
som möjliggör att löpande mäta hur organisationen mår i syfte att maximera engagemanget på 
arbetsplatsen. Detta verktyg kommer även att årligen kunna mäta HME, det vill säga hållbart 
medarbetarengagemang, vilket tidigare mättes genom en traditionell medarbetarenkät vartannat år. 
 

Utveckling av verksamheten över tid 

Utvecklingen av flyktingsituationen i världen är svår att förutse men behovet av tolk förväntas 
ändå inom de närmaste åren vara i likvärdig nivå med nuvarande behov. Språktolkens roll och 
utbudet av språktolktjänster förväntas dock förändras under de närmaste åren. Bland annat tros 
detta bero på regeringens tolkutredning och den allmänna politiska debatten om rättigheten till 
tolk, men också på de offentliga verksamheternas besparingskrav, det minskade intresset för 
tolkyrket och inte minst den digitala utvecklingen.  
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Förbundet arbetar redan idag med ökad digitalisering och utveckling av befintliga tolktjänster. 
Bland annat görs detta för att effektivare kunna nyttja den faktiska tolktiden men också utifrån 
såväl kostnadsmedvetenhet som miljöperspektiv. Under de närmaste åren förväntas förbundet 
komplettera sina nuvarande tolktjänster med mer digitala alternativ. Distanstolkning förväntas över 
tid i större utsträckning användas av förbundets kunder.  
 
Förbundet bedriver utöver tolkförmedling även viss översättningsverksamhet. Då översättning 
inte är en del av förbundets uppdrag har denna verksamhet bedrivits i mycket ringa omfattning på 
grund av svårigheter med kvalitetssäkring. Verksamheten bedöms sedan ett år tillbaka kvalitativt 
stabil vilket innebär att målsättningen nu är att under närmaste åren utveckla verksamheten. 
 
Ett nytt verksamhetssystem planeras att driftsättas under 2020 vilket medför en ökad digitalisering 
i förmedlingsarbetet. Detta kommer över tid förändra förmedlarrollen och kompetensbehovet i 
förbundet. 
 

Förbundets investeringsverksamhet 
I maj 2019 skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. Investeringsbudgeten är 11 
mkr och då driftsättning kommer ske under 2020 har inga avskrivningar skett under året.  
 
I samband med att kansli och förmedlingsverksamheten i Göteborg i juni flyttade till nya mer 
ändamålsenliga lokaler gjordes en översyn av inventarierna. Större delen av kontorets inventarier 
återanvändes på förbundets olika kontor. Komplettering och anpassning skedde också av 
befintliga inventarier. Den nya utbildningssalen i Göteborg möblerades dock upp med nya 
inventarier. En ej budgeterad investering på 0,4 mkr har därmed gjorts och avskrivningarna 
påbörjades under september. Inventarierna skrivs av på fem år. 
 

Ekonomi 
I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. 
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter 
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar 
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av 
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster 
enligt självkostnadsprincipen. 
 
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.  
 
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3 mkr.  
 

Likviditet 

I samband med att direktionen godkände 2018 års årsredovisning beslutades också att en 
återbetalning till medlemmarna skulle ske. Beslutet innefattade även en höjning av lägsta nivå på 
eget kapital från 20 mkr till 22 mkr samt en utbetalning på 4 676 tkr. Förbundet har haft en god 
likviditet under hela 2019 och den checkkredit som finns på 10 mkr har inte nyttjats. 
 

Mål för god ekonomisk hushållning 

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett 
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de 
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.  
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Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: 
 

• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat  

• Checkkrediten ska ej nyttjas 

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär 
att checkkrediten inte nyttjats. 
 

Utvärdering av ekonomisk ställning 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt 
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det 
ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel.  
 
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr. Efter att direktionen 
beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om eventuell återbetalning ska ske av eget kapital 
till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli 
aktuell. För eventuell återbetalning av eget kapital och utbetalningar kopplat till pågående 
investering kan förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.  
 
Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. 
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.  
 

Utfall i förhållande till budget 

Bakgrund till budget 

Budget 2019 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2018 samt utfallet av 2017. 
Budgeten är därefter lagd utifrån medlemmarnas beräknade behov om 345 000 uppdrag samt att 
förbundet skulle nå ett nollresultat. För en budget i balans bedömdes en prishöjning på 2,5 % 
nödvändig. 
 

Utfall 

Efterfrågan av tolktjänster var något högre än budgeterat. Utfallet blev drygt 347 000 uppdrag, 
vilket är ca 2 000 fler uppdrag än budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning 
lojalt köpt tolktjänster från förbundet bedöms vara den största anledningen till det positiva utfallet. 
Resultatet för 2019 blev knappt 5,9 mkr att jämföra med budgeterat nollresultat.  
 
Försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare är de utfall som har störst avvikelse mot 
budget. Detta är bland annat ett resultat av fler utförda tolkuppdrag samt att andelen uppdrag som 
utfördes av tolkar på en såväl högre arvodes- som prisnivå har ökat ytterligare jämfört med 
föregående år. 
 
Då intresset och engagemanget från medlemsorganisationernas politiska representanter är stort för 
förbundet närvarar ofta såväl ledamot som ersättare på förbundets direktionsmöten. Detta har 
resulterat i att kostnaderna för direktionen är högre än budgeterat. Utfallet för 
personalkostnaderna är däremot lägre än budgeterat och främst beror avvikelsen på att förbundet 
haft en lägre bemanning under året. Återbesättning av vakanta tjänster har skett med viss 
restriktivitet i avvaktan på införande av nytt verksamhetssystem. 
 
Förbundets utfall för tolkutbildning är drygt 800 000 kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror 
på minskat utbildningsbehov då redan utbildade tolkar söker sig till förbundet och att färre 
potentiella tolkaspiranter med tillräcklig kompetens generellt söker sig till yrket. Bemanningen har 
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också varit kraftigt reducerad i teamet som arbetar med rekrytering och utbildning av tolkar i 
förbundet.  
 
De tidigare kontoren i Trollhättan och Uddevalla har slagits samman och återfinns numera i en 
gemensam lokal i Trollhättan. Kontoret i Göteborg, som innefattar såväl förbundets kansli som 
den största förmedlingsverksamheten, har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Detta har 
resulterat i en ökad hyra och därmed en planerad budgetavvikelse kopplat till förbundets 
lokalkostnader.  
 
Utfallet kopplat till IT-kostnader blev högre än budgeterat. Avvikelsen beror på det fördyrade 
avtalet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem.  
 
Även kostnader kopplat till konsulttjänster avviker mot budget. Dessa är bland annat relaterade till 
konsultarvode avseende överklagan och införande av nytt verksamhetssystem. Framtagande av 
förbundets nya tillgänglighetsanpassade webbplats har också medfört konsultkostnader som 
påverkat budgetavvikelsen. Ytterligare en del av avvikelsen förklaras genom att en 
arbetsmiljörelaterad insats för samtliga medarbetare i förbundet genomfördes under våren. 
 
Driftsättningen för nytt verksamhetssystem har på grund av den utdragna upphandlingsprocessen 
ej skett enligt plan under 2019. Driftsättningen är därmed framflyttad till våren 2020. 
Avskrivningar kopplat till investering av nytt verksamhetssystem har därför uteblivit under 2019 
vilket resulterar i en budgetavvikelse. Avskrivningar för ej budgeterat möbelinköp i samband med 
nya lokaler har däremot belastat budgeten för avskrivningar med 24 tkr.  
 

INTÄKTER Utfall 2019 Budget 2019 

Förmedlingstjänster 219 946 205 448 

Övriga intäkter 424   

Summering 220 370 205 448 

KOSTNADER     

Direktionskostnader 1 053 975 

Personalkostnader  29 525 30 851 

Arvoden och ersättningar tolkar 171 542 161 453 

Tolkutbildning 755 1 600 

Lokalkostnader 3 568 3 105 

Hyra IT-utrustn, IT-program, licenser 3 529 3 200 

Inventarier, förbrukningsmaterial 384 374 

Administrativa, IT- konsulttjänster, jouravtal 4 092 3 350 

Finansiella kostnader 55 540 

Summering 214 503 205 448 

RESULTAT     

  5 867 0 
Tabell 5 Utfall mot budget 2019 
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Driftsredovisning 

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en total 
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, 
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.  
 

Balanskrav utifrån årsresultat 

Balanskravet uppfylls 2019. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. 
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Resultaträkning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna 
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen 
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av 
andelskapitalet. 
 

Resultaträkning 

Belopp i tkr Not 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 220 370 203 940 

Verksamhetens kostnader 2 -214 448 -198 506 

Avskrivningar 3 -24 -104 

    
Verksamhetens nettokostnader  5 898 5 330 

    
Finansiella intäkter 4 7 2 

Finansiella kostnader 5 -38 -37 

    
Resultat före extraordinära poster  5 867 5 295 

    
Extraordinära poster  0 0 

    
Årets resultat  5 867 5 295 
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Balanskravsavstämning 

Belopp i tkr 2019 2018 2017 

    
Årets resultat enligt resultaträkningen 5 867 5 295 79 

    
Minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 

Plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 

Plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning 0 0 0 

Plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

    
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 5 867 5 295 79 

    
Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 0 0 

    
Årets balanskravsresultat 5 867 5 295 79 

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0 

     
    

Budgetomslutning     
Verksamhetens kostnader 214 448 198 506 186 538 

Personal- och direktionskostnader, inkl sociala avgifter 30 578 30 526 28 201 

Arvoden och ersättningar till tolkar, inkl sociala avgifter 171 542 156 205 148 092 

Nettoinvesteringar 3 031 0 0 

Likvida medel 31/12 respektive år 18 273 17 584 12 565 

    
Resultat    
Årets resultat 5 867 5 295 79 

Ingående Eget kapital 29 455 24 160 24 081 

    
Nyckeltal    
Kassalikviditet 188 % 191 % 176 % 

Soliditet 49 % 48 % 43 % 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
Immateriell anläggningstillgång 6 2 671 0 

Inventarier 7 336 0 

Summa anläggningstillgångar  3 007 0 

    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 8 41 160 43 977 

Likvida medel 9 18 273 17 584 

Summa omsättningstillgångar  59 433 61 561 

    
Summa tillgångar  62 440 61 561 

    
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    

    
Eget kapital    
Eget kapital 10 22 000 21 381 

Andelskapital, medlemskommuner 10 & 12 2 997  2 779  

Årets/periodens resultat 10 5 867 5 295 

Summa eget kapital  30 864 29 455 

    
Skulder     
Kortfristiga skulder 11 31 576 32 106 

Summa skulder  31 576 32 106 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder  62 440 61 561 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr  2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Årets resultat 10 5 867  5 295  

Justering för av- och nedskrivning 3 24  104  
    

Medel från verksamheten före förändring    
av rörelsekapital  5 891  5 399  

    
Minskning kortfristiga fordringar  2 817  -1 010  

    
Minskning kortfristiga skulder  -530  630  

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 178  5 019  

    
Investeringsverksamheten    
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 & 7 -3 031  0  

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 031  0  

    
Finansieringsverksamheten    
Andelskapital 12 218  0  

Återbetalning av Eget Kapital 10 -4 676   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -4 458  0  

    
Årets kassaflöde  689  5 019  

    
Likvida medel vid årets början  17 584  12 565  

Likvida medel vid årets slut  18 273  17 584  
 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har från och med 2019 upprättats i enlighet med Lag om Kommunal Bokföring 
och Redovisning, LKBR. Ingående balanser har inte behövt justerats till följd av införandet av 
LKBR. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat 
anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt 
värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Avskrivning av 
inventarier sker på fem år. 
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Noter 

Belopp i tkr 2019-01-01 2018-01-01 

  2019-12-31 2018-12-31 

Not    
    

1 Verksamhetens intäkter   
 Förmedlingstjänster 219 946  203 744  

 Övriga intäkter 424  196  

 Summa 220 370  203 940  
    

2 Verksamhetens kostnader   
 Direktionskostnader 784  575  

 Sociala avgifter direktion 269  192  

 Personalkostnader 22 713  22 673  

 Sociala avgifter personal  6 812  7 086  

 Arvoden och ersättning tolkar 141 236  127 937  

 Sociala avgifter tolkar 30 306  28 268  

 Tolkutbildning 755  1 244  

 Lokalkostnader 3 568  2 966  

 Dator/IT/telefoni/post 3 529  3 174  

 Inventarier, förbrukningsmaterial  384  675  

 Administrativa- och konsulttjänster 4 092  3 716  

 Summa 214 448  198 506  
    

3 Avskrivningar   
 Inventarier 24  104  

 Summa 24  104  
    

4 Finansiella intäkter   
 Ränteintäkter 7  2  

 Summa 7  2  
    

5 Finansiella kostnader   
 Räntekostnad  1  1  

 Övriga finansiella kostnader 37  36  

 Summa 38  37  
    

 

Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet 
i den period de hör hemma. 

    
 Anläggningstillgångar   

6 Immateriella anläggningstillgångar   
 Pågående investeringar   
 - Nytt verksamhetssystem. Pågående investering under hösten 2019 2 671  0  

 och våren 2020 med beräknad driftstart maj 2020   

 Summa 2 671  0  
    

7 Inventarier   
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 Anskaffningsvärde 1 241  1 241  

 Ackumulerade avskrivningar -1 241  -1 137  

 Årets investering  360   

 Årets avskrivning -24  -104  

 Utgående bokfört värde 336  0  
    

8 Fordringar   
 Kundfordringar 25 217  23 602  

 Div. kortfristiga fordringar 10  0  

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 933  20 375  

 Summa 41 160  43 977  
    

9 Kassa och bank   
 Bank 18 273  17 584  

 Summa 18 273  17 584  
    

10 Allmänt eget kapital   
 Balanserat resultat 26 676  21 381  

 Återbetalning av Eget kapital enligt direktionsbeslut §363 -4 676  0  

 Andelskapital, medlemskommuner 2 997  2 779  

 Årets/periodens resultat 5 867  5 295  

 Summa 30 864  29 455  
    

11 Kortfristiga skulder   
 Leverantörsskulder 3 622  1 768  

 Moms 8 369  7 787  

 Personalens skatter och avgifter 3 402  3 228  

 Skulder till anställda 0  1  

 Upplupna semesterlöner 882  983  

 Upplupet arvode A-skatt tolkar, inkl sociala avgifter 9 560  11 823  

 Övriga upplupna kostnader 5 741  6 516  

 Summa 31 576  32 106  
    

 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2019. 
    

12 Andelskapital   
 Årets förändring av andelskapital 218  0  

 

Varje medlem i förbundet har andelar 
motsvarande antalet invånare  

 2019 tillkom 12 nya medlemskommuner   
 Summa 218  0  
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Säkerhetspolischefen har ordet sid 6

 I 
takt med teknikutveck-
lingen har metoderna som 
främmande makt har för att 
inhämta information blivit 
allt fler. Angreppen riktar 
sig också mot fler områden, 

såväl våra grundläggande indi-
viduella rättigheter, vårt ekono-
miska välstånd, vårt politiska 
oberoende som vår territoriella 
suveränitet. 

Rysslands strategi går numera 
ut på att påverka och försvaga 
såväl Sverige som övriga väst-
länder och EU för att nå sina 
säkerhetspolitiska mål utan 
att inleda en väpnad konflikt. 
Underrättelseverksamheten mot 
Sverige handlar, utöver spionage 
mot säkerhetskänslig verksam-
het, bland annat om att bedriva 
påverkansoperationer, skaffa 
ekonomiska maktmedel och öka 
polariseringen i samhället.

Kina bedriver avancerat 
cyberspionage för att främja sin 
egen ekonomiska utveckling 
och utveckla sin militära förmåga. 
Det sker genom omfattande 
underrättelse inhämtning och 
stöld av teknologi, forskning och 
utveckling. 

Hotbilden mot Sverige 
är förändrad i grunden. 
Globalisering och 
digitalisering har ökat våra 
sårbarheter. Samtidigt 
har främmande makts 
aktiviteter för att försvaga 
Sverige intensifierats. 
Underrättelseverksamheten 
är påtaglig och under 2019 
blev det än mer tydligt att 
fler måste prioritera Sveriges 
säkerhet högre. Hotet från 
i går är verklighet i dag.

Hotet från i går är verklighet i dag
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Säkerhetspolischefen har ordet sid 7

Därutöver har vi sett exempel 
på hur både Ryssland och Kina 
angriper individer som verkar för 
demokrati och mänskliga rättig-
heter.

Säkerhetspolisens uppdrag är att 
skydda Sverige och vår demokrati 
och vi arbetar ständigt för att hind-
ra främmande makt att bedriva 
olovlig underrättelseverksamhet 
mot Sverige. Under 2019 avslöjades 
och utreddes flera underrättelse-
officerare och agenter.

Vi vet att inhämtningen av 
känsliga uppgifter sker hela tiden, 
långt innan vi når en eventuell 
höjd beredskap och syftet är bland 
annat att kunna destabilisera ett 
land – om eller när det behövs. 
Detta innebär ett nytt, fördjupat 
säkerhetshot. 

Utvecklingen innebär stora ut-
maningar. Till exempel kommer 
den pågående 5G-utbyggnaden 
och utvecklingen av IoT (Internet 
of Things), där vardagsföremål 
förses med inbyggd elektronik 
och internetuppkoppling, att 
påverka Sveriges säkerhet för lång 
tid framåt. Ingen vet i dag fullt ut 
vilken potential, såväl positiv som 
negativ, som finns i denna teknik-
utveckling. 

Den bredare, djupare och mer 
komplexa hotbilden mot Sverige i 
kombination med de ökade sårbar-
heterna innebär att Sveriges säker-
het måste prioriteras framöver. Det 
gäller på den strategiska politiska 
nivån, hos våra myndigheter och 
i näringslivet. Ett säkrare Sverige 
kräver resurser, långsiktighet och 
uthållighet. Sverige har inte råd 
att inte prioritera skyddet.

Därför välkomnar Säkerhets-
polisen att Sverige under 2019 fick 
en ny säkerhetsskyddslag. Lagen 
och dess efterlevnad är mycket 
viktig för att minska samhällets 
sårbarheter och Säkerhetspolisen 

har publicerat vägledningar som 
ger stöd i arbetet. En annan viktig 
åtgärd för att stärka skyddet är 
det cybersäkerhetscenter som 
Säkerhet spolisen tillsammans 
med flera myndigheter arbetar för 
att bygga upp. Vi måste samverka 
brett för att möta hotet. Sveriges 
säkerhet är en laguppgift.

Ett tillfälle att öva samverkan 
är när den första totalförsvars-
övningen på 30 år i Sverige, 
TFÖ 2020, nu genomförs. 
Säkerhets polisen är en aktör i 
övningen, men framför allt är vår 
uppgift att hantera främmande 
makts underrättelseverksamhet. 
Att TFÖ 2020 är av stort intresse 
för andra länder vet vi från 
tidigare övningar.

Säkerhetshotet mot Sverige består 
också av de våldsbejakande extre-
mister som utgör ett både kort-
siktigt och långsiktigt hot mot vår 
demokrati. Under 2019 handlade 
debatten i stor utsträckning om 
dem som rest till och återkommit 
från konfliktområden. Dessa 
enskilda individer ska vi givetvis 
ha koll på, men fokus måste även 
vara på miljöerna som de reste 
ifrån. Det är miljöer som finns 
kvar och som växt sig starkare. 
Här är sam hällets gemensamma 
insatser av stor vikt för att skapa 
ett säkrare Sverige.

Under 2019 såg vi även en ut-
veckling inom den våldsbejakande 
högerextremismen som innebär 
att risken ökar för att individer 
kan inspireras att begå attentat 
eller grova våldsbrott. Terrordåd 
med högerextremistiska förtecken 
inträffade i bland annat Nya 
Zeeland, USA, Norge och Tyskland. 
Vi kan se att den våldsbejakande 
högerextrema ideologin får allt 
större spridning och attraherar 
fler. Utvecklingen understöds av 
främmande makt som har att 

tjäna på en ökad polarisering i 
samhället.

Säkerhetspolisen har under året 
arbetat intensivt med att minska 
tillväxten i extremistmiljöerna, 
bland annat genom att använda all 
tillgänglig lagstiftning mot indivi-
der som bidrar till radikali sering, 
finansiering och rekrytering. I 
sammanhanget är det oroande att 
det finns ett relativt stort antal 
organisationer med kopplingar till 
våldsbejakande extremistmiljöer 
som tar emot offentliga medel 
genom bidrag. Det handlar om 
miljontals kronor som på sikt kan 
stärka extremistmiljöerna.

För Säkerhetspolisen innebär 
ökade hot och sårbarheter i Sve-
rige stora utmaningar och svåra 
prioriteringar. Samtidigt som vi 
behöver utveckla och förstärka 
vår tekniska kompetens har vi att 
hantera en verklighet där antalet 
ärenden i vår operativa verksam-
het under en tioårsperiod har 
fördubblats. Ärendena är också 
mer komplexa.

En annan utmaning är att lag-
stiftningen och dess tillämpning 
inom en rad områden inte har 
utvecklats i takt med hotbilden. 

Främmande makts avsikt att 
påverka Sverige och svenska in-
tressen har under senare år stärkts 
och deras förmåga har ökat. Det 
innebär att vi alla måste börja 
tänka säkerhet, oavsett om det 
handlar om att skydda våra hem-
ligheter eller förebygga hotet från 
den våldsbejakande extremismen.

Klas Friberg, säkerhetspolischef
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sid 8Om Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet.  
En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom  
att avslöja och förebygga säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, 
dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen i korthet

Styrning
Myndigheten lyder under regeringen och 
leds av säkerhetspolischefen, som har 
det högsta ansvaret för verksamheten. 
Säkerhets polisen styrs bland annat genom 
en instruktion och ett regleringsbrev där 
mål och uppdrag preciseras. Reglerings-
brevet är sekretessbelagt och förnyas varje 
år. Myndigheten ska följa händelseutveck-
lingen i omvärlden och snabbt kunna 
anpassa verksamheten utifrån vad som 
sker. Säkerhetspolisen styrs även av olika 
författningar, till exempel polislagen. Det 
som skiljer Säkerhetspolisen från andra 
myndigheter är att de flesta av de styrande, 
planerande och avrapporterande doku-
menten är sekretessbelagda med hänsyn 
till Sveriges säkerhet.

Hot
För att Sveriges demokrati och suverän itet 
ska fungera och upprätthållas är stats chefen, 
regeringen och riksdagen, information 
om Sveriges försvar och byggnader med 
viktiga funktioner att betrakta som 
skyddsvärda. Ett hot uppstår när en 
person, organisation eller främmande 
makt har en avsikt och förmåga att utföra 
en brottslig handling, exempelvis ett 
terrorist attentat eller spionage.

Avsikt och förmåga kan förändras över 
tid och Säkerhetspolisens bedömningar 
och åtgärder anpassas efter det aktuella 
läget.

Underrättelser
Säkerhetspolisens underrättelsearbete 
sker nationellt och internationellt. 
Underrättelse arbete består av inriktning, 

inhämtning, bearbetning, analys och 
delgivning av information. Nationell in-
hämtning av information sker bland annat 
genom spaning, personkällor, förhör och 
kontakter med andra myndigheter och 
organisationer. När informationen har be-
arbetats, utretts, analyserats och slut satser 
dragits, behandlas dessa vidare inom 
Säkerhetspolisen. En förundersökning kan 
inledas och bedrivas av Säkerhetspolisens 
utredare eller av åklagare. Även andra 
myndigheter och organisationer kan få 
information, för att kunna vidta åtgärder 
inom sina områden. Det kan till exempel 
vara att inleda en rättsprocess, förklara en 
utländsk diplomat icke önskvärd i Sverige 
(persona non grata) eller förbättra skyddet 
i något avseende. Internationellt sker ofta 
inhämtning av uppgifter som är väsentliga 
för myndighetens uppdrag av Säkerhets-
polisens sambandsmän som är stationera-
de utomlands.

Register
Säkerhetspolisen får enligt Säpodatalagen 
behandla personuppgifter om det behövs 
för att förebygga, förhindra eller upp-
täcka brott mot Sveriges säkerhet. Person-
uppgifter får också behandlas då en 
person söker en säkerhetsklassad tjänst. 
Då kontrolleras bland annat uppgifter mot 
belastningsregistret. Säkerhetspolisen får 
inte registrera uppgifter om en person 
enbart på grund av personens etniska 
ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa 
eller sexuella läggning.

Sekretess
Säkerhetspolisen försöker, så långt det går, 
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att vara öppen med vad som görs och de 
slutsatser som dras. Av operativa skäl eller 
av hänsyn till Sveriges säkerhet är det 
ofta inte möjligt. Arbetsmetoder får inte 
röjas och källor måste skyddas. När det 
till exempel pågår en förundersökning får 
Säkerhetspolisen, precis som Polismyndig-
heten, överlåta till förundersökningsleda-
ren att ta ställning till vad som omfattas 

av förundersökningssekretess. Sekretessen 
finns för att arbetet i en utredning inte ska 
försvåras eller förstöras.

Insyn
Förutom de organ som kontrollerar 
den statliga förvaltningen, till exempel 

Justitie ombudsmannen (JO) och Justitie-
kanslern (JK), granskas Säkerhetspolisen 
även av Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden (SIN). Myndigheten SIN gör 
bland annat inspektioner för att kontrol-
lera hur Säkerhetspolisen behandlar per-
sonuppgifter och kontrollerar på begäran 
av enskilda hur hemliga tvångsmedel har 
använts. Säkerhetspolisen har också ett 

insynsråd som har till uppgift att utöva 
medborgerlig insyn. Insynsrådets medlem-
mar utses av regeringen och representerar 
samtliga riksdagspartier. De följer verk-
samheten på nära håll och kan komma 
med råd och ge förslag till myndighets-
chefen. l

Säkerhetspolisen 

har ett natio

nellt uppdrag 

och bedriver verksam

het dels från huvud

kontoret i Stockholm, 

dels från sex regionalt 

placerade sektioner. De 

regionala sektionerna 

arbetar på uppdrag 

från huvudkontoret 

med underrättelse

inhämtning och hot

reducerande åtgärder. 

I en stor del av arbetet 

ingår samverkan med 

andra myndigheter, 

bland annat Polismyn

digheten. De regionala 

sektionerna genom

för också säkerhets

skyddsupplysning och 

råd givning samt deltar 

i arbetet med att skyd

da den centrala stats

ledningen. Sektionerna 

är ett stöd till och 

bidrar i myndighetens 

operativa verksamhet 

utifrån sina regionala 

perspektiv.

Säkerhetspolisen  

landet runt

l Sektion Nord i Umeå 

– omfattar Jämtlands, 

Norrbottens, Väster

bottens och Väster

norrlands län.

l Sektion Mitt i Upp

sala – omfattar Gävle

borgs, Uppsala och 

Västmanlands län.

l Sektion Bergslagen i 

Örebro – omfattar Da

larnas, Värmlands och 

Örebro län.

l Sektion Väst i 

Göte borg – omfattar 

Hallands och Västra 

Götalands län.

l Sektion Syd i Malmö 

– omfattar Blekinge, 

Kalmar, Kronobergs 

och Skåne län.

l Sektion Öst i Linkö

ping – omfattar Jönkö

pings, Södermanlands 

och Östergötlands län.

l Sektion Stock

holm i Solna – om

fattar Gotlands och 

Stockholms län.

Säkerhetspolisen försöker, så långt det går, att vara öppen  
med vad som görs och de slutsatser som dras.

Säkerhetspolisen – i hela Sverige
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Säkerhetspolisen har ett omfattande 
samarbete såväl nationellt som 
internationellt. En stor del handlar om 
utbyte av erfarenhet och information. 
Det omfattar också att bistå och själva 
få hjälp av andra i utredningar eller 
operativa insatser.

Nationellt samarbete
Nationellt samarbetar Säkerhetspolisen 
främst med underrättelsemyndigheter och 
brottsbekämpande organ som Militära un-
derrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), 
Försvarets radioanstalt (FRA), Polismyndig-
heten och Ekobrottsmyndigheten. En stor 
del av samarbetet handlar om informa-
tions- och erfarenhetsutbyte men är också 
operativt, till exempel stöd till Polis-
myndigheten i brottsutredningar i form av 
expertkunskaper, hotbilder, spaning och 
analys.

Inom personskyddsarbetet finns ett nära 
samarbete med den lokala polisen vid 
plane ring och genomförande av skydds-

åtgärder inom deras geografiska områden.
Säkerhetspolisen samverkar också med 

dem som omfattas av säkerhetsskydds-
lagstiftningen, det vill säga myndig-
heter, kommuner och regioner samt vissa 
företag.

Samverkansrådet mot terrorism är ett 
samarbete mellan svenska myndigheter 
som syftar till att stärka Sveriges förmåga 
att motverka och hantera terror ism. 
Samverkansrådet mot terrorism höll sitt 
första möte i början av 2005, på Säkerhets-
polisens initiativ. Rådet leds och samman-
kallas av säkerhetspolischefen. Samtliga 
deltagande myndigheter representeras på 
myndighetschefsnivå. Följande myndig-
heter ingår: Säkerhetspolisen, Ekobrotts-
myndigheten, Försvarets radioanstalt 
(FRA), Försvarsmakten, Kriminalvården, 
Kust bevakningen, Migrationsverket, 
Myndig heten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Polismyndigheten, 
Skatteverket, Strålsäkerhetsmyndig-

Kontraspionage  

innebär att …

förebygga och avslöja 

spioneri och annan olovlig 

underrättelseverksam

het. Denna kan rikta sig 

mot Sverige och svenska 

intressen utomlands samt 

mot utländska intressen i 

landet och mot flyktingar.

Säkerhetsskydd  

innebär att …

höja säkerhetsnivån i 

samhället genom analyser, 

registerkontroller, tillsyn 

och rekommendationer till 

myndigheter och företag 

vars verksamhet har bä

ring på Sveriges säkerhet.

Personskydd  

innebär att …

arbeta med bevakning 

av och säkerhet för den 

centrala statsledningen, 

främmande stats beskick

ningsmedlemmar och vid 

statsbesök och liknande 

händelser.

Kontraterrorism  

innebär att …

förebygga och avslöja 

terrorism som riktas 

mot Sverige eller svenska 

intressen i utlandet, ut

ländska intressen i Sve

rige, terrorist handlingar 

i andra länder, förekoms

ten av internationella 

terrorist nätverks för

greningar i Sverige samt 

stöd och finansiering av 

terroristverksamhet.

Författningsskydd  

innebär att …

motverka trakasserier, 

hot, våld, tvång eller kor

r uption som syftar till att 

påverka det demokratiska 

statsskickets funktioner.

Säkerhetspolisen arbetar 

även med ickespridning, 

vilket innebär att för hindra 

spridning, anskaffning 

och produktion av mass

förstörelsevapen. Arbetet 

går främst ut på att för

hindra att kunskaper, pro

dukter, ämnen eller mikro

organismer förs från eller 

via Sverige till aktörer som 

har ambitioner att an

skaffa eller vidareutveckla 

massförstörelsevapen 

eller dess bärare. Arbetet 

sker i nära samverkan med 

andra myndigheter. 

I Säkerhetspolisens upp

drag ingår också att för

hindra att individer som är 

eller kan bli ett säkerhets

hot uppehåller sig eller 

etablerar sig i Sverige. En 

viktig del i det förebyg

gande arbetet är Säker

hetspolisens uppdrag inom 

utlänningslagstiftningen 

och som remissinstans 

i utlänningsärenden till 

Migrationsverket.

Säkerhetspolisens verksamhetsområden

Samarbeten – för ett säkrare Sverige
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heten, Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI), Transportstyrelsen, Tullverket och 
Åklagarmyndigheten.

Nationellt centrum för terrorhotbedöm-
ning (NCT) är ytterligare ett exempel på 
myndighetsöverskridande samverkan. Det 
är en permanent arbetsgrupp med personal 
från Säkerhetspolisen, FRA och Must. NCT:s 
uppgift är att göra strategiska bedömningar 
av terrorhotet mot Sverige och svenska in-
tressen på kort och lång sikt. NCT:s terror-
hotnivå för Sverige grundar sig på strate-
giska bedömningar av aktörers avsikt och 
förmåga att begå terrorattentat mot Sverige 
och hotskalan är därmed en strategisk skala 
för hela Sverige, över tid och bedömningen 
är strategisk och framåtblickande.

Internationellt samarbete
Händelser i utlandet kan få konsekvenser 
i Sverige och kan komma att påverka den 
nationella hotbilden och säkerheten. Det är 
därför viktigt att Säkerhetspolisen har ett väl 
utvecklat samarbete med våra samverkans-
partners. Tätast samverkan har Säkerhets-
polisen med säkerhetstjänsterna i de nor-
diska länderna, EU och övriga västländer.

Europol är EU:s brottsbekämpande organ. 
Syftet är att hjälpa EU:s medlemsstater till 
ett effektivare samarbete för att förebygga 
och bekämpa organiserad internationell 

brottslighet och terrorism. Säkerhetspolisen 
har en sambandsman på plats vid Europol.

Interpol är världens största internationella 
polisorganisation, med 190 medlemslän-
der. Interpols uppdrag är att förebygga och 
bekämpa internationell brottslighet genom 
att möjliggöra och underlätta internationellt 
polis samarbete. Interpol har fem prioritera-
de brottsområden, bland annat terrorism.

FN och EU är viktiga internationella aktö-
r er vars beslut och aktiviteter ofta berör 
Säkerhets polisens uppdrag, till exempel de 
tvångsåtgärder i form av sanktioner som 
dessa organ beslutar om. Säkerhetspolisens 
samverkan med andra länder har utöver 
värde gemenskapen sin grund i en rad kon-
ventioner och fördrag som Sverige under-
tecknat, framför allt inom ramen för EU  
och FN.

I Counter-Terrorism Group (CTG) samar-
betar Säkerhetspolisen med 30 europeiska 
säkerhetstjänster. Plattformen för samarbete 
bildades 2001 och består av EU-ländernas sä-
kerhetstjänster samt motsvarigheterna i Nor-
ge och Schweiz. Det innebär att Säkerhets-
polisen snabbare kan dela underrättelser, 
minska byråkratin och arbeta ännu mer 
effektivt mot terrorism. Samarbetet inom 
CTG har lett till att flera terrordåd i Europa 
har förhindrats. l
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Januari

8 januari. I topp på Linkedin. Varje år 
släpper Linkedin en topp-20-lista över de 
jobbannonser som setts av flest. Under 2019 
blev en annons där Säkerhetspolisen sökte 
it-medarbetare den mest sedda.

13–15 januari. Säkerhetspolischef Klas 
Friberg medverkar vid Folk och Försvars 
rikskonferens i Sälen. Tillsammans med 
chefen för Militära underrättelse- och 
säkerhets tjänsten (Must) anordnas ett 
seminarium om »Hoten mot Sverige – in-
ternationella drivkrafter och nationella 
konsekvenser«.

21 januari. Regeringsförklaringen av-
ges av statsministern i riksdagen. I och 
med regerings bildningen avslutas också 
Säkerhets polisens valkommendering för 
arbetet med valet 2018.

Februari

11 februari. En man döms av Svea hovrätt 
för flera fall av grovt olaga hot och försök till 
mord till åtta års fängelse och skadestånd. 
Mannen har skickat hotbrev till ett antal 
statsråd samt ytterligare personer. Försök 
till mord berör målsägare i Storbritannien. 
Eftersom delar av brottsmisstankarna mot 
mannen rör den centrala statsledningen har 
Säkerhetspolisen arbetat med utredningen.

22 februari. Säkerhetspolisen deltog för 
första gången på arbetsmarknadsmässan 
Armada på Kungliga Tekniska högsko-
lan (KTH) i Stockholm i november 2018. 
I samband med mässan hölls tävlingar 
där vinnar na fick möjlighet att besöka 
Säkerhets polisen. Under eftermiddagen 
samlas ett stort antal intresserade studenter 
på Säkerhets polisens huvudkontor och får 
information om verksamheten.

26 februari. En person grips vid ett möte 
i centrala Stockholm misstänkt för olov-
lig under rättelseverksamhet mot Sverige. 
Personen misstänks ha värvats som agent 
av en rysk underrättelseofficer som arbetat 
under diplomatisk täckmantel i Sverige. Den 
misstänkte arbetar inom svensk högteknolo-
gisk industri med uppgifter som Säkerhets-
polisen vet är av intresse för främmande 
makts underrättelseverksamhet. Säkerhets-
polisen har arbetat med ärendet under en 
längre tid.

27 februari. En person grips misstänkt för 
grov olovlig underrättelseverksamhet mot 
person, flyktingspionage. Säkerhetspolisen 
har arbetat med ärendet under en längre tid 
och bedrivit ett intensivt underrättelse- och 
utredningsarbete.

Mars

5 mars. En gemensam handlingsplan för att 
höja samhällets informations- och cyber-
säkerhet presenteras av sju myndigheter. Syf-
tet med planen är att intensifiera samarbetet 
mellan myndigheterna och därmed höja 
informations- och cybersäkerheten i samhäl-
let. Huvuddelen av de åtgärder som ingår i 
planen syftar till att säkerställa en systema-
tisk och samlad ansats i arbetet med infor-
mations- och cybersäkerhet, öka säkerheten 
i nätverk, produkter och system samt stärka 
förmågan att förebygga, upptäcka och han-
tera cyberattacker och andra it-incidenter.

8 mars. En person döms av Solna tings-
rätt till sju års fängelse för förberedelse till 

Säkerhetspolisen 2019
Några händelser som påverkat verksamheten

21 januari: I och med regeringsförklaringen och 

regeringsbildningen avslutas Säkerhetspolisens 

valkommendering för arbetet med valet 2018.
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terrorist brott och brott mot lagen om straff 
för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall. Ytterligare tre personer döms 
för terrorfinansiering. Enligt tings rätten 
har det funnits tillräcklig bevisning för att 
personen som dömts för förberedelse till 
terrorist brott har skaffat vissa kemikalier 
som skulle kunna användas för att åstad-
komma en sprängning. Personen har också 
tagit del av en bombinstruktion och haft 
uppsåt att genomföra en sprängning i IS 
namn. Det var den 30 april 2018 som tre 
personer anhölls i Stockholmsområdet och 
i norra Sverige misstänkta för förberedelse 
till terroristbrott. Svea hovrätt gör senare en 
annan bedömning (se den 12 juni).

8 mars. Nya föreskrifter om säkerhetsskydd 
ges ut. Det är inför att den nya säkerhets-
skyddslagen ska börja gälla den 1 april som 
föreskrifterna har tagits fram. De innehål-
ler mer detaljerade bestämmelser för att 
komplettera lagstiftningen och börjar gälla 
samtidigt som den nya lagen.

14 mars. Säkerhetspolisens årsbok för 
2018 presenteras. Hotbilden mot Sverige är 
bredare och ser annorlunda ut än för några 
år sedan, vilket i sin tur ökar behovet att 
skydda de mest skyddsvärda verksamheterna 
i samhället, konstaterar Säkerhetspolisen. 

22 mars. Nationellt centrum för terrorhot-
bedömning (NCT) presenterar sin helårs-
bedömning för 2019. Det finns ett fåtal 
individer som har både avsikt och förmåga 
att begå terroristattentat i Sverige,  
konstateras i rapporten.

April

1 april. En ny säkerhetsskyddslag och nya 
säkerhets skyddsklassificeringar införs. 
Den nya lagen berör både myndigheter och 
privata aktörer som bedriver säkerhetskäns-
lig verksamhet av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Det nya systemet för säkerhets-
skyddsklassificeringar innebär fyra nivåer: 
begräns at hemlig, konfidentiell, hemlig och 
kvalificerat hemlig. Säkerhetsskydd omfattar 
personalsäkerhet, informationssäkerhet och 
fysisk säkerhet.

2 april. En man som misstänks ha bedrivit 
spionage mot personer kopplade till den tibe-
tanska miljön i Sverige döms av Svea hovrätt 
för flyktingspionage. Han döms till ett år 
och åtta månaders fängelse. Det var den 26 
februari 2017 som mannen greps misstänkt 
för att på uppdrag av Kina olov ligen ha 
samlat in underrättelser om personer i den 
tibetanska miljön. Hovrätten fastställer att 
syftet med verksamheten har varit att mot 
betalning överlämna dessa uppgifter till  
företrädare för den kinesiska staten.

9 april. Den årliga rapporten om arbetet mot 
organiserad brottslighet presenteras. Sedan 
2009 bedriver tolv myndigheter på regering-
ens uppdrag ett gemensamt arbete för att 
bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet 
leds av Polismyndigheten. Under 2018 pågick 
som mest 27 nationella operativa insatser 
inom ramen för samverkan, därtill flera 
regionala insatser.

10–11 april. Säkerhetspolisen deltar tillsam-
mans med Polismyndigheten och Försvars-
makten vid en återkommande övning som 
genomförs varje år. Syftet är att öva samver-

26 februari: En person grips vid ett möte i centrala 

Stockholm misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet 

mot Sverige. Personen häktas senare.
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8 mars: En person döms till sju års fängelse för förbere

delse till terroristbrott och brott mot lagen om straff för 

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.
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kan mellan myndigheterna för att förhindra 
eller hantera ett terroristattentat i Sverige.

10–11 april. Cyberförsvarsövningen 
Locked Shields som arrangeras av Natos 
cyberförsvars center i Estland genomförs. 
Säkerhets polisen deltar i det svenska laget, 
som placerar sig på tredje plats. Totalt 
medverkar omkring 1 000 deltagare från 
23 länder.

Maj

2 maj. Säkerhetspolisen talar om åtgärder 
som genomförs mot individer som har 
ton givande roller i extremistmiljöerna. 
Åtgärderna görs för att minska tillväxten 
i extremist miljöerna och på sikt minska 
terror hotet i Sverige och skydda demokratin. 
Enligt lagen om särskild utlänningskontroll 
(LSU) vidtas åtgärder mot individer som inte 
är svenska medborgare och som bedöms 
utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet.  

15 maj. Säkerhetspolisens årsbok 2018 
publiceras i engelsk version.

20 maj. En man döms i Köpenhamns Byret i 
Danmark till tolv års fängelse och utvisning 
för förberedelse till terroristbrott. Mannen 
har tidigare friats i Sverige för terroristbrott, 
alternativt mordbrand, för en anlagd brand i 
en shiamuslimsk föreningslokal i Malmö.

26 maj. Val till Europaparlamentet genom-
förs i Sverige. Som en del i att skydda Sveri-
ges demokratiska system är Säkerhetspolisen 
en del i arbetet med att skydda rösträkning, 
valsystem och även förtroendet för valet 
samt att valet och valrörelsen kan genom-
föras på ett tryggt och säkert sätt.

Juni

4 juni. Redovisning av hemliga tvångs-
medel lämnas till regeringen. Under 2018 
använde Säkerhetspolisen hemliga tvångs-
medel i unge fär samma utsträckning som 
tidigare år. Det framgår av myndighetens 
årliga redovisning av användningen av 
hemliga tvångsmedel. Totalt fattades 288 
beslut under 2018 om hemliga tvångsmedel. 
Motsvarande siffra för 2017 var 309.

4 juni. Allmänhetens förtroende för Säker-
hetspolisen är fortsatt högt och ökar dess-
utom. Det visar årets nationella SOM-under-
sökning. Samtidigt som andelen med stort 
förtroende har stigit till 59 procent minskar 
andelen som uppger att de har litet förtroen-
de för Säkerhetspolisen. Den nationella SOM-
under sökningen görs av Göteborgs universi-
tet och mäter varje år bland annat allmän-
hetens förtroende för samhällsinstitutioner.

6 juni. Sveriges nationaldag firas. Säkerhets-
polisen hanterar säkerheten kring skydds-
personer och evenemang i samverkan 
med Polismyndigheten och flera andra 
verksamheter.

12 juni. Tre personer döms till fängelse av 
Svea hovrätt för brott mot lagen om straff 
för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall. Samtidigt ogillas åtalet mot 
en av personerna som av tingsrätten tidigare 
dömts för förberedelse till terroristbrott. Det 
var den 30 april 2018 som tre personer greps 
i Stockholmsområdet och norra Sverige 
misstänkta för förberedelse till terrorist-
brott. Insatsen gjordes efter ett omfattande 
underrättelse- och utredningsarbete vid 
Säkerhetspolisen.

2 april: En man som misstänks ha bedrivit spionage mot 

personer kopplade till den tibetanska miljön i Sverige döms 

av Svea hovrätt för flyktingspionage.

10–11 april: Cyberförsvarsövningen Locked Shields 

arrangeras. Säkerhetspolisen deltar i det svenska laget, 

som placerar sig på tredje plats.
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17 juni. Nya vägledningar till säkerhets-
skydd publiceras. Som ett stöd i arbetet med 
säkerhets skydd ger Säkerhetspolisen ut ett 
antal vägledningar. De riktar sig till myndig-
heter och företag som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet. Vägledningarna 
kompletterar den nya säkerhetsskyddslag-
stiftningen som började gälla den 1 april.

25 juni. En debattartikel publiceras om 
möjligheten att kriminalisera terrorpropa-
ganda. Säkerhetspolischefen föreslår att det 
tillsätts en utredning för att se över möjlig-
heten att göra det straffbart att inneha och 
se på terrorpropaganda, som till exempel 
avrättningsfilmer och grova våldsskildring-
ar. Syftet med terrorpropagandan är att 
rekrytera och radikalisera, samt skrämma 
omvärlden och få en avtrubbande effekt på 
anhängare.

30 juni–7 juli. Almedalsveckan på Gotland 
är en av Sveriges största demokratiska 
mötes platser. Det är också den största pla-
nerade insatsen under året för Säkerhets-
polisen. Uppdraget är att säkerställa att 
politiker i den centrala statsledningen kan 
utföra sitt uppdrag och sina aktiviteter på 
ett säkert sätt. Säkerhetspolisen anordnar 
och medverkar också i seminarier och deltar 
vid öppna samtal under Almedalsveckan. 
Teman är bland annat: Hur skyddar vi Sverige 
i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt? Hur 
arbetar Säkerhets polisen med kontraspionage 
och Sveriges säkerhet? På vilket sätt är extremist
miljöerna ett långsiktigt hot mot demokratin?

Juli

1 juli. Allmänhetens förtroende för 
Säkerhets polisen ökar. Det visar nu också 

en opinionsundersökning om förtroendet 
för Sveriges myndigheter som marknads-
undersökningsföretaget Kantar Sifo har 
gjort. Säkerhets polisen kommer i år på 
tredje plats, förra året på nionde plats.

29 juli. En man döms till fyra års fängelse av 
Göta hovrätt för grovt vapenbrott. Mannen 
har innehaft olagliga vapen, vapendelar och 
ammunition. Enligt domen tillhör mannen 
en våldsbejakande extremistisk miljö. 
Säkerhets polisen har bistått Polismyndig-
heten i utredningen.

Augusti

3 augusti. Säkerhetspolisen deltar i Pride-
paraden i Stockholm. Säkerhetspolischef 
Klas Friberg och biträdande säkerhets-
polischef Charlotte von Essen represen-
terar Säkerhetspolisen tillsammans med 
arbetstagarorganisationerna.

6 augusti. En man åtalas vid Göteborgs 
tingsrätt för obehörig befattning med hem-
lig uppgift av stor betydelse för Sveriges 
säkerhet. Misstankarna om brott omfattar 
en systematisk kartläggning av militära 
anläggningar från april 2013 till  
december 2017.

16 augusti. En person häktas misstänkt för 
stämpling till terroristbrott. Den misstänkte 
greps den 14 augusti av polis i Östersund. 
Säkerhetspolisen bedriver förundersökning-
en, som leds av åklagare vid Riksenheten för 
säkerhetsmål. Förundersökningen läggs ned 
i november.

22 augusti. Utvecklingen av den vålds-
bejakande högerextremismen uppmärksam-

30 juni–7 juli. Säkerhetspolisen anordnar och medverkar 

i seminarier samt deltar vid öppna samtal under 

Almedalsveckan. 

F
O

T
O

: 
H

E
N

R
IK

 M
O

N
T

G
O

M
E

R
Y

/T
T

26 maj: Vid val till Europaparlamentet är Säkerhets

polisens uppdrag att skydda Sveriges demokratiska 

system genom att skydda rösträkning och valsystem.
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mas av Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen 
ser en utveckling inom den våldsbejakande 
högerextremismen som innebär att risken 
ökar för att individer kan inspireras att begå 
attentat eller grova våldsbrott. Utvecklingen, 
där den våldsbejakande högerextrema ideo-
login riskerar att gå från något som uppfat-
tas som extremt till normalt, kan leda till att 
enskilda individer radikaliseras.

September

2 september. En man åtalas vid Falu tings-
rätt för olaga våldsskildring. Mannen miss-
tänks ha spridit en film i sociala medier som 
skildrar grovt våld mot människor.

10 september. Riksmötets öppnande i 
riksdagen. Säkerhetspolisen hanterar säker-
heten kring skyddspersoner och evenemang 
i samverkan med Polismyndigheten och flera 
andra verksamheter.

18 september. Anslaget till Säkerhets-
polisen föreslås bli 1 641 miljoner kronor. 
Det står klart sedan regeringen presenterat 
budgetpropositionen för 2020. 

Oktober

1 oktober. Nya regler om datalagring vid 
brottsbekämpning börjar gälla. De nya 
reglerna är en anpassning till EU-rätten 
och innebär ändringar i främst lagen om 
elektronisk kommunikation (LEK) och lagen 
om inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet 
(IHL). De nya reglerna innebär att det 
finns en begränsad lagringsskyldighet för 
teleoperatörerna.

1 oktober. Ändringar träder i kraft i lagen 
angående inhämtning av elektronisk kom-
munikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet (IHL). 
Ändringarna innebär bland annat att det är 
åklagare som beslutar om inhämtning enligt 
IHL i stället för Säkerhetspolisen.

17 oktober. En myndighetsgemensam 
lägesbild över organiserad brottslighet 
presenteras. Bland den brottslighet som 
uppmärksammas i rapporten märks bland 
annat bidrags brott och brott mot välfärds-
systemen. Lägesbilden uppdateras vartannat 
år och är ett beslutsunderlag för myndighets-
gemensamma strategiska åtgärder. Totalt 
ingår tolv myndigheter i samarbetet.

24 oktober. Säkerhetspolisen, Försvars-
makten, Försvarets radioanstalt (FRA), 
Myndig heten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB) samt Polismyndigheten, Post- och 
telestyrelsen (PTS) och Försvarets Materiel-
verk (FMV) kommer överens om fördjupad 
myndighetssamverkan om cybersäkerhet. 
Tidigare under hösten fick myndigheterna 
ett uppdrag från regeringen att lämna 
förslag om inrättandet av ett nationellt 
cybersäkerhetscenter. 

31 oktober. Regeringen fattar beslut om ut-
visning av ett antal individer där Säkerhets-
polisen ansökt om utvisning enligt lagen 
om särskild utlänningskontroll (LSU). 
Indi viderna anses utgöra ett säkerhets-
hot och bedöms ha en tongivande roll vad 
gäller radikalisering. Det är inom ramen 
för Säkerhets polisens uppdrag att minska 
tillväxten i de våldsbejakande extremist-
miljöerna som åtgärderna har vidtagits.

3 augusti: Säkerhetspolisen representeras i 

Prideparaden av säkerhetspolischef Klas Friberg och 

biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen.
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November

6 november. En man åtalas för grov olov-
lig underrättelseverksamhet mot person. 
Mannen misstänks för flyktingspionage och 
för att på uppdrag av den iranska staten 
olovligen ha samlat in uppgifter om exil-
iranier i Sverige och utomlands. Den miss-
tänkte döms senare av Stockholms tingsrätt 
(se den 20 december). Säkerhetspolisen har 
bedrivit utredningen.

11 november. Säkerhetspolisen uppmärk-
sammar att ett relativt stort antal organisa-
tioner med kopplingar till våldsbejakande 
extremistmiljöer tar emot offentliga medel 
genom statliga eller kommunala bidrag. 
Det rör sig om stora belopp som bidrar 
till radikalisering och därmed tillväxt i 
extremistmiljöerna i Sverige. I ett remiss-
svar till regeringen förordas bland annat 
inrättandet av ett kunskapscenter för att ge 
stöd och kunskap till myndigheter i bedöm-
ningar av organisationer som uppfyller 
demokratikraven.

19 november. Under två dagar medverkar 
Säkerhetspolisen på arbetsmarknadsmässan 
Armada som arrangeras av Kungliga Tekni-
ska högskolan (KTH) i Stockholm. Armada är 
Skandinaviens största arbetsmarknadsmässa 
med omkring 12 000 besökande ingenjörs- 
och arkitektstudenter. 

21 november. Säkerhetspolisen erbjuder 
studenter att göra sina examensarbeten vid 
myndigheten. 

December

9 december. En person åtalas misstänkt 
för egenmäktighet vid förhandling med 
främmande makt. Personen misstänks för 
att på ett felaktigt sätt ha varit i kontakt 
med individer som företräder den kinesiska 
statens intressen. Utredningen har bedrivits 
av Säkerhetspolisen.

10 december. Nobelfestligheterna genom-
förs traditionsenligt i Stockholm med 
prisutdelning i Konserthuset och bankett i 
Stadshuset. Säkerhetspolisen hanterar säker-
heten kring skyddspersoner och evenemang 
i samverkan med Polismyndigheten och flera 
andra verksamheter.

16 december. För att stärka de nationella 
förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska 
samarbetet fördjupas och konkretiseras yt-
terligare. Det konstaterar Försvarets radio-
anstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag. 
Myndigheterna har fått i uppdrag av rege-
ringen att ta fram ett förslag för att inrätta 
ett nationellt cybersäkerhetscenter under 
2020.

20 december. Den man som åtalades den 
6 november för grov olovlig underrättelse-
verksamhet mot person döms av Stockholms 
tingsrätt till två år och sex månaders 
fängelse. Mannen döms för flyktingspionage 
och för att på uppdrag av den iranska 
staten olovligen ha samlat in uppgifter om 
exiliranier i Sverige och utomlands. l

19 november: Under två dagar medverkar 

Säkerhetspolisen på arbetsmarknadsmässan Armada 

som arrangeras av Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

18 september: I regeringens budgetproposition för 

2020 föreslås Säkerhetspolisens anslag bli 1 641 miljoner 

kronor.
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l 
Inom de våldsbejakande extremistiska miljöerna finns individer som systematiskt använder våld, hot 
och trakasserier mot politiker, andra samhällsföreträdare och minoritetsgrupper. Utvecklingen där fler 
personer som finns i extremistmiljöernas utkant och som upplevs sympatisera med extremistmiljöernas 

ideologier innebär att det finns en grogrund för rekrytering och tillväxt. Det påverkar det långsiktiga hotet mot 
Sveriges demokrati och säkerhet. l

Globalisering och digitalisering skapar nya möjligheter men också nya och förändrade sårbarheter 
i samhället. Brister i säkerheten utnyttjas av främmande makt för att inhämta information men 
också för att påverka beslutsfattare och andra. Under 2019 har internationell terrorism till viss del 
förändrats, genom att antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister 
ökat. Det är några bedömningar som Säkerhetspolisen gör angående hoten mot Sverige.

Hot och sårbarheter som  
påverkar Sveriges säkerhet

l 
Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats. Utvecklingen i omvärlden präglas av en tilltagande 
kraftmätning mellan stormakter där internationella normer och samarbeten försvagas. 
Oförutsägbarheten har ökat och främmande makt agerar allt oftare medvetet under tröskeln  

för väpnad konflikt. l

l 
Cyberhotet riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Den genomgripande 
digitaliseringen, att fler enheter kopplas upp mot internet samt fortsatt stora brister i it-säkerheten 
innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar. Även cyberangrepp som riktas 

mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige. l

l 
Främmande makt bedriver öppen och dold påverkan mot Sverige. Under det senaste året har det, 
vid sidan av det ryska underrättelsehotet, blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka 
grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Påverkan bedrivs på såväl nationell som regional  

och lokal nivå. l

l 
Under det senaste året har Säkerhetspolisen uppmärksammat ett ökat intresse från främmande makt 
för personer i Sverige som har personlig nära anknytning till andra länder. Detta rör dels personer 
som främmande makt betraktar som regimkritiska, dels personer som är anställda i  

säkerhetskänslig verksamhet. l

l 
Uppbyggnaden av det nya totalförsvaret pågår för att öka samhällets förmåga vid en eventuell 
väpnad konflikt. En del i uppbyggnaden är att öka samhällets motståndskraft i förhållande till olovlig 
underrättelseverksamhet, cyberangrepp och påverkansoperationer. Brister i säkerhetsskyddet hos 

verksamheter riskerar att få allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet. l

l 
Under 2019 har antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister ökat 
medan antalet våldsbejakande islamistiskt motiverade terrorattentat har minskat från en tidigare hög 
nivå. Merparten av dessa attentat har utförts av ensamagerande gärningspersoner och i många fall har 

de radikaliserats på egen hand genom att ta del av våldsbejakande propaganda på internet och i sociala medier. l
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Demokratin hotas 
från flera håll
Varje dag, dygnet runt, året runt skyddar Säkerhetspolisen det demokratiska systemet  
och Sveriges säkerhet. Det är ett uppdrag som aldrig stannar av. 
Johan Olsson är operativ chef vid Säkerhetspolisen. ›
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U
tländska underrättelse-
officerare som gömmer 
sig bland ambassadper-
sonal, värvar spioner 
och stjäl information. 
Utsända agenter som 

förföljer regimkritiker. Våldsbejakande 
extremister som tillverkar och hanterar 
vapen. Och enstaka personer som hatar 
och hotar i sociala medier och ger sig på 
riksdagspolitiker och statsråd.

– Hoten mot Sverige och demokratin 
är omfattande. Oftast är terrorism och 
attentatshot i fokus. Det är påtagligt och 
väcker starka känslor. Underrättelse-
hotet och påverkansoperationer kan vara 
svårare att ta till sig och förstå. Vi måste 
klara av att hantera alla hot. Allt från att 
få stopp på rekryteringen till extremist-
miljöerna till att skydda Sveriges hemlig-
heter från att bli stulna och komma i 
orätta händer, säger Johan Olsson, opera-
tiv chef vid Säkerhetspolisen.

Förändringarna i omvärlden går fort 
och påverkar Sveriges säkerhet. De ökade 

spänningarna och händelseutvecklingen 
i såväl närområdet, Mellanöstern som i 
övriga världen följs noga av Säkerhets-
polisen. Hotet mot Sverige är bredare och 
djupare än tidigare. Otillbörliga aktivi-
teter och angrepp pågår hela tiden och 
ser olika ut. Metoderna växlar och teknik-
utvecklingen gör att främmande makt 
har helt andra möjligheter att både lagligt 
och olagligt komma över uppgifter, fakta 
och annan information, eller sprida des-
information, falska nyheter och försöka 
påverka beslutsfattare. 

Digitaliseringen skapar helt nya förut-
sättningar för olovlig underrättelse-
verksamhet, sabotage mot kritisk infra-
struktur och påverkansoperationer. 
Genom internet och sociala medier ökar 
möjligheter till radikalisering, rekryte-

ring och attentatsplanering.
– En ökad polarisering i samhället 

och det spända säkerhetspolitiska läget 
är starka krafter som driver på hotet från 
främmande makt och våldsbejakande 
extremism. Samtidigt som hotet ökar blir 
också handlingsfriheten större för dessa 
aktörer, säger Johan Olsson.

Ständigt underrättelsearbete
Säkerhetspolisens uppdrag är att förebyg-
ga och avslöja brott mot Sveriges säker-
het, bekämpa terrorism och skydda den 
centrala statsledningen. Det handlar om 
att skydda det demokratiska systemet, fri- 
och rättigheter och den nationella säker-
heten. Konkret innebär det allt från att 
spåra upp och avslöja misstänkta spioner 
och agenter, förhindra hot och trakas-
serier mot statsråd, riksdags politiker och 
andra i den centrala statsledningen till 
att utreda misstänkta intrång i skydds-
objekt eller terroristbrott. Men framför 
allt handlar det om att förhindra att 
allvarliga brott begås. Det gör Säkerhets-

polisen genom ett ständigt pågående 
underrättelsearbete.

Svår balansgång
Varje månad hanterar Säkerhetspolisen 
tusentals underrättelser som rör allt från 
extremism och attentatshot till spionage, 
intrång i skyddsvärd verksamhet och hot 
mot centrala statsledningen. Uppgifterna 
hämtas in via egen verksamhet, från and-
ra myndigheter i Sverige och utomlands 
eller från allmänheten. Alla uppgifter be-
döms. Antingen avfärdas informationen 
eller arbetas det vidare med den inom 
Säkerhetspolisen eller vid annan myndig-
het. Det är ett omfattande arbete som 
kräver stora insatser.

– Det är en svår balans där vissa 
uppgifter sållas bort, andra kräver ome-

»Hotet mot Sverige är bredare och djupare än tidigare  
och kommer i många skepnader.« 
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delbara åtgärder eller åtgärder över tid. 
Säkerhets polisen måste kunna hantera 
ett stort och aldrig sinande informations-
flöde. Det handlar om uppgifter om akuta 
hot och långsiktiga hot, som att springa 
ett hundrameterslopp samtidigt som 
ett maraton. Det är utmaningen, säger 
Johan Olsson.

Hotet som riktas mot Sverige kommer 
i många skepnader, till exempel som 
underrättelseofficerare, i form av bulvan-
företag, som forskningsdelegationer 
eller som cyberattacker. Säkerhetspolisen 
arbetar ständigt med att förhindra främ-
mande makt från att bedriva olovlig 
underrättelseverksamhet mot Sverige 
där information och kunskap stjäls och 
kan användas mot Sverige direkt eller 
vid ett senare tillfälle. Under förra året 
uppmärksammades i medierna flera av 
Säkerhets polisens ingripanden. 

Omfattande angrepp
Hotet från i går innehöll resonemang 
om olovlig underrättelseverksamhet och 

flyktingspionage mot oppositionella, an-
grepp mot företag och försök att påverka 
politiska beslut. Lägesbilden i dag är att 
flera länder kraftigt försöker påverka 
oppositionella i Sverige. 

Främmande makt riktar angrepp mot 
grundläggande individuella rättigheter, 
ekonomi, det politiska oberoendet och 
den territoriella suveräniteten.

Ett 15-tal stater har i dag underrättelse-
officerare stationerade i Sverige. Det 
största hotet kommer från Ryssland och 
Kina. Främmande makt bedriver öppen 
och dold påverkan mot Sverige. Under 
det senaste året har det, vid sidan av det 
ryska underrättelsehotet, blivit särskilt 
tydligt att Kina öppet försöker påverka 
grundlagsfästa fri- och rättigheter i 
Sverige. Det rör sig om flyktingspionage 

och försök att påverka både svenska 
politiker och medierna.

Säkerhetspolisen har även uppmärk-
sammat ett ökat intresse från främmande 
makt för personer i Sverige som har per-
sonlig nära anknytning till andra länder. 
Det rör dels personer som främmande 
makt betraktar som regimkritiska, dels 
personer som är anställda i säkerhets-
känslig verksamhet.

Att information och hemligheter stjäls 
innebär även stora ekonomiska förluster 
och kan påverka sysselsättning, tillväxt 
och välstånd. Underrättelsehotet är på-
tagligt och det är ett säkerhetshot mot 
Sverige.

– Det är tydligt att de ständigt pågå-
ende aktiviteterna och angreppen från 
främmande makt sakta men säkert 

»De ständigt pågående aktiviteterna och angreppen från främmande 
makt begränsar sakta men säkert Sveriges handlingsfrihet.«

Johan Olsson, operativ chef  

vid Säkerhetspolisen.
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begränsar Sveriges handlingsfrihet, och 
underminerar grundläggande strukturer 
och värderingar som vårt samhälle 
bygger på, säger Johan Olsson. 

Säkerhetspolisen har däremot små 
möjligheter att agera mot företeelser som 
inte kan kopplas till brottslig verksamhet. 
I princip alla befogenheter Säkerhets-
polisen har förutsätter att myndigheten 
arbetar mot brottslig verksamhet. Andra 
företeelser som kan påverka Sveriges 
säkerhet på lång sikt är till exemplel ut-
ländska strategiska uppköp och investe-
ringar samt påverkansoperationer.

5G, AI och IoT
Händelser i omvärlden visar även att 
främmande makt har både avsikt och 
förmåga att utföra cyberangrepp som 
kan skada centrala samhällsfunktioner 

i Sverige. Den genomgripande digitali-
seringen, att fler enheter kopplas upp 
mot internet samt fortsatt stora brister 
i it-säkerheten innebär att riskerna för 
störningar i samhällsviktiga verksam-
heter ökar.

Exempel på utmaningar kring teknik-
utveckling och säkerhet de kommande 
åren omfattar bland annat femte genera-
tionens mobilkommunikation (5G), 
artificiell intelligens (AI) och Internet 
of Things (IoT) där vardagsföremål 
förses med inbyggd elektronik och 
internetuppkoppling.

I en allt mer orolig omvärld har oförut-
sägbarheten ökat och främmande makt 
agerar mer aggressivt i samhället, under 
tröskeln för väpnad konflikt. 

– Underrättelseverksamheten bedrivs 
i en sådan omfattning att det får konse-
kvenser för Sveriges säkerhet. Till exem-
pel kan information och kunskap som 
främmande makt kommer över användas 
direkt, eller vid ett senare tillfälle, för 
att påverka politiska beslut och svenska 

ställningstaganden i olika frågor. Under-
rättelseverksamheten leder också till om-
fattande ekonomiska förluster där jobb 
och tillväxt i Sverige kan påverkas, säger 
Johan Olsson.

Förmågan att bedriva ett systematiskt 
och effektivt säkerhetsarbete är samtidigt 
låg hos många skyddsvärda verksam heter. 
Här har Säkerhetspolisen en viktig upp-
gift att med råd och stöd öka myndighe-
ters kompetens inom säkerhetsskydd.

Det handlar om Sveriges säkerhet 
och att skydda det mest skyddsvärda. 
Säkerhets polisen konstaterar att samver-
kan och samarbete mellan myndigheter 
och verksamheter är en central del i att 
öka motståndskraften och hantera hot 
och utmaningar som finns i dag. I andra 
länder talas det om begreppet »whole of go-
vernment approach«, som innebär att hela 

samhället mobiliseras för att uppnå ett 
mål och bemöta det breddade hotet.

Grunden för totalförsvar
Ett fungerande totalförsvar måste vila 
på en solid grund. Det innebär att sam-
hället måste hantera de aktiviteter och 
angrepp som pågår här och nu, annars 
finns inte förutsättningarna för total-
försvarsuppbyggnaden. Information och 
kunskap måste skyddas redan i dag. Ett 
väl fungerande och samtidigt medvetet 
säkerhetsskyddsarbete där information 
och kunskap skyddas är grunden för hela 
uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett av Säkerhetspolisens viktigaste 
uppdrag inom totalförsvaret är att skydda 
den centrala statsledningen, regering och 
riksdag. Det gäller det fysiska skyddet 
men också att säkerställa beslutsfattandet 
genom att ta fram lägesbilder och verka 
för att skyddsvärd information är korrekt.

Terrorism till viss del förändrad
Under 2019 har internationell terrorism 

»Underrättelseverksamheten leder också till omfattande ekonomiska 
förluster där jobb och tillväxt i Sverige kan påverkas.«
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till viss del förändrats. Antalet utförda 
våldsbejakande islamistiskt motiverade 
attentat i västvärlden har minskat, från 
en tidigare hög nivå. Samtidigt har an-
talet våldsbejakande högerextremistiskt 
motiverade attentat ökat. Liksom tidigare 
har det i stor utsträckning varit ensam-
agerande gärningspersoner som utfört 
attentaten. I många fall har de radikali-
serats genom att ta del av våldsbejakande 
propaganda på internet och i sociala 
medier.

– Den våldsbejakande högerextrema 
ideologin får allt större spridning och 
attraherar fler. Utvecklingen innebär att 
risken ökar för att individer kan inspi-
reras att begå attentat eller grova vålds-
brott. Radikaliseringen kan gå snabbt 
och kan vara svår att upptäcka. En av 
Säkerhetspolisens stora utmaningar är att 

hitta gärningspersonerna, som ofta döljer 
sig bakom krypterade plattformar, säger 
Johan Olsson.

Säkerhetspolisens arbete med att mot-
verka våldsbejakande extremism består 
dels av att identifiera och avvärja atten-
tatsplaner, dels av att motverka radikali-
sering, rekrytering och finansiering. Det 
motsvarar ett kortsiktigt och ett lång-
siktigt hot som hänger samman.

– Det måste finnas en våldsbejakande 
miljö för att attentatsplaner ska uppstå 
och miljöns storlek påverkar attentats-
hotet. Samtidigt leder tillväxten av vålds-
bejakande miljöer inte bara till atten-
tat utan även till en ökad polarisering i 
samhället. Den ökade polariseringen och 
extremistmiljöernas bidrag till denna 
utveckling utgör i dag ett minst lika stort 
hot mot demokratin som risken för atten-
tat, säger Johan Olsson.

Från hundratals till tusentals
De senaste tio åren har antalet vålds-
bejakande extremister i Sverige gått från 

hundratals till tusentals, från källar-
lokaler till skolkoncerner och stiftelser, 
från timslånga föreläsningar på film och 
internet till actionfyllda videoklipp i 
sociala medier.

Inom de våldsbejakande extremistiska 
miljöerna finns individer som systema-
tiskt använder våld, hot och trakasserier 
mot politiker, samhällsföreträdare och 
minoritetsgrupper. Utvecklingen där 
fler personer som i dag finns i extremist-
miljöernas utkant och som upplevs sym-
patisera med extremistmiljöernas ideo-
logier, gör att det finns en grogrund för 
rekrytering och tillväxt. Det påverkar det 
långsiktiga hotet mot Sveriges demokrati 
och säkerhet.

Utmaningar att vänta
För att möta hotet från extremist-

miljöerna räcker det inte med att arbeta 
med attentatshot utan ett bredare grepp 
måste tas kring radikalisering, rekryte-
ring och finansiering som gör att hotet 
växer. Att stoppa tillväxten av extremis-
ter är hela samhällets ansvar.

Det behöver också ske ett arbete mot 
den institutionalisering som skett inom 
den våldsbejakande extremismen där 
radikalisering, rekrytering och finansi-
eringen sker genom bolag, stiftelser och 
föreningar som omsätter hundratals 
miljoner kronor. Ytterligare en utmaning 
är  de individer som har identifierats i 
migrations flödet. Antalet individer som 
har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut 
men som är kvar i Sverige fortsätter att 
öka.

– Det är en utmaning att hantera de 
hot som finns i dag, både kortsiktiga och 
långsiktiga. Det handlar om Sveriges 
säkerhet och att skydda demokratin,  
säger Johan Olsson. l

»Det är en utmaning att hantera de hot som finns i dag, kortsiktiga och 
långsiktiga. Det handlar om Sveriges säkerhet och att skydda demokratin.«
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U
nderrättelseverksam-
heten från andra länder 
mot Sverige har breddats 
och fördjupats. Varje dag 
året om försöker under-
rättelseofficerare från 

and ra länder samla in hemliga uppgifter 
om Sverige, kartlägga minoritetsgrupper 
och bedriva säkerhetshotande verksamhet. 

– Det har skett en normförskjutning 
där icke-demokratiska länder ständigt 
försöker förflytta gränsen för vad som är 
acceptabelt, säger Daniel Stenling, chef för 
Säkerhetspolisens kontraspionage.

– Underrättelsehotet mot Sverige är 
högt och pågår ständigt, intensiteten vrids 
upp och ner och varierar över åren. Det är 
en strategi och ett verktyg i sig och gör det 
svårt att förutse hur hotet utvecklas, säger 
Kennet Alexandersson, senior analytiker 
vid Säkerhetspolisen.

När underrättelseofficerare själva, eller 
med hjälp av agenter som de värvat, 
samlar in känsliga och hemliga uppgifter 
eller kartlägger minoritetsgrupper begår 
de ett brott mot Sveriges säkerhet. Det kan 
till exempel handla om olovlig under-
rättelseverksamhet som spioneri eller 
flykting spionage. Det senaste året har 
flera agenter som rekryterats av under-
rättelseofficerare från andra länder gri-
pits, och några har även dömts till fäng-
else för olovlig underrättelseverksamhet, 
som en följd av Säkerhetspolisens under-
rättelse- och utredningsarbete.

Den information och kunskap som 
underrättelseofficerare försöker inhämta 
är av stort värde för Sverige och därför 
viktig att skydda. Arbetet med säkerhet 
och skydd är något som måste få ta tid 
och kosta pengar. 

– Säkerhetspolisen uppskattar att den 
information och kunskap som olovligen 
inhämtas kan värderas till miljardbelopp. 

Underrättelseverksamheten leder till 
ekonomiska förluster där jobb och tillväxt 
i Sverige kan påverkas. Men en del av 
den information som främmande makt 
försöker inhämta går inte att värdera. 
Det är information som är avgörande 
för att Sverige som land ska fungera 
och som främmande makt kan komma 
att använda i framtiden, säger Kennet 
Alexandersson.

En viktig del i Säkerhetspolisens arbete 
är att aktivt arbeta med att förhindra och 
motverka att brott mot Sveriges säkerhet 
begås. Just nu pågår den första total-
försvarsövningen på 30 år i Sverige. Det 
är ett viktigt steg för att bygga upp mot-
ståndskraft och öka medvetenheten om 
vad som händer om den svenska militära 
beredskapen höjs vid förberedelse för ett 
eventuellt framtida krig. Försvarsbered-
ningen har tidigare konstaterat att ett 
väpnat angrepp mot Sverige i dagsläget 
inte är sannolikt, men att det inte kan 
uteslutas.

Även om det i dag inte finns något 
land med tydlig avsikt att inleda krig 
mot Sverige finns det flera som ständigt 
försöker försvaga Sveriges handlingskraft. 
Det handlar om en kombination av under-
rättelseverksamhet och säkerhetshotande 
verksamhet riktad mot till exempel 
myndig heter och företag för att försvaga 
Sverige eller uppnå säkerhetspolitiska 
mål utan att provocera fram en kostsam 
väpnad konflikt.

– Det som kännetecknar de länder 
som bedriver säkerhetshotande verksam-
het mot Sverige är att de lägger ner stora 
summor pengar, omfattande personella 
resurser och många år, ibland flera decen-
nier på, att uppnå sina säkerhetspolitiska 
mål, säger Kennet Alexandersson.

Ryssland är det land som mest utmärker 
sig i detta hänseende. Bara på de ryska 
diplomatiska beskickningarna i Sverige 

Inhämtning av känsliga uppgifter, diplomatiska påtryckningar och elektroniska angrepp.  
Det är några exempel på aktiviteter och angrepp som främmande makt använder sig av för att 
destabilisera Sverige. Framför allt är det Ryssland och Kina som ligger bakom. Sverige står inför  
ett nytt och fördjupat säkerhetshot.

Ökat spioneri från öst
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verkar var tredje rysk diplomat under 
täckmantel. Vid sidan av den traditionella 
underrättelseverksamheten bedriver Ryss-
land säkerhetshotande verksamhet för att 
påverka Sverige och nå säkerhets politiska 
mål, som att hålla Sverige utanför för-
svarsalliansen Nato eller försvaga och 
skapa splittring i västländernas ekonomis-
ka och militära samarbeten.

Ett annat land som det senaste året blivit 
ett större underrättelsehot mot Sverige är 

Kina. Även om Sverige inte finns i Kinas 
geografiska närhet finns kunskap och 
innovationer som är av intresse för den 
kinesiska staten.

– I Sverige har det ryska underrättelse-
hotet under lång tid varit störst. Vad vi 
sett på senare tid är hur det kinesiska 
underrättelsehotet nu börjat närma sig och 
ligger i nivå med Rysslands. Samtidigt 
skiljer sig hoten åt. I Kinas fall handlar 
de strategiska målen om att komma 
åt tekno logi och kunskap som finns 
i Sverige, dels genom underrättelse-

tjänster, dels genom civila kinesiskägda 
företag, som måste dela med sig av tekno-
logi och kunskap till den kinesiska mili-
tären, säger Kennet Alexandersson.

Kina har också utmärkt sig genom ett 
höjt tonläge gentemot Sverige och svens-
ka företrädare det senaste året. Säker-
hetspolisen ser hur Kina försöker påverka 
politiska beslutsfattare för att stärka sin 
ställning och försvara Kinas uppfattade 
hot mot den territoriella integriteten. Det 
handlar också om att skydda den kom-

munistiska partiorganisationen och att 
etablera sin bild av verkligheten i och 
utanför landet. Kinesiska företrädare 
har under året försökt hindra svenska 
politiska företrädare från att uppmärk-
samma personer som Kina uppfattar som 
misshagliga.

Säkerhetshotande verksamhet kan vara 
olaglig, exempelvis elektroniska angrepp, 
olaga hot, ekonomisk brottslighet och 
förberedelse till mord. Men den kan också 
vara laglig, till exempel påverkans-
operationer och strategiska uppköp. 

Kennet 

Alexandersson  

och Daniel Stenling 

vid Säkerhetspolisen.

»Säkerhetspolisen uppskattar att den information och kunskap  
som olovligen inhämtas kan värderas till miljardbelopp.«
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För Säkerhets polisen är det viktigt att 
lyfta blicken och se på andra länders 
säkerhets politiska och ekonomiska 
mål och doktriner, som stödjer deras 
praktiska handlande. 

– Denna verksamhet har ofta sitt ur-
sprung i beslut som fattats i andra länder. 
Säkerhetspolisen ser till exempel hur 
främmande makt bedriver påverkans-
operationer och propaganda, inte sällan 
genom att använda sig av inhemska 
extremistmiljöer som ombud, så kallade 
proxy. Strategiska uppköp av värdefull 
infrastruktur, teknik eller kunskap som 
finns i Sverige är ett annat verktyg av in-
tresse för främmande makt, bland annat 
i samband med offentliga upphandlingar, 
säger Kennet Alexandersson.

Kombinationen av lagliga och olagliga 
metoder gör att hotet måste bemötas på 
olika sätt. För att effektivare komma 
åt den säkerhetshotande verksamheten 

krävs också delvis andra typer av verktyg. 
I dag är påverkansoperationer som utförs 
mot Sverige inte förbjudet i svensk lag, 
utan i hög utsträckning tillåtet inom 
yttrandefrihetens ramar.

Ett sätt att bemöta säkerhetshotande 
verksamhet är en välfungerande samord-
ning mellan myndigheter och företag 
vars verksamhet är av intresse för främ-
mande makt. I andra länder talas det om 
whole of government approach, som innebär 
att hela samhället mobiliseras för att 
uppnå ett mål eller bemöta ett hot. 

– För Sveriges del behöver vi möta den 
säkerhetshotande verksamhet som varje 
dag riktas mot Sverige tillsammans, som 
ett land. Det är inte enbart en uppgift 
för säkerhetstjänsten. Vi behöver också i 
ännu högre grad bemöta det tillsammans 
med andra länder inom Norden och EU, 
säger Daniel Stenling. l

»För Sveriges del behöver vi möta den säkerhetshotande verksamhet 
som varje dag riktas mot Sverige tillsammans, som ett land.«

Underrättelseofficerare 

från andra länder kan 

rekrytera agenter på olika 

sätt och med olika metoder.
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 F
ör att öka förmågan att 
hantera cybersäkerhetshot 
stärks samarbetet mellan 
flera myndigheter genom ett 
nationellt cybersäkerhets-
center. Syftet med ett center 

är att förstärka myndigheternas förmåga 
att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt 
som det ger bättre möjligheter att höja 
den nationella förmågan att förebygga, 
upptäcka och hantera cyberangrepp och 
andra it-incidenter som riskerar att skada 
Sveriges säkerhet.

På sikt är målet med det fördjupade 
och mer konkreta samarbetet att centret 
ska sammanställa gemensamma analyser 
och övergripande lägesbilder för hot och 
sårbarheter, sprida information mellan 
myndigheterna och andra aktörer samt 
koordinera arbetet vid it-incidenter och 
cyberangrepp. 

Förutsättningarna för en fördjupad 
samverkan är att det finns både tekniska 
och rättsliga möjligheter för att dela sä-

kerhetsskyddsklassificerad information. 
Inlednings vis kan ett center finansieras 
och resurser tillföras inom ramen för res-
pektive myndighets verksamhetsansvar. 

Myndigheterna som ingår i samarbetet 
är Försvarets materielverk (FMV), Försva-
rets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, 
Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och 
telestyrelsen (PTS) och Säkerhetspolisen. l

 U
ppbyggnaden av total-
försvaret pågår i Sverige. 
Hösten 2019 inleddes 
den första totalförsvars-
övningen på 30 år, 
TFÖ 2020. Över 400 

aktörer inom det civila och militära 
försvaret övar under 2020 olika delar av 
total försvaret. Säkerhetspolisen med-
verkar i övningen. Framför allt hanterar 
Säkerhetspolisen underrättelsehotet mot 
övningen och Sverige. Inhämtningen av 
känsliga uppgifter från främmande makt 
pågår hela tiden, långt innan samhället 
når en eventuell höjd beredskap.

Att verksamhet som TFÖ 2020 är 
mycket intressant för främmande makt 
är något Säkerhetspolisen känner till 
från tidigare liknande övningar där det 

förekommit incidenter. Till exempel 
visade främmande makt stort intresse för 
tidigare genomförda försvarsmaktsöv-
ningar, både innan övningarna inleddes 
och under tiden de pågick. l

En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Under 
Totalförsvarsövning 2020 hanterar Säkerhetspolisen underrättelsehotet som riktas mot övningen.

Cybersäkerhet i centrum

Hot mot totalförsvarsövning

Nu inrättas ett 

nationellt cyber

säkerhetscenter, 

där bland annat 

Säkerhets polisen 

ingår. 
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Ett 15-tal länder bedriver 
underrättelseverksamhet och har 
underrättelseofficerare i Sverige. Hot, spionage, 
påverkansoperationer och uppköp av strategisk 
betydelse är några exempel på hur andra 
länder försöker försvaga Sverige och påverka 
demokratin.

Länderna som spionerar 
mot Sverige

 D
et som kännetecknar de länder som 
bedriver säkerhetshotande verksam-
het mot Sverige är att de lägger 
ner pengar, personella resurser 
och många år på att uppnå sina 
säkerhetspolitiska mål. Ryssland, 

Kina och Iran är de länder som utgör det största 
underrättelsehotet. l

Ryssland har avsikt och 
förmåga att försvaga Sveriges 
handlingskraft.

Ryssland har under senare år 
återkommande i västvärlden visat 
att landet är berett att gå längre än 
till underrättelseverksamhet för att 
nå sina politiska mål, som i fallet 
med den ryske före detta under-
rättelseofficeren som tillsammans 
med sin dotter förgiftades i Stor-
britannien 2018. Ryska påverkans-
operationer har också genomförts 
mot andra länders demokratiska 
val.

Rysslands mål är bland annat 
att hålla länder utanför försvarsal-
liansen Nato och verka för att Sve-
rige därmed ska vara alliansfritt. 
Sverige är också en del av Östersjö-
regionen som är militärt och säker-
hetspolitiskt viktig för Ryssland.

Ryssland använder också en rad 

lagliga och olagliga metoder för att 
påverka andra länder och därmed 
uppnå säkerhetspolitiska mål, 
utan att provocera fram en väpnad 
konflikt. Det handlar om att få Sve-
riges och andra länders politiska, 
ekonomiska och försvarssamarbe-
ten samt samverkan att försvagas.

Ryssland har de senaste åren 
ingripit militärt i Ukraina och Syri-
en. Det finns i nuläget fortsatt inga 
ryska ambitioner att använda sig av 
militära medel gentemot Sverige, 
även om det inte går att utesluta, 
enligt försvarsberedningen. Däre-
mot försöker Ryssland till exempel 
förmedla bilden av Sverige som ett 
land i kaos och förfall, bland annat 
för att stärka det egna landets håll-
ning hos den ryska befolkningen.

Exempel på aktiviteter som 
Ryssland genomför mot Sverige
l	 Spionage. Genom underrättelse-

officerare med diplomatisk 
täckmantel rekryterar Ryssland 
agenter och inhämtar uppgifter 
om Sverige. Var tredje diplo-
mat på de ryska beskickning-
arna i Sverige är underrättelse-
officerare som verkar under 
diplomatisk täckmantel.

l	 Påverkan via proxy. Ryssland 
låter andra grupper uträtta 
det de själva vill förmedla och 
uppnå, till exempel genom 
extremistgrupper.

l	 Påverkansoperationer. Genom 
vilseledande eller oriktig infor-
mation som sprids via sociala 
och traditionella medier för-
söker Ryssland påverka beslut, 
uppfattningar eller beteenden 
hos statsledningen eller utvalda 
målgrupper i Sverige.

l	 Strategiska uppköp. Ryssland 
visar intresse för eller köper upp 
till exempel svensk infrastruk-
tur och teknik, antingen direkt 
eller via ryskkontrollerade 
företag, som ett led i att påverka 
Sverige.

l	 Cyberspionage. Ryssland försö-
ker inhämta uppgifter om till 
exempel svensk infrastruktur, 
teknik och information att 
använda sig av direkt eller vid 
ett senare tillfälle. l

Ryssland
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Kina har avsikt och förmåga att 
försvaga Sveriges handlingskraft.

Sverige ligger geografiskt 
långt från Kina men inom den 
kinesiska intressesfären när det 
kommer till Kinas långsiktiga 
säkerhets politiska, ekonomiska 
och politiska mål. Kinas ekono-
miska planer är också kopplade 
till landets säkerhetspolitiska 
mål. Det är inte Sverige som 
land som Kina i första hand är 
intresserat av, utan teknologi 
och kunskap som finns i Sverige. 
Det kan till exempel handla om 
industrispionage och strategiska 
uppköp av svenska energi- och 
teknikföretag för att uppnå Kinas 
femårsplaner. Ett exempel är att 
kinesiskägda företag enligt lag 
är skyldiga att dela med sig av 
teknologi och kunskap de har 
till landets civila och militära 

underrättelsetjänster.
Det kan också handla om 

flykting spionage mot dissidenter 
och personer i den tibetanska och 
uiguriska miljön i Sverige, som ett 
led i att försvara Kinas uppfattade 
hot mot den territoriella integri-
teten eller skydda den kommunis-
tiska partiorganisationen.

Säkerhetspolisen har sett hur 
det kinesiska underrättelsehotet 
har breddats och fördjupats och 
omfattar även cyberspionage, stra-
tegiska uppköp och påtryckningar 
eller hot mot bland annat svenska 
politiska beslutsfattare, forskare 
och offentliga personer. Ett exem-
pel på kinesiska påtryckningsme-
del är att varna för eller genom-
föra ekonomiska åtgärder om 
andra länder genomför aktiviteter 
som Kina anser misshagliga. l

Iran

Iran bedriver främst flykting- och 
industrispionage mot Sverige.

Den iranska statens flykting-
spionage i Sverige är riktad mot 
minoritetsgrupper som den 
iranska regimen uppfattar som ett 
hot. Det handlar till exempel om 
att kartlägga regimkritiker och 
mål i Sverige kopplade till shia- 
och sunnimuslimer. 

Iran bedriver också industri-
spionage som främst riktas mot 
svensk högteknologisk industri 
och svenska produkter som kan 
användas i kärnvapenprogram. l

Kina
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 N
är mannen är på väg in i 
terminalen grips han av 
personal från Säkerhets-
polisen, som vid visita-
tion finner 6 000 dollar i 
kontanter och ett antal 

tomma läkemedelsförpackningar. Agenten 
som Säkerhetspolisen griper i februari 
2017 förs till polisens arrest på Norrmalm 
i Stockholm där han delges misstanke 
om grov olovlig underrättelseverksamhet 
mot exiltibetaner i Sverige. Han nekar till 
brott.

Olovlig underrättelseverksamhet mot 
person, så kallat flyktingspionage, är ett 
allvarligt brott. Brottet är ett av de brott 
som listas i 19 kapitlet brottsbalken, som 
rör brott mot Sveriges säkerhet. Brottet 
beskrivs i lagtexten »… att gå främmande 
makt tillhanda, här i landet, genom att i 
hemlighet eller genom svikliga och otill-
börliga medel anskaffa uppgifter om nå-
gon annans personliga förhållanden eller 
medverkar till sådan verksamhet.«

För att kunna dömas för flyktingspionage 
behöver det finnas bevis på att spionaget 
har pågått under en tid och att det inte rör 
sig om enstaka handlingar, utan en serie 
av handlingar. Spionaget ska också ha 
genomförts dolt, med särskilda försiktig-
hetsmått. Det gör att flyktingspionage ofta 
är komplicerat, har kopplingar till flera 
länder och tar tid att utreda.

Säkerhetspolisens uppdrag är att för-
hindra och motverka flyktingspionage i 
Sverige. När det finns indikationer på att 
flyktingspionage bedrivits följs detta upp 

genom underrättelse- och utrednings-
arbete. I fallet med flyktingspionen från 
Kina vidtar Säkerhetspolisen åtgärder både 
för att upptäcka, förhindra och utreda.

Tidiga kontakter med kinesisk 
underrättelseofficer
Kinesiskt flyktingspionage är ingen ny 
företeelse. Några år tidigare, år 2010, 
dömdes en annan man för flykting-
spionage mot personer i den uiguriska 
miljön i Sverige. Han dömdes för att ha 
lämnat över uppgifter till en kinesisk 
underrättelse officer stationerad i Stock-
holm under täckmantel. 

Under utredningen förekom agenten, 
som senare grips i Nynäshamn, som en av 
kontakterna till underrättelseofficeren. 
Men då var bevisen inte tillräckliga för att 
koppla honom till något brott.

Förutom en fällande dom mot den man 
som bedrivit flyktingspionage mot uigurer 
resulterade utredningen även i att under-
rättelseofficeren från den kinesiska staten 
återvände till Kina.

Den fällande domen i kombination med 
bevakningen av rättegången bidrog även 
till en ökad medvetenhet om kinesiskt 
flyktingspionage i Sverige.

Nya indikationer på flyktingspionage
Under juli 2015 får Säkerhetspolisen 
kännedom om att agenten, som senare 
grips i Nynäshamn, på nytt misstänks 
bedriva olovlig underrättelseverksamhet 
mot personer i den tibetanska miljön i 
Sverige. Misstankarna gör att Säkerhets-

Det är en grå februaridag 2017. Färjan från Polen har precis lagt till. En av passagerarna som  
går i land i ett nollgradigt och grått Nynäshamn är en person som Säkerhetspolisen under  
en längre tid haft ögonen på. Det är inte första gången han åker med färjan.

Flyktingspionen 
som tog färjan
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polisen inleder en förundersökning under 
ledning av åklagare vid Riksenheten för 
säkerhetsmål.

Inom ramen för förundersökningen får 
Säkerhetspolisen in flera uppgifter genom 
bland annat avlyssning av agentens telefon 
och insamlande av uppgifter om agentens 
resor utomlands. Där framkommer att 
mannen gjort återkommande resor till 
bland annat Polen. 

Efter ett första förhör i arresten på Norr-
malm förs agenten till Kronobergshäktet 
i Stockholm där fortsatta förhör hålls. 
Henry, utredare på Säkerhetspolisen, var 
en av dem som förhörde mannen: 

– Vi hade uppgifter från bland annat 
spaning om att mannen rest ett femton-
tal gånger till Polen för att träffa en 

underrättelse officer och att han oftast 
återvände med vändande färja, säger 
Henry.

Den misstänkte agenten beskriver i 
förhör att de 6 000 dollarna kommer från 
en fastighetsförsäljning i Kina och att han 
fått pengarna av en vän i Polen. Det är 
dock inte första gången som agenten åter-
vänder från Polen med liknande summor 
kontanter i dollar. 

Genom telefonavlyssning har Säkerhets-
polisen bland annat kommit över ett sam-
tal där den misstänkte efter ett tidigare 
Polen besök gör en polisanmälan efter att 
ha blivit av med sin legitimation. I sam-
talet med polisen beskriver agenten att 
han blivit av med den i Stockholm. Däref-
ter ringer agenten ett samtal till en kon-

»En fällande dom från 2010 bidrog till en ökad medvetenhet  
om kinesiskt flyktingspionage i Sverige.«

Under några år gjorde 

mannen som fälldes 

för flyktingspionage 

återkommande resor 

till bland annat Polen.
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takt i Kina där han beklagar sig över att ha 
blivit bestulen på sin plånbok med 6 000 
dollar i Polen. Agenten antyder för sin 
kinesiska kontakt att pengarna kommer 
från en kollega till underrättelse officeren, 
som numera är bosatt i Kina och som 
agenten tidigare hade kontakt med i 
Sverige. Denna kollega till underrättelse-
officeren befinner sig nu i Polen.

När agenten konfronteras med uppgif-
terna vid förhör hävdar han att pengarna 
som han tidigare bestulits på kommer från 
försäljning av Kashmirsjalar från Indien. 
När Säkerhetspolisen ställer frågor om tidi-
gare insättningar på agentens konto, kort 
efter hemkomst från Polen, har han nya 
förklaringar.

– I förhören var agenten pratsam och 
han beskrev till exempel att han syss-

lade med valutaväxling eller spelade hem 
vinster på casino, säger Henry.

I själva verket har Säkerhetspolisen haft 
agenten under uppsikt och kunnat följa 
hur han på ett systematiskt sätt samlat in 
personliga uppgifter om personer i den 
tibetanska miljön. Uppgifter som agenten 
utan deras vetskap förmedlat vidare till 
underrättelseofficerare från den kinesiska 
staten mot betalning. 

– Betalningen skedde genom att agen-
ten mottog kontanter i kinesiska läke-
medelsförpackningar när han träffade 
underrättelseofficeren, säger Henry.

Döms till fängelse
Mot mannens nekande döms han av tings-
rätten till fängelse för flyktingspionage. 
Domen överklagas till hovrätten, som fast-
ställer fängelsestraffet. Hovrätten konsta-
terar bland annat i sin dom att agenten:

»Varit väl integrerad i den tibetanska 
miljön i Sverige och har med lätthet kun-
nat kartlägga de personer som vistas där. 
Hans kontakter med B och den kinesiska 
underrättelsetjänsten varit omfattande. 
Även om kartläggningen avsett till synes 
trivial information ligger det i brottets na-
tur att även sådana uppgifter kan orsaka 

stor skada för såväl för tibetaner i Sverige 
som för deras anhöriga i Tibet. Detta un-
derstryks inte minst av det en av förhörs-
personerna uppgett om att en släkting i 
Tibet uppmanats av företrädare för den 
kinesiska staten att se till att en dotter i 
Sverige sköter sig.«

Uppgifterna som agenten lämnade till 
Kina handlade om personliga uppgifter, 
familjeförhållanden, uppgifter om vänner 
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»I förhören var agenten pratsam och han beskrev till exempel att han  
sysslade med valutaväxling eller spelade hem vinster på casino.«
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och familjer i Kina, som den kinesiska 
staten sedan kunde använda som påtryck-
ning och hot eller som lockbete för att 
värva fler agenter.

Fallet med agenten visar hur den 
kinesiska underrättelsetjänsten arbetar. 
De identifierar och rekryterar en person 
(agent) med tillgång till en miljö som 
under rättelsetjänsten inte har tillgång till. 
Genom agenten kartläggs individer eller 
en grupp som den kinesiska staten vill ha 
kontroll över. Kartläggningen används för 
att förutsäga vad miljön har för avsikter, 
men också för att hota eller utsätta indi-
vider eller grupper med våld för att förmå 
dem att sluta med sina politiska aktiviteter 
eller spionera på gruppen.

– Flyktingspionage är ett mycket all-
varligt brott. Det är en brottslighet som 

leder till att den demokratiska processen 
undermineras eftersom människor, som 
redan är utsatta och har flytt sitt land, inte 
vågar utnyttja sina grundlagsskyddade 
fri- och rättigheter i Sverige. Dessutom kan 
flyktingspionage resultera i att personer 
i hemlandet utsätts för allvarliga kränk-
ningar och tortyr, säger Daniel Stenling, 
chef för Säkerhetspolisens kontraspionage.

För Säkerhetspolisens del fortsätter 
arbetet med att förhindra och motverka 
flyktingspionage från bland annat Kina. 
Fallet med flyktingspionen från Kina visar 
att det är komplicerade brott att utreda, att 
det pågår i flera länder och att metoderna 
utvecklas och förändras över tid. l

Fotnot: Henry heter egentligen något annat.

»Kartläggningen används för att hota individer eller grupper 
med våld för att förmå dem att sluta med sina politiska aktiviteter.«

»Även om kartläggningen avsett till synes trivial 

information ligger det i brottets natur att även sådana 

uppgifter kan orsaka stor skada.” (ur hovrättens dom)«
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 E
ftersom spioneri är olagligt 
hålls verksamheten dold för 
värdlandets säkerhetstjänst. 
Därför använder andra 
länder flera olika typer 
av konspirativa metoder. 

Konspirativt beteende är en naturlig del i 
spioneri för att ge omgivningen en falsk 
bild av vad som verkligen pågår, som till 
exempel att använda falska namn eller 
täckbefattningar.

Ett flertal länder bedriver olika former 
av underrättelseverksamhet mot Sverige 
som till exempel spioneri eller flykting-
spionage. Underrättelseverksamhet bedrivs 
för att uppnå säkerhetspolitiska mål och 
stärka det egna landets makt- och kun-
skapsövertag samt vid behov påverka 
andra stater.

För att motverka spioneri bedriver 
Säkerhets polisen kontraspionage. Det 
innebär att Säkerhetspolisen aktivt inhäm-
tar uppgifter för att analysera och mot-
verka utländskt spioneri och säkerhets-
hotande verksamhet. Uppgifterna kan leda 
till spaning eller samtal med uppgiftsläm-
nare, som resulterar i olika åtgärder för att 
motverka säkerhetshotande verksamhet 
från andra länder. Uppgifterna kan också 
leda till att en förundersökning inleds om 
misstänkta brott mot Sveriges säkerhet.

Brott mot Sveriges säkerhet
När Säkerhetspolisen får indikationer på 
att individer på uppdrag av ett annat land 
bedriver spioneri mot Sverige utreds det 
misstänkta brottet. I brottsbalkens 19:e 
kapitel finns brott mot Sveriges säkerhet 
listade, däribland spioneri, som kan ge 
fängelse i mellan två år och livstid om det 
bedöms som grovt.

l Svensk medborgare, som utan till-
stånd av regeringen eller den rege-
ringen bemyndigat låter bruka sig 

såsom ombud för främmande makt 
i diplomatisk angelägenhet som rör 
riket, så ock envar, som i föregiven 
egenskap av behörigt ombud inlåter 
sig i underhandling om sådan ange-
lägenhet med någon som företräder 
främmande makts intresse, dömes för 
egenmäktighet vid förhandling 
med främmande makt. (BrB 19:4)

l Den som med avsikt att gå främ-
mande makt tillhanda obehörigen 
anskaffar, lämnar, befordrar eller 
röjer uppgifter, vars uppenbarande 
för främmande makt kan medföra 
skada för Sveriges säkerhet döms för 
spioneri. (BrB 19:5) De inhämtade 
uppgifterna behöver inte vara hem-
liga eller riktiga.

l Den som utan avsikt att gå främman-
de makt tillhanda obehörigen an-
skaffar, lämnar, befordrar eller röjer 
uppgifter av hemlig natur döms för 
obehörig befattning med hemlig 
uppgift. (BrB 19:7)

l Den som av grov oaktsamhet an-
tingen befordrar, lämnar eller röjer 
en hemlig uppgift, eller hanterar den 
så att fara uppkommer för att någon 
obehörig kan ta del av den döms för 
vårdslöshet med hemlig uppgift. 
(BrB 19:9)

l Den som med avsikt att gå främman-
de makt tillhanda hemligen eller med 
användande av svikliga medel anting-
en bedriver verksamhet för anskaf-
fande av uppgifter vars uppenbarande 
för främmande makt kan medföra 
skada för Sveriges säkerhet eller med-
verkar till sådan verksamhet döms för 
olovlig underrättelseverksamhet 
mot Sverige. (BrB 19:10)

l		 Den som med uppsåt att gå främman-
de makt tillhanda, här i landet hemli-
gen eller med användandet av svikliga 
eller otillbörliga medel antingen 

Säkerhetspolisen inhämtar aktivt underrättelser för att analysera och motverka utländskt  
spioneri och säkerhetshotande verksamhet i arbetet med kontraspionage.

Kontraspionage
Så fungerar det
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bedriver verksamhet vars syfte är 
anskaffandet av uppgifter om någon 
annans personliga förhållanden eller 
medverkar till sådan verksamhet mer 
än tillfälligt, döms för olovlig under-
rättelseverksamhet mot person. 
(BrB 19:10b)

Förebyggande arbete
Säkerhetspolisens uppgift är att för hindra 
och motverka att brott mot Sveriges 
säkerhet uppstår. Det är ett arbete som 
Säkerhets polisen bedriver hela tiden, ge-

nom bland annat inhämtning av informa-
tion och spaning.

Säkerhetspolisen kan också dela 
information till andra myndigheter som 
genomför åtgärder för att minska hotet. 
Till exempel kan regeringen förklara en 
utländsk underrättelseofficer som arbetar 
under diplomatisk täckmantel i Sverige 

som icke önskvärd i landet, så kallad 
persona non grata (PNG). Som utländsk 
diplomat skyddas personer från att åtalas 
för brott i Sverige. Ett annat exempel är 
vid elektroniska angrepp där ägaren av 
den angripna enheten eller nätverket 
kan skydda informationen och avbryta 
spioneriet.

Säkerhetspolisen genomför också säker-
hetshöjande åtgärder genom att minska 
sårbarheter i skyddsvärda verksamheter. 
Säkerhetspolisen identifierar verksamheter 
i det svenska samhället som skulle kunna 

vara föremål för intresse från andra 
länders underrättelsetjänster. Genom att 
informera och föreläsa för personer som 
arbetar i skyddsvärda verksamheter om 
underrättelsehotet, värvningsförsök och 
elektronisk säkerhet stärks skyddet av 
Sveriges säkerhet. l

Regeringen kan förklara en utländsk underrättelseofficer som 
arbetar under diplomatisk täckmantel som icke önskvärd i landet, 
så kallad persona non grata.

Fakta om kontraspionage sid 35

Fakta: persona 
non grata
Persona non grata 

är latin och bety

der »icke önskvärd 

person«.

Detta är det 

verktyg ett land har 

för att vid behov 

kunna avvisa en 

diplomat. Diploma

ter har immunitet 

och kan inte åtalas 

eller straffas i det 

mottagande landet. 

Däremot kan det 

mottagande landet 

förklara diplomaten 

för persona non 

grata, vilket innebär 

att det land som 

sänt honom eller 

henne uppmanas 

att ta hem perso

nen. Om det sker 

innebär det som 

regel att personen 

får lämna landet och 

förhindras att åter

vända till Sverige i 

framtiden.

I arbetet med att förhindra och av-

slöja spioneri, olovlig underrättelse-

verksamhet och flyktingspionage 

samarbetar Säkerhetspolisen med ett 

flertal myndigheter och organisationer 

i Sverige och utomlands.

Svenskt samarbete
Säkerhetspolisen har ett nära samarbete 

med de svenska myndigheter och organi

sationer som hanterar hemliga uppgifter. 

Inom ramen för vårt säkerhetsskydds

arbete ger vi dem råd om hur de ska 

skydda sin verksamhet. Det handlar till 

exempel om att informera de medarbetare 

vid Utrikesdepartementet som ska arbeta 

vid svenska ambassader runt om i världen. 

Myndigheterna i sin tur informerar oss om 

underrättelseverksamhet som riktas mot 

deras verksamhet eller personal. 

  

Inom ramen för Säkerhetspolisens under

rättelsearbete finns ett nära samarbete 

med det övriga polisväsendet och de fyra 

försvarsunderrättelsemyndigheterna:

l Militära underrättelse och säkerhets

tjänsten (Must)

l Försvarets radioanstalt (FRA)

l Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

l Försvarets materielverk (FMV)

Bilateralt och multilateralt 
samarbete
Internationellt samarbetar Säkerhetspoli

sen främst med andra säkerhets och un

derrättelsetjänster. Säkerhetspolisen har 

ett bilateralt samarbete med en rad säker

hets och underrättelsetjänster världen 

över. För att underlätta samarbetet finns 

sambandsmän stationerade utomlands.

Säkerhetspolisen deltar också i det 

multilaterala samarbetet mellan Europas 

säkerhetstjänster. Samarbetet handlar till 

stor del om informationsutbyte.

Samarbete stoppar spionage

Page 744 of 816



Fakta om kontraspionage sid 36

Spioneri mot Sverige
Så värvas en agent i sex steg

 D
e länder som bedriver spionage i Sverige eller mot 
svenska mål utomlands kan göra det med en utsänd 
underrättelseofficer. Högsta prioritet är att värva 
personer som kan leverera information och därmed 
arbeta för ett annat lands räkning, så kallade agenter. 
Agentens uppdrag är att samla information om svenska 

förhållanden och lämna den vidare till sin uppdragsgivare, det vill säga 
att spionera mot Sverige. Möjliga agenter bearbetas systematiskt av andra 
länder i en process som kan delas upp i sex steg.

Närmandet sker 

på ett sätt som 

ska uppfattas 

som spontant och 

slumpmässigt.
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1 – Analysen
Värvningsprocessen börjar 
med en analys av vilken 
information den utländska 
underrättelsetjänsten behöver.

2 – Målsökningen
Analysen utgör grunden för 
målsökningsfasen, då en 
underrättelseofficer får i uppdrag 
att hitta en person som har 
tillgång till och skulle kunna 
dela med sig av den efterfrågade 
informationen.

3 – Studien
Personen som underrättelse-
officeren bedömer har tillgång 
till rätt information kartläggs 
sedan i en studiefas. Uppgifter om 
personliga egenskaper, svagheter, 
ekonomi och familjesituation 
ligger till grund för en 
bedömning av möjligheterna 
att få personen att arbeta för ett 
annat land.

4 – Närmandet
Om underrättelseofficeren 
anser att den utvalda personen 
är lämplig söker han eller hon 
kontakt i en närmandefas. Det 
sker på ett sätt som ska uppfattas 
som spontant och slumpmässigt, 

till exempel på krogen, 
konferensen eller lekplatsen. 
I själva verket sker kontakten 
mycket välplanerat utifrån de 
uppgifter som framkommit i 
studiefasen.

5 – Vänskapen
Om det första mötet blir lyckat 
inleder underrättelseofficeren 
en relation med den tilltänkta 
agenten i en vänskapsfas. Den 
utvalda personen utsätts för en 
charmoffensiv och får också 
oskyldiga uppdrag för att testa 
relationen, exempelvis genom 
att han eller hon blir ombedd att 
lämna över dokument som inte 
är hemliga. Personen vänjs också 
vid att ta emot gåvor av olika slag. 
Vaksamheten och omdömet bryts 
ner hos den utvalda personen, 
ibland under flera års tid.

6 – Värvningen
Slutligen ställer underrättelse-
officeren den tilltänkta agenten 
inför frågan att lämna ut hemlig 
eller annan känslig information. 
Värvningsfasen är det svåraste 
ögonblicket i processen, men om 
underrättelseofficeren lyckas har 
personen blivit agent för ett annat 
lands underrättelsetjänst. l 

Är du utsatt för ett 
värvningsförsök?

Varje år utsätts ett antal 

personer i Sverige för 

värvningsförsök. Om du 

upplever att du har blivit 

det, även om du är osäker, 

uppmanas du att ta kontakt 

med Säkerhetspolisen.

l Anteckna vem som 

kontaktat dig och vilken 

anledning till kontakten 

som personen uppgav.

l Notera också när och 

hur den första kontakten 

togs.

l Kontakta sedan 

Säkerhetspolisen.

Terminologi inom 
underrättelsetjänsten

Agent – person som värvas 

till att spionera för ett annat 

lands underrättelsetjänst.

Insider – person som oftast 

på eget initiativ väljer att 

arbeta för ett annat lands 

underrättelsetjänst.

Underrättelseofficer – person 

på diplomatisk beskickning 

vars huvudsakliga uppgift 

är att försöka komma över 

hemliga uppgifter, bland 

annat genom att värva 

agenter. Andra plattformar 

som underrättelseofficerare 

kan verka ifrån är som 

representanter för företag, 

inresande delegationer, 

flygbolag och universitet eller 

som journalister.

Flyktingspionage – 

underrättelseverksamhet 

som riktas mot oppositionella, 

regimkritiker och andra i exil.

Antiövervakning – åtgärder för 

att kontrollera om man följs av 

en säkerhetstjänsts spanare.

Värvningen  

är det svåraste 

ögonblicket i 

processen.
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 S
äkerhetspolisen 
arbetar för att 
begränsa tillgång 
till och spridning 
av massförstörelse-
vapen, det vill

säga kärnvapen, biologiska och 
kemiska vapen samt vapenbärare, 
som ballistiska robotar. Därför 
ska produkter och kunskap för-
hindras från att föras ut ur landet 
och vidare till andra stater som 
vill komma åt dessa. I Säkerhets-
polisens uppdrag ingår även att 
förhindra att kemiska, biologiska, 
radiologiska eller nukleära ämnen 
(CBRNE) kommer i fel händer.

Brotten som ska motverkas
Målet är att förhindra att svenska 
företag och lärosäten medvetet 
eller omedvetet bidrar till andra 
länders massförstörelsevapen-
program. Större delen av de 
produkter som behövs för att 
framställa massförstörelse-
vapen är inte unika för vapen-
framställning. De förekommer 
i flera typer av industrier för 
att tillverka helt vanliga civila 
produkter. Sådana produkter, till 
exempel vakuumpumpar, kan 
också användas för att framställa 
massförstörelsevapen och kallas 
PDA (produkter med dubbla 
användningsområden).

Därför sker brotten här
Sverige har ett öppet forsknings-
klimat med stort internationellt 
utbyte, vilket gynnar och bidrar 
till att landet har en framstående 
position inom en rad teknolo-
giska områden. Detta är mycket 
positivt, men eftersom spets-

teknologi och specialkompetens 
även kan användas i militärt 
syfte behöver uppmärksamhet 
riktas mot vilka som får tillgång 
till tekno login och kompetensen. 
Detta, i kombination med den sto-
ra exportindustrin, gör att Sverige 
är attraktivt för länder som vill 
framställa massförstörelse vapen. 
Det gäller produkter och kunskap 
för såväl tillverkning som 
utveckling.

Flera av de stater som 
Säkerhets polisen misstänker har 
massförstörelsevapenprogram 
behöver kunskap från högre 
forskning utanför det egna landet. 
Stater som är i behov av fördju-
pad kunskap kan till exempel 
skicka forskare från det egna 
landet till universitet utomlands 
eller så inleder ett universitet 
från den staten ett samarbetspro-
jekt med ett svenskt universitet. 
Inriktning en brukar då vara om-
råden där kunskapen kan använ-
das för både civilt bruk och till 
massförstörelsevapenprogram.

Så förhindras brotten
Ett av de viktigaste sätten att före-
bygga spridning av massförstörel-

sevapen är att ha en aktiv dialog 
med företag, lärosäten och myn-
digheter som har produkter, tek-
nologi eller kunskap av betydelse 
för utvecklingen av massförstö-
relsevapen. Många företag är inte 
alltid medvetna om att de produ-
cerar något som kan användas 
för utveckling av massförstörelse-
vapen. Säkerhetspolisen besöker 
därför företag, mässor, bransch-
organisationer och lärosäten i 
syfte att minska risken att dessa 
blir inblandade i anskaffning 
till program för massförstörelse-
vapen. Aktuell lagstiftning och 
vikten av att söka exporttillstånd 
för kontrollerade produkter beto-
nas vid sådana besök. Ibland sker 
besöken tillsammans med Inspek-
tionen för strategiska produkter 
(ISP). Säkerhetspolisen samarbetar 
i ickespridningsfrågor också med 
andra myndigheter som Tull-
verket, Totalförsvarets forsknings-
institut (FOI), Strålsäkerhetsmyn-
digheten och Försvarsmakten.

Dessutom deltar Säkerhets-
polisen i det internationella 
arbetet för att förhindra att 
kunskap eller produkter förs från 
eller via Sverige. l

Avbrutna försök 
under 2019
Även under 2019 har 

Säkerhets polisen 

bidragit till att ett 

antal försök att an

skaffa produkter eller 

kunskap för mass

förstörelsevapen har 

avbrutits. Målet för 

Säkerhets polisen är 

att fortsätta förhind

ra anskaffningsförsök. 

Det sker framför allt 

via aktiva åtgärder 

kopplade till 

informations insatser.

Möjligheterna för 

Säkerhetspolisen, 

andra rättsvårdande 

myndigheter och ex

portkontrollmyndighe

ter att upptäcka denna 

kriminalitet omfattar 

ett intensivt underrät

telsearbete, delgivning 

av information och tätt 

samarbete med andra 

myndigheter och 

verksamheter.

Varje år görs försök att köpa och få tag på produkter och kunskap i Sverige – med syftet  
att användas i andra länders massförstörelsevapenprogram. Säkerhetspolisens uppdrag är  
att motverka detta. En effektiv metod i arbetet är, förutom ett intensivt underrättelsearbete, 
riktade informationskampanjer.

Stoppa spridning av massförstörelsevapen
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 S
veriges skydds-
värden är i dag 
utspridda på fler 
verksamhetsutö-
vare än tidigare. 
Samtidigt har tek-

nikutveckling och digitalisering 
medfört fler och nya sårbarheter, 
och angreppen har blivit fler. Ut-
vecklingen av säkerhetsskyddsåt-
gärder har inte gått i samma takt, 
vilket skapat ett gap mellan skydd 
och sårbarheter. Gapet innebär en 
ökad risk för att främmande makt 
kommer åt skyddsvärden, vilket 
skulle innebära konsekvenser för 
Sveriges säkerhet som skulle vara 
allvarliga och kostsamma och ta 
lång tid att reparera. 

De inventeringar som Säkerhets-
polisen gjort bland skyddsvärda 
verksamheter har visat att det 
finns brister i säkerhetsskyddet 
och att dessa brister består. 

– Arbetet med att skydda det 
mest skyddsvärda behöver intensi-

fieras. Gapet mellan sårbarheter 
och säkerhetsskydd är fortfarande 
för stort. En bättre kunskap om 
hot, sårbarheter och säkerhets-
skydd, samt en högre prioritering 
av dessa frågor skulle minska 
gapet, säger Anna Sjöberg, chef 
för säkerhetsavdelningen, där 
Säkerhets polisens arbete med 
säkerhetsskydd ingår.

För att kunna bygga ett adekvat 
säkerhetsskydd behövs kunskap 
om hur hotet mot det specifika 
skyddsvärdet eller den specifika 
verksamheten ser ut. Det behövs 
också en tydlig bild av samman-
hanget som skyddsvärdet existerar 
i. Man behöver både vara medve-
ten om samverkande säkerhets-
skyddsåtgärder och om beroenden 
av andra verksamheter och 
system. Det behövs också förståel-
se för hur den egna informationen 
skulle kunna utnyttjas i kombina-
tion med andra uppgifter.

– Det kommer alltid att finnas 

en ovisshet om vilka pusselbitar 
en antagonist redan skaffat sig, 
och vilka som saknas för att de 
ska få hela bilden. Därför är det 
mycket viktigt att skydda sina 
egna skyddsvärden och på så sätt 
försvåra för främmande makt att 
lägga hela pusslet, säger Anna 
Sjöberg. 

Den 1 april 2019 trädde en ny 
säkerhetsskyddslag och förordning 
i kraft. Regelverket gäller för både 
myndigheter och privata verksam-
heter som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet och ger bättre 
möjligheter att förebygga sårbar-
heter som Säkerhetspolisen under 
flera år har uppmärksammat. 
Lagen omfattar fler verksamheter 
än tidigare och skyldigheterna för 
den som bedriver verksamhet av 
betydelse för Sveriges säkerhet har 
blivit tydligare och bättre anpas-
sade till befintliga hot. 

– Att minska sårbarheterna är 
något som hela samhället behö-

Kunskapen om vikten av säkerhetsskydd har ökat i Sverige. Ändå ser Säkerhetspolisen fortfarande 
brister hos de myndigheter och andra verksamheter som hanterar det mest skyddsvärda.
Samtidigt fortsätter angreppen som skadar Sverige.

Att skydda det som måste skyddas
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ver ta ansvar för och prioritera 
högre. Den nya lagstiftningen 
på området möjliggör detta på 
ett tydligare sätt, bland annat 
eftersom den sätter skydds-
värdet i fokus oavsett om det 
finns hos en myndighet eller 
i en privat verksamhet, säger 
Anna Sjöberg. 

Arbetet med att återuppbygga 
det svenska totalförsvaret har 
påbörjats. De verksamheter som 
är av särskild betydelse för total-
försvaret bedrivs till en del i 
privat regi. En del i uppbyggna-
den av det civila försvaret är att 
öka samhällets motståndskraft i 
förhållande till olovlig under-
rättelseverksamhet, cyberattack-
er och påverkansoperationer.

– Totalförsvaret måste vila 
på en solid grund. Därför är 
det nödvändigt att säkerhets-
skyddsarbetet kan hantera såväl 
de angrepp som pågår här och nu 
som framtida angrepp. Annars 
finns inte förutsättningar för 
total försvarsuppbyggnaden, säger 
Anna Sjöberg.

Ett väl fungerande säkerhets-
skyddsarbete är grunden för 
hela totalförsvaret. Ett fullgott 
säkerhets skydd behöver vara på 
plats innan själva arbetet med 

totalförsvarsplaneringen 
påbörjas.

– För att säkerhetsskydds-
frågorna ska få genomslag i en 
verksamhet behöver de genom-
syra hela organisationen och 
hanteras av den högsta ledning-
en, som har mandat att styra 
över tid och resurser. Det gäller 
att skapa en god säkerhets-
kultur, säger Anna Sjöberg. 

Säkerhetsskyddets alla 
delar måste finnas på plats. 
Det spelar ingen roll hur bra 
skydd som finns i form av 
exempelvis lås och larm eller 
olika säkerhets skyddsåtgärder 
i it-system om goda säkerhets-
skyddsrutiner saknas, eller om 
medarbetarna inte är lojala.

Säkerhetsskyddsanalysen  
är grunden
För att verksamheten ska hitta 

en väl avvägd nivå för säkerhets-
skyddet behöver en analys göras 
där man identifierar vad som be-
höver skyddas och var i verksam-
heten skyddsvärdena finns. Man 

Exempel på frågor i en 
säkerhetsskyddsanalys:
l Har man identifierat rätt 

befattningar för inplace

ring i säkerhetsklass? 

l	 Säkerhetsprövas och 

utbildas de medarbe

tare som berörs av den 

säkerhets skyddskänsliga 

verksamheten? 

l	 Har man klassificerat sin 

information? 

l	 Finns adekvata behörig

hetsstyrningar i system 

och fysiska utrymmen? 

l	 Följer man upp kravställ

ning på säkerhetsskydd 

för skyddsvärden som är 

utkontrakterade?

 

Stöd och kontroll
Som tillsynsmyndighet 

ansvarar Säkerhetspolisen 

för att bedriva tillsyn av 

säkerhets känslig verksam

het. Säkerhetspolisen arbe

tar också med att på olika 

sätt stödja och informera 

de verksamheter som be

rörs av lagstiftningen. Det 

sker bland annat i form av 

utbildningar och vägledning. 

Under 2019 har 

Säkerhets polisen erbju

dit de mest skyddsvärda 

verksamheterna olika ut

bildningar inom säkerhets

skydd, framför allt för att 

de ska kunna arbeta fram 

så heltäckande säkerhets

skyddsanalyser som möjligt. 

Under 2020 kommer fokus 

att läggas på andra delar 

i uppdraget, främst tillsyn 

och samråd.

I vissa fall finns en skyldig

het att genomföra samråd 

med Säkerhetspolisen, till 

exempel vid vissa säker

hetsskyddade upphand

lingar eller förändringar i 

informationssystem. Det 

handlar inte om att Säker

hetspolisen i detalj ger 

rekommendationer för olika 

lösningar inom säkerhets

skyddet, eller föreslår kon

kreta åtgärder. Samråds

processen handlar snarare 

om att kvalitetssäkra att 

verksamhetsutövaren har 

vidtagit tillräckliga säker

hetsskyddsåtgärder givet 

aktuellt skyddsvärde. När 

samrådet är färdigt lämnar 

Säkerhetspolisen ett ytt

rande som verksamhets

utövaren har att ta ställ

ning till inför beslut.

I och med införandet av 

den nya lagen har samråd 

runt informationssystem 

ökat. Det kan handla om allt 

från samråd om fristående 

datorer till ändringar i eller 

införande av system som 

har bred nationell påver

kan. Många efterfrågar 

mer detaljerade krav kring 

samråd, men för att kunna 

möta de breda behoven 

har Säkerhetspolisen valt 

att koppla vägledningar 

Säkerhetspolisens arbete med säkerhetsskydd

Anna Sjöberg, chef för säkerhetsavdelningen 

vid Säkerhetspolisen.
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behöver också ha en bild av vilka 
antagonistiska verktyg och för-
mågor som säkerhetsskyddet ska 
kunna stå emot innan det avgörs 
hur skyddet ska byggas. 

Säkerhetsskyddsanalysen utgör 
själva grunden för arbetet med 
säkerhetsskydd. En noggrann 
säkerhets skyddsanalys syftar 
främst till att klargöra det skydds-
värda som ska skyddas, men säker-
ställer också att tid och resurser 
investeras i rätt delar, vilket i sig 
är kostnads besparande. Kunska-
pen kring de egna skyddsvärdena 
och deras behov av säkerhetsskydd 
möjliggör också planering och 
prioritering och kan även ligga 
till grund för exempelvis krav-
ställning i samband med 
ut kontraktering. 

I säkerhetsskyddsanalysen 
framträder också systemet av 
säkerhets skyddets olika delar 
tydligare och det blir lättare 
att bedöma om man fått ihop 
helheten med personalsäkerhet, 
fysisk säkerhet och informations-
säkerhet. l

1 Främmande makts 

underrättelsetjänst vill 

komma åt känslig information 

från ett annat land.

2 Underrättelsetjänsten 

kartlägger den 

verksamhet som har tillgång till 

informationen och väljer ut en 

lämplig person.

3 En skadlig kod som nyttjar 

en sårbarhet som nyligen 

blivit känd väljs ut för att passa 

organisationens itsystem.

4 Den skadliga koden bifogas 

ett epostmeddelande 

som utformas så att personen 

ska uppleva meddelandet som 

trovärdigt. 

5 Meddelandet skickas till 

personen, som öppnar 

det varpå den skadliga koden 

aktiveras.

6 Underrättelsetjänsten 

har nu tillgång till 

personens dator och kan ta sig 

vidare i nätverket för att hitta 

den eftersökta informationen.

7 Den eftersökta 

informationen förs ut 

via samma molntjänst som 

organisationen använder, för 

att minska risken för upptäckt.

8 Underrättelse tjänsten 

rapporterar det 

inhämtade materialet till sina 

politiska uppdragsgivare.

till föreskrifterna för att 

skapa förutsättningar för 

verksam hetsutövaren att 

lösa säkerhetsskyddsåt

gärderna på olika sätt.

Sedan den nya säker

hetsskyddslagen trädde i 

kraft har myndigheter och 

verksamheter givits utrym

me att utveckla sin säker

hetsskyddsverksamhet 

och Säkerhetspolisen har 

genomfört tillsyn, främst 

på förekommen anledning. 

Framöver kommer Säker

hetspolisen att genomföra 

mer planerad tillsyn. 

Arbetet med säkerhets

skydd är långsiktigt och 

proaktivt. Det behöver 

få ta tid och resurser i 

anspråk. I slutänden är det 

en nödvändig investering 

både för verksamheten och 

för Sveriges säkerhet. Det 

handlar om att alla behöver 

vara med och bidra för 

att skydda det allra mest 

skyddsvärda, Sveriges 

säkerhet.

Vid misstanke 
– rapportera
Om en verksamhet som 

omfattas av säkerhets

skyddslagen misstänker 

att en säkerhetsskydds

klassificerad uppgift kan 

ha röjts eller om man haft 

en säkerhetsrelaterad 

incident i ett säkerhets

känsligt itsystem finns det 

en skyldighet att anmäla 

detta till Säkerhetspolisen. 

En anmälan ska också göras 

om det misstänks att en 

säkerhetshotande händelse 

har ägt rum.

Det är alltid viktigt att 

rapportera, inte bara för 

att få stöd i hur man kan 

skydda det säkerhetskäns

liga som riskerar att röjas 

eller skadereducera det 

som eventuellt redan har 

röjts, utan även för att Sä

kerhetspolisen ska kan byg

ga upp en bredare kunskap 

kring hot och sårbarheter. 

Genom att lägga ihop de 

incidenter som rapporteras 

till Säkerhetspolisen skapas 

en större förståelse och 

kunskap kring hot, sårbar

heter och skyddsvärden. 

I förlängningen kan denna 

aggre gerade kunskap läg

gas till annan typ av infor

mation, som underrättelser 

om antagonistiska aktörer, 

och på så sätt bidra till en 

bättre helhetsbild. 

Incident?
Vid vissa typer av inciden

ter är de verksamheter 

som omfattas av säker

hetsskyddslagen skyldiga 

att göra en anmälan till 

Säkerhetspolisen. Skyldig

heten gäller:

l Anmälan om att en sä

kerhetsskyddsklassifice

rad uppgift kan ha röjts

l Anmälan vid vissa it

incidenter i informa

tionssystem som har 

betydelse för säkerhets

känslig verksamhet

l Anmälan vid kännedom 

eller misstanke om 

någon annan allvar

lig säkerhetshotande 

verksamhet.

Så går cyberspionage till
Ett exempel
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Införande av nytt 
informationssystem 
Om en säkerhetskänslig verksamhet ska 
driftsätta ett system eller göra en väsent-
lig förändring i ett informationssystem 
som hanterar säkerhetsskyddsklassifi-
cerade uppgifter ska ett samråd genom-
föras med Säkerhetspolisen. Man behöver 
även samråda om man bedömer att det 
kan medföra skada för Sveriges säkerhet 
om någon obehörig skulle få tillgång till 
informationssystemet. 

Samrådet ska klarlägga dels om ändring-
en i informationssystemet följer verksam-
hetens säkerhetsskyddskrav och Säkerhets-
polisens föreskrifter, dels om balansen 
mellan skyddsvärden och skyddsåtgärder 
bibehålls. Processen syftar till att kvalitets-
säkra att verksamhetsutövaren har genom-
fört tillräckliga skyddsåtgärder. 

Under ett samråd kan Säkerhetspolisen 
bidra med vägledning i dessa frågor. Sam-
rådet avslutas med att Säkerhetspolisen 
läm nar ett yttrande som verksamhets-
utövaren har att ta ställning till inför 
beslut om säkerhetsgodkännande. 

Säkerhetsskyddad 
upphandling
Om en statlig myndighet ska genomföra 
en säkerhetsskyddad upphandling där 
hemliga uppgifter ska lämna myndig-
hetens lokaler eller tillgång ska ges till 
säkerhetskänsliga informationssystem 
som allvarligt kan skada Sveriges säker-
het behöver ett samråd genomföras med 
Säkerhetspolisen. Samrådet ska säkerställa 
att tillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder 
finns för att obehöriga inte ska få ta del av 
de hemliga uppgifterna. 

Under samrådet tittar Säkerhetspolisen 
på myndighetens säkerhetsskyddsbedöm-
ning och hur skyddet ska efterlevas under 
upphandlingen och genomförande tiden. 
Säkerhetspolisen kan bidra med bedöm-
ningar och värderingar av de olika åtgär-
der som kan bli aktuella under verksam-
hetsutövarens uppdrag. 

Om samrådet gäller enklare upphand-
lingar, exempelvis av en konsult som 
behöver ta del av hemliga uppgifter, kan 
samrådet genomföras på ganska kort tid. 
Om det gäller högre skyddsvärden eller 
tillgång till särskilt säkerhetskänsliga 
informationssystem kan Säkerhetspolisen 
behöva ha fortsatt samråd ända fram till 
säkerhetsskyddsavtalets undertecknande. 
Säkerhetspolisen kan i sällsynta fall för-
bjuda att upphandlingen genomförs om 
bedömningen är att det är direkt olämp-
ligt i förhållande till skyddsvärdena. 

Fakta om samråd
Verksamheter som omfattas av säkerhets-
skyddslagen behöver samråda med Säker-
hetspolisen vid följande tillfällen:
l	 Inför driftsättning eller förändring av 

informationssystem som ska behandla 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgif-
ter i nivån konfidentiell eller högre. 

När ett nytt system som ska hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska införas eller ändras, 
eller när vissa säkerhetsskyddade upphandlingar ska göras, behövs ett samråd med Säkerhetspolisen. 
Samråd är en kontrollfunktion som syftar till att det mest skyddsvärda får rätt skydd.

Samråd för säkerhet
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Och i sådana fall där en obehörig 
åtkomst kan medföra en icke obetydlig 
skada för Sveriges säkerhet.

l	 Inför att en statlig myndighet gör 
vissa typer av säkerhetsskyddade 
upphandlingar.

Viktiga 
informationssystem
I Sverige finns en stor mängd informa-
tionssystem som är viktiga för Sveriges 
säkerhet. Det kan bero på att de innehåller 
information som om den kommer i orätta 
händer skulle skada Sveriges säkerhet, 
så kallade säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter.

Men det kan också vara så att informa-
tionssystemet är bärande för en stor del 
av samhället, till exempel om systemet 
påverkar hela eller stora delar av Sveriges 
elförsörjning. Om ett sådant system utsätts 
för angrepp skulle det få stora konsekven-
ser för Sveriges säkerhet. 

En stor del av Säkerhetspolisens arbete 
med säkerhetsskydd går ut på att kontrol-
lera och ge förutsättningar för att sådana 
informationssystem har ett tillräckligt 
säkerhetsskydd. Före driftsättning eller 
förändring av vissa av dessa system måste 
verksamhetsutövaren samråda med Säker-
hetspolisen. Det ger Säkerhetspolisen 
möjlighet både att få en bild av vilka in-
formationssystem som är driftsatta och att 
kunna påpeka brister i säkerhetsskyddet.

Särskild säkerhets-
skyddsbedömning
För varje informationssystem som utgör 
ett skyddsvärde eller som är avsett för 
att behandla säkerhetsskyddsklassifice-
rade uppgifter ska verksamhetsutövaren 
upprätta en särskild säkerhetsskydds-
bedömning. Denna ska upprättas innan 
informationssystemet tas i drift och hållas 
uppdaterad under systemets livscykel. 

Den särskilda säkerhetsskyddsbedöm-
ningen utgår från säkerhetsskyddsana-
lysen och inleds med en beskrivning av 
på vilket sätt informationssystemet utgör 
ett skyddsvärde i verksamheten. I den 
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen 
tar verksamhetsutövaren sedan ställning 
till vilka säkerhetskrav som är motive-
rade i systemet och ser till att säkerhets-
skyddsåtgärder utformas så att dessa krav 
tillgodoses. De motiverade säkerhetskra-
ven tillsammans med de krav som följer av 

författningar dokumenteras tillsammans 
med de säkerhetsskyddsåtgärder som 
möter kraven. Innan systemet driftsätts 
testar verksamhetsutövaren att säkerhets-
skyddsåtgärderna fungerar och kom-
pletterar den särskilda säkerhetsskydds-
bedömningen med testresultaten.

Samråd med 
Säkerhetspolisen
Normalt sett kontaktar verksamheten 
Säkerhetspolisen med information om vad 
som är planerat. Säkerhetspolisen är gärna 
med tidigt i processen för att kunna lämna 
vägledning i hur säkerhetsskyddsfrågorna 
ska omhändertas. Beroende på hur omfat-
tande samrådet är sker ett antal dialoger. 
Det slutliga yttrandet, som utgår från den 
särskilda säkerhetsskyddsbedömningen, 
kommer att lämnas sent i processen när 
verksamheten är klar med alla tester som 
visar att alla säkerhetsskyddskrav är upp-
fyllda. När yttrandet från Säkerhetspolisen 
lämnas kan verksamheten fatta beslut om 
driftgodkännande. l

Registerkontroll – en del av 
säkerhetsprövningen
Antalet registerkontroller som 

Säkerhetspolisen genomför ökade 

med tio procent under 2019. 

Registerkontrollen är en del av 

den säkerhetsprövning som 

varje myndighet eller verksamhet 

ska göra när säkerhetsklassade 

tjänster ska tillsättas.

Den rekryterande myndigheten 

eller verksamheten ansvarar för 

säkerhetsprövningen och behöver 

göra en grundutredning där bland 

annat intervju, kontroll av betyg 

och intyg samt referenstagning 

ingår. Vidare behöver säkerhets

prövningen följas upp med fort

löpande kontakt och samtal för 

att fördjupa personkännedomen. 

Även när en anställning avslutas 

behöver samtal hållas för att be

döma om personen kan antas vara 

fortsatt lojal mot de intressen 

som omfattas av säkerhetsskydd.

I Säkerhetspolisens register

kontroll hämtas uppgifter in från 

bland annat belastningsregistret 

och misstankeregistret. Om det 

förekommer uppgifter kring 

personen som kontrolleras är 

det Registerkontrolldelegationen 

vid Säkerhets och integritets

skyddsnämnden (SIN) som fattar 

beslut om det som framkommit 

ska lämnas ut till den rekryte

rande myndigheten som avser att 

anställa personen.

134 930
Så många registerkontroller utförde Säkerhetspolisen under 2019.
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 D
en 1 april 2019 trädde en 
ny säkerhetsskyddslag i 
kraft. Säkerhetspolisen 
har under 2019 genom-
fört ett relativt begränsat 
antal kontroller, detta 

för att verksamhetsutövare ska få möjlig-
het att anpassa sitt säkerhetsskydd till 
ny lag, förordning och nya föreskrifter. 
Under 2020 kommer tillsynsverksam-
heten successivt att öka och den kommer 
främst att fokusera på ledning och styr-
ning av säkerhetsskyddsarbetet samt 
säkerhetsskyddsanalys.

Säkerhetspolisen prioriterar tillsyns-
verksamheten mot de verksamheter 
som bedriver särskilt säkerhetskänslig 
verksam het. Det innebär att kontrollerna 
främst är inriktade mot verksamheter 
där konsekvenserna av ett angrepp skulle 
vara allvarligast för Sverige. Om tillsynen 
resulterar i att ett antal brister upptäcks 
behöver verksamhetsutövaren åtgärda 
dessa. I det arbetet kan Säkerhetspolisen 
till exempel stödja med vägledning i hur 
kraven i lagstiftningen kan tolkas. 

Hur går en tillsyn till?
När beslut fattas om att inleda en tillsyn 
kan det antingen ligga i linje med lång-
siktig planering eller ske på förekommen 
anledning. Vilket eller vilka områden 
som tillsynen fokuseras på kan påverkas 
av flera olika faktorer. Det kan röra sig 
om omständigheter som verksamhetens 
art, brister eller sårbarheter som tidigare 
upptäckts eller nya förutsättningar i 
omvärlden. 

Vad görs konkret?
En typisk tillsyn kan bestå av genom-

gång av dokumentation, intervjuer med 
personer i verksamheten som är centrala 
för arbetet med säkerhetsskydd eller 
penetrations tester av it-system, där sårbar-
heter i systemen identifieras. Det under-
söks om verksamheten har uppfyllt de 
förutsättningar som är nödvändiga för att 
ha ett fullgott säkerhetsskydd.

Vad händer om det  
upptäcks brister?
Eventuella brister påtalas för verksamhe-
ten, som då har ansvaret för att åtgärda 
dem. När säkerhetsskyddet är eftersatt 
beror det ofta på resursbrist, att säkerhets-
skyddsarbetet inte i tillräcklig utsträck-
ning prioriterats och att det i vissa fall 
råder brist på kompetens.

Genom en tillsyn får verksamhets-
utövaren möjlighet att strukturerat 
genom lysa sin säkerhetsskyddsverksam-
het. I flera fall innebär en tillsyn från 
Säkerhetspolisen att större delar hos verk-
samhetsutövaren involveras i säkerhets-
skyddsarbetet, vilket har goda effekter för 
den generella säkerhetskulturen. l

Fakta om tillsyn
Säkerhetspolisen är tillsammans 

med Försvarsmakten, Affärsver

ket svenska kraftnät, Post och 

telestyrelsen (PTS), Transport

styrelsen och samtliga läns

styrelser ansvarig för tillsyn av 

säkerhetsskyddet.

Försvarsmakten utövar till

syn över Fortifikationsverket, 

Försvars högskolan och myndig

heter som hör till Försvarsde

partementet. Säkerhetspolisen 

utövar tillsyn över övriga offent

liga verksamhetsutövare utom 

Justitie kanslern. De andra till

synsmyndigheterna ansvarar för 

tillsyn av enskilda verksamhets

utövare inom sina respektive sek

torer, och länsstyrelserna utövar 

tillsyn över enskilda verksamhets

utövare som inte faller under 

någon annan tillsynsmyndighet. 

Säkerhetspolisen kommer under 2020 att intensifiera tillsynen inom säkerhetsskydd.  
De verksamheter där konsekvenserna av ett angrepp skulle vara allvarligast för Sveriges säkerhet 
kommer att prioriteras i tillsynen. 

Ökad tillsyn av känslig verksamhet
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I samband med att den nya 

säkerhetsskyddslagen trädde 

i kraft tog Säkerhetspolisen 

fram sex vägledningar om 

säkerhetsskydd. Vägledningarna 

ska fungera som ett stöd till 

verksamhetsutövare som 

omfattas av den nya lagen. 

Målgruppen är bredare än tidigare 

och fler behöver leva upp till 

lagstiftningens krav och känna till 

de åtgärder som behöver vidtas.

Alla som bedriver säkerhets-
känslig verksamhet, till 
exempel myndigheter, 

kommuner och privata företag, 
behöver utreda om de omfattas av 
säkerhetsskyddslagen och vidta 
åtgärder därefter. 

Den nya säkerhetsskyddslagen 
som trädde i kraft den 1 april 2019 
ställer högre krav på verksam-
hetsutövare att själva identifiera 
och skydda det i verksamheten 
som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet. Det kan till exempel 
vara uppgifter som inte får röjas 
eller annan verksamhet som kan 
skadas vid angrepp som olovlig 
underrättelse verksamhet, sabo-
tage eller terrorist brott. Ansvaret 
för hela kedjan, från analys och 
bedömning till val av säkerhets-
skyddsåtgärder, ligger hos 
verksamhetsutövaren.

I arbetet med att ta fram väg-
ledningar inom säkerhetsskydd 
har Säkerhetspolisen samverkat 
på olika sätt med berörda verk-

samhetsutövare, allt för att stödet 
ska bli så användbart som möjligt. 
Genom konkreta tips och exem-
pel ger vägledningarna stöd i hur 
regelverket kring säkerhetsskydd 
kan tillämpas i praktiken. Fler 
vägledningar som är inriktade på 
mer specifika områden kommer 
att publiceras. Vägledningarna 
uppdateras löpande och finns 
på Säkerhetspolisens webbplats 
sakerhetspolisen.se

Vägledningar

Introduktion till säkerhetsskydd
 Vägledningen ger en översiktlig 

bild av säkerhetsskyddets olika 
delar och beskriver roller och 
ansvar.

Säkerhetsskyddsanalys
 Säkerhetspolisen har tagit fram 

en modell som stöd för genom-
förandet av en säkerhetsskydds-
analys. Modellen är inte tving-
ande, även andra modeller kan 
användas för att uppfylla kraven 
i lag, förordning och föreskrif-
ter. Säkerhetsskyddsanalysen 
ska ge svar på de övergripande 
frågorna:

 l Vad ska skyddas?
 l Mot vad ska det skyddas?
 l Hur ska det skyddas?

Informationssäkerhet
 Vägledningen vänder sig till 

personer som arbetar med 
att styra, leda eller utforma 

informationssäkerhet inom 
säkerhetsskydd. Även om 
vägledningen är inriktad på 
informationssäkerhet som säker-
hetsskyddsåtgärd beskrivs även 
till viss del hur en verksamhet 
kan förhålla sig till informa-
tionssäkerhet i stort. 

Fysisk säkerhet
 Vägledningen riktar sig till 

personer som arbetar med 
fysisk säkerhet inom säkerhets-
skydd. Den beskriver hur fysisk 
säkerhet ska fungera som 
ett system av upptäckande, 
försvårande och hanterande 
säkerhetsskyddsåtgärder. 

Personalsäkerhet
 Vägledningen riktar sig till 

verksamhetsutövare som på 
något sätt arbetar med personal-
säkerhet inom säkerhetsskydd. 
Den beskriver processer kring 
bland annat säkerhetspröv-
ning och registerkontroll och 
innehåller en checklista för 
personalsäkerhet. 

Säkerhetsskyddad upphandling
 Vägledningen beskriver proces-

sen för att identifiera berörda 
skyddsvärden i en upphandling, 
analysera dem och ta fram ett 
säkerhetsskyddsavtal för att 
säkerställa att skyddsvärdena 
bibehåller sitt skydd i upphand-
lingen och i avtalet med en 
leverantör. l

Vägledningar i säkerhetsskydd

På Säkerhetspolisens 

webbplats finns 

vägledningar inom 

sex områden rörande 

säkerhetsskydd.
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 O 
m vissa myndig-
heter och företag 
i Sverige utsätts 
för ett angrepp 
kan det innebära 
allvarliga konse-

kvenser för landets säkerhet. 
Det kan till exempel handla om 
verksamheter inom totalförsva-
ret, rättsväsendet, energi- eller 
vattenförsörjningen, telekom-
munikationer eller transportsek-
torn. Dessa verksamheter kan 
i sitt uppdrag behöva hantera 
uppgifter som är av betydelse 
för Sveriges säkerhet. Om dessa 
uppgifter röjs, förstörs eller änd-
ras kan det inverka på Sveriges 
säkerhet. Vissa verksamheter 
kan dessutom behöva ett sär-

skilt skydd mot terrorism. Om de 
angrips blir konsekvenserna för 
Sverige mycket allvarliga. De här 
verksam heterna behöver ett sär-
skilt skydd, säkerhetsskydd. Säker-
hetsskyddet finns reglerat bland 
annat i säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen.

Säkerhetskänslig verksamhet
Säkerhetsskydd handlar om att 
genom förebyggande arbete 
skydda säkerhetskänslig verksam-
het hos myndigheter och företag 
mot spioneri, sabotage, terrorist-
brott och andra brott som kan 
hota verksamheten. Säkerhets-
känslig verksamhet är verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges 
säkerhet eller som Sverige har 

förbundit sig att skydda genom 
internationella åtaganden.

I säkerhetsskydd ingår också 
att skydda uppgifter som rör 
säkerhetskänslig verksamhet och 
som därför omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretess-
lagen, eller som skulle ha omfat-
tats av den lagen om den varit 
tillämplig. 

De kallas säkerhetsskyddsklas-
sificerade uppgifter och delas in i 
fyra säkerhetsskyddsklasser, uti-
från vilken skada för Sveriges sä-
kerhet som kan uppstå om de röjs:

l kvalificerat hemlig
l		 hemlig
l		 konfidentiell
l		 begränsat hemlig

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse 
för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Sedan den 1 april 
2019 gäller en ny säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter än tidigare.

Säkerhetsskydd
Så fungerar det

Underrättelsehotet mot 

Sverige har breddats och 

fördjupats och pågår ständigt. 

Flera länder använder sig 

av bland annat elektronisk 

inhämtning, något som 

kommer att öka i takt med den 

snabba tekniska utvecklingen. 

Säkerhetspolisen ser ett 

framtida ökat behov av 

säkra trådlösa och mobila 

kommunikationslösningar.

Den 1 januari 2020 infördes 

bestämmelserna i lagen 

(2003:389) om elektro-

nisk kommunikation för att skydda 

Sveriges säkerhet vid användning 

av radiosändare. Ändringarna i 

lagen påverkar även förfarandet vid 

tilldelningen av de nya mobilnäts-

frekvenserna för 5G-nätet. 

Från och med den 1 februari 

2020 har Post- och telestyrelsen 

(PTS), som är den myndighet som 

tilldelar de nya mobilnätsfrekven-

serna för 5G-nätet, en skyldighet 

att samråda med Säkerhetspolisen 

och Försvarsmakten enligt förord-

ningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation för att bedöma om 

radioanvändningen enligt tillstånds-

ansökan kan antas komma att orsa-

ka skada för Sveriges säkerhet, och 

behovet av att förena ett sådant 

tillstånd med särskilda villkor. PTS 

hämtar in uppgifter för att skapa 

ett underlag för Säkerhetspolisens 

och Försvarsmaktens bedömning. 

Säkerhetspolisens arbete med 

att skydda det mest skyddsvärda 

regleras i säkerhetsskyddslagen 

(2018:585). 

Behov av säkrare kommunikationslösningar
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Säkerhetspolisen 

utövar tillsyn över 

säkerhetsskyddet 

hos de flesta myndigheter 

och företag. Försvars

makten är tillsynsmyndig

het för vissa verksamheter. 

Dessutom har ett antal 

sektorsmyndigheter ett 

direkt tillsynsansvar för 

vissa verksamheter.

Säkerhetspolisen inriktar 

själv sin tillsynsverksam

het och prioriterar då de 

mest skyddsvärda verksam

heterna i samhället. Det 

innebär att kontrollerna 

främst är inriktade på de 

verksamheter där konse

kvenserna av ett angrepp 

skulle vara allvarligast för 

Sverige. Efter tillsynen ges 

förslag på åtgärder som kan 

förbättra säkerhetsskyddet 

hos verksamheten.

Säkerhetspolisen ger 

också löpande råd och stöd 

till de mest skyddsvärda 

verksamheterna för att 

förbättra säkerhetsskyddet 

i samhället.

Säkerhetspolisen tillhan

dahåller hotbilder till verk

samheterna via de tillsyns

myndigheter som har ett 

särskilt ansvar för vissa 

samhällssektorer. I samråd 

med tillsynsmyndigheterna 

upprättar Säkerhets polisen 

även dimensionerande hot

beskrivningar till dem som 

bedriver särskilt säkerhets

känslig verksamhet. 

Verksam heterna ska använ

da sig av hotbilderna och de 

dimensionerande hotbeskriv

ningarna i sina bedömning

ar och när de planerar 

säkerhetsskyddsåtgärder.

I Säkerhetspolisens 

uppdrag ingår även att ge

nomföra registerkontroller 

på begäran av myndigheter, 

regioner, kommuner och 

privata aktörer. Register

kontrollen är i regel en del 

av säkerhetsprövningen 

som görs innan en person 

ska arbeta i säkerhetskäns

lig verksamhet.

Vid vissa typer av förfaran

den eller incidenter är de 

verksamheter som omfat

tas av säkerhetsskyddsla

gen skyldiga att samråda 

med eller göra en anmälan 

till Säkerhetspolisen. 

Skyldigheten gäller

l	 samråd inför driftsätt

ning av informations

system som ska 

behandla vissa typer av 

säkerhetsskyddsklassifi

cerade uppgifter

l samråd inför att en stat

lig myndighet gör vissa 

typer av säkerhets

skyddade upphandlingar

l anmälan inför överlåtel

se av säkerhetskänslig 

verksamhet till en privat 

aktör

l anmälan om att 

säkerhets skyddsavtal 

har ingåtts, ändrats eller 

slutat gälla

l incidentanmälan om 

en säkerhetsskydds

klassificerad uppgift kan 

ha röjts

l incidentanmälan vid 

vissa itincidenter i 

informations system som 

har betydelse för säker

hetskänslig verksamhet

l incidentanmälan vid kän

nedom eller misstanke 

om någon annan allvarlig 

säkerhetshotande 

verksamhet

Ny lagstiftning inom 
säkerhetsskydd
Den nya säkerhetsskyddsla

gen (2018:585) och säker

hetsskyddsförordningen 

(2018:658) gäller från den 

1 april 2019 för alla som 

bedriver säkerhetskänslig 

verksamhet. Den omfattar 

fler verksamheter än tidiga

re och i lagstiftningen för

tydligas att den gäller både 

offentliga och privatägda 

verksamheter.

Säkerhetspolisens 
föreskrifter och 
vägledningar
Säkerhetspolisens före

skrifter om säkerhetsskydd 

(PMFS 2019:2) innehåller 

mer detaljerade bestäm

melser som kompletterar 

lagstiftningen.

Säkerhetspolisen har 

också gett ut ett antal 

vägledningar om säkerhets

skydd som kan fungera som 

ett stöd för verksamhets

utövare i tillämpningen av 

säkerhetsskyddsregelver

ket.

Anmälan vid 
säkerhetshotande 
händelser och 
verksamhet
Myndigheter och privata 

aktörer som bedriver sä

kerhetskänslig verksamhet 

ska skyndsamt anmäla till 

Säkerhetspolisen om de får 

kännedom om säkerhets

hotande händelser eller 

verksamhet. Verksamhets

utövaren ansvarar för 

att det finns ett fullgott 

säkerhetsskydd.

En verksamhetsutövare 

ska skyndsamt anmäla till 

Säkerhetspolisen om något 

av nedanstående skett:

l en säkerhetsskydds

klassificerad uppgift kan 

ha röjts

l det har inträffat 

en itincident i ett 

informations system som 

verksamhetsutövaren är 

ansvarig för och som har 

betydelse för säkerhets

känslig verksamhet och 

där incidenten allvarligt 

kan påverka säkerheten i 

systemet 

l verksamhetsutövaren 

får kännedom eller miss

tanke om någon annan 

för denne allvarlig säker

hetshotande verksamhet

Ansvaret för ett fullgott 

säkerhetsskydd, skydd för 

uppgifter som omfattas 

av sekretess till skydd för 

Sveriges säkerhet, åligger 

den egna verksamheten. 

Om verksamhetsutövaren 

tillhör Försvarsmaktens 

tillsynsområde ska an

mälan också göras till 

Försvarsmakten.

Verksamhetsutövare 

är skyldiga att anmäla 

säkerhets hotande händel

ser och verksamhet skynd

samt. En första kontakt kan 

med fördel tas via mejl till 

sakerhetsskydd@saker

hetspolisen.se eller via 

telefon 010568 70 00.

Tillsyn, råd och stöd – Säkerhetspolisens roll och ansvar
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 L
oggen en vanlig dag 
för den enhet inom 
Säkerhetspolisen som 
är första mottagare av 
de underrättelser som 
kommer utifrån ger en 

inblick i verksamheten.

04.19 Tips från en person i en 
stad i södra Sverige om att ett 
mystiskt flygplan flugit över staden 
vid flera tillfällen.

06.56 Samtal från en privat-
person som känner oro på grund 
av misstankar om att det forna 
hemlandets underrättelsetjänst 
kartlägger honom i Sverige.

08.15 Information från Polis-
myndigheten om att man i 
samband med husrannsakan i en 
bostad funnit knivar och gatu-
stridsvapen samt nazistsymboler. 

Individen är tidigare okänd för 
Säkerhetspolisen.

08.31 Information om en utred-
ning mot ett kriminellt nätverk 
som också sysslar med människo-
smuggling och passförfalskning. 
Uppgifter finns om kopplingar till 
IS i Syrien.

08.53 Polismyndigheten i norra 
Sverige har fått information om att 
en boende i området eventuellt har 
varit i Syrien och stridit för IS för 
några år sedan.

09.27 Information från Polis-
myndigheten om en stöld från ett 
företag där kemikalier och ämnen 
som möjligen kan användas vid 
framställning av sprängmedel har 
stulits.

09.37 Information från inter-

nationell partner med uppdate-
ring om ett terrorärende där en 
ensamagerande gärningsman i 
en europeisk stad nyligen utförde 
en attack och dödade och skadade 
flera personer.

09.40 Tips från en privatper-
son angående en Facebookprofil 
som uppges uttala sig aggres-
sivt mot politiker och den förda 
migrationspolitiken.

10.01 Information om att en 
skolelev visar aggressiva och hot-
fulla tendenser. Eleven har bak-
grund från ett konfliktområde och 
misstänks ha deltagit i strider.

10.02 Tips om en grupp 
aktivister som i sociala medier 
planerar demonstrationer på olika 
flygplatser i Sverige.

Varje månad hanterar Säkerhetspolisen tusentals underrättelser som rör allt från extremism  
och attentatshot till spionage, intrång i skyddsvärd verksamhet och hot mot centrala statsledningen. 
Uppgifterna kommer in via den egna verksamheten, från andra myndigheter i Sverige  
och utomlands eller från allmänheten. Alla uppgifter bedöms. Antingen avfärdas informationen 
eller så arbetas det vidare med den inom Säkerhetspolisen eller vid annan myndighet.

Tusentals tips att hantera
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10.12 Samtal från Polismyndig-
heten om att de gripit två personer 
som olovligen befunnit sig vid ett 
militärt skyddsobjekt.

10.15 Tips med skärmdump från 
en privatperson om en individ 
som i sociala medier skriver 
hotfulla kommentarer mot en 
riksdagspolitiker.

10.17 Tips om tre personer som 
uppges samla pengar till IS. En av 
dem ska enligt uppgift åka till Irak 
inom kort.

10.22 Information om en hot-
full och missnöjd asylsökande som 
hotar att ta livet av sig själv eller 
andra ifall personen inte får posi-
tivt besked i asylprocessen.

10.29 Tips om att en före detta 
elev i en skola i Mellansverige 

har uttryckt en vilja att utföra 
en skolskjutning som hämnd 
för att personen upplever sig ha 
behandlats dåligt.

10.37 Samtal från en person i 
södra Sverige som uttrycker oro för 
en högstadieelev som bedöms som 
allt mer radikaliserad.

10.58 Fråga från säkerhetstjänst 
i ett europeiskt land om en svensk 
som vistas där och som misstänks 
ha för avsikt att utföra brott med 
främlingsfientliga motiv.

11.03 En person från en verk-
samhet ringer för att rådgöra med 
Säkerhetspolisen om ett anonymt 
brev i vilket det förekommer infor-
mation om en elev och dennes på-
stådda kopplingar till extremism.

11.32 Samtal från samverkan-
de myndighet som fått tips om 
attentats hot i sociala medier mot 
ett shoppingcenter inför komman-
de storhelg.

12.17 Samtal från en verksamhet 
i södra Sverige angående en ung 
person involverad i bland annat 
kriminalitet och vapenhantering.

12.45 Besökare i Säkerhets-
polisens reception som säger sig 
vilja berätta om säkerhetshot i 
Sverige med bäring på ett land i 
Mellanöstern.

13.00 Information om att en 
privatperson fått ett brev som 
pekar ut två personer som IS-
terrorister. Dessa ska resa in från 
Mellan östern till ett annat euro-
peiskt land och utföra ett terror-
attentat i ett köpcenter. Gärnings-

personerna uppger sig vilja ha en 
stor summa pengar för att inte 
utföra attentatet.

  
13.12 Tips om en individ i Sverige 
som på sin Facebook lagt upp en 
bild på IS-terrorister som ska av-
rätta fångar samt uppmanat and ra 
att göra likadant mot svenskar.

13.20 Polismyndigheten ringer 
för att stämma av gällande ett 
ärende där en misstänkt, känd av 
Säkerhetspolisen, ska kallas till 
förhör i ett ärende rörande olaga 
hot.

13.55 Information från sam-
verkande myndighet om en 
asylsökande som är efterlyst för 
mordförsök.

14.04 Förfrågan från ett grann-
lands säkerhetstjänst om eventuel-
la kända hot inför ett inkomman-
de utländskt statsbesök i landet. 

15.02 En flitigt återkommande 
privatperson ringer för andra 
gången under dagen för att åter-
igen prata om och framföra sina 
teorier om Palmemordet.

15.15 Information från sam-
verkande myndighet om att två 
personer kända för terrorkoppling-
ar stoppats på E4:an. 

15.22 Samtal från en person 
som har insyn i hanteringen 
av bidrag till olika föreningar. 
Farhågor finns att pengar går till 
radikaliserande verksamhet.

15.29 Tips om att en ägare till 
en pizzeria i Mellansverige regel-

bundet skänker stora penning-
belopp till en terrorklassad 
organisation.

15.35 Fråga från samverkande 
säkerhetstjänst i Europa om krimi-
nell gruppering med koppling till 
Sverige samt pågående utredning 
om vapensmuggling.

17.57 Information från samver-
kande myndighet om varning för 
terrorattacker utomlands under 
kommande storhelg.

20.58 Tips om Facebookprofil 
som uppmanar att döda svenskar.

22.22 Samtal från en vård-
inrättning där en för Säkerhets-
polisen välkänd boende bara vill 
prata lite. l

15.22 Samtal från en person som har insyn i hanteringen  
av bidrag till olika föreningar. Farhågor finns att pengar går  
till radikaliserande verksamhet.

Fotnot: Tidpunkter, platser och vissa detaljer är modifierade för att skydda uppgiftslämnare och Säkerhetspolisens operativa arbete.
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 V
åldsbejakande extremism 
grundar sig på individers 
avsikt och förmåga att 
begå brott för att ändra 
samhällsordningen. 
Våldsbejakande hö-

ger-, våldsbejakande vänster- och vålds-
bejakande islamistisk extremism hålls 
samman av sina respektive gemensamma 
föreställningar och ser brott som en legi-
tim del av den ideologiska kampen.

Men individerna i eller i utkanten 
av extremistmiljöerna påverkas även 
av drivkrafter som exempelvis radikal-
nationalism, rasism och främlings-
fientlighet, antisemitism, utanförskap, 
segregation, antifeminism eller ett rent 
kvinnoförakt. Även djurrättsaktivism, 
klimataktivism, HBTQ-frågor, jämställd-
het och jämlikhet kan få individer i eller i 
utkanten av extremistmiljöerna att agera.

– Det är ingen slump att antalet 
förespråkare förefaller öka och att dessa 
frågor lyfts fram just nu. Extremistmiljö-
erna blir som mest aktiva när de via tradi-
tionella medier, och genom att förstärka 
varandra på sociala medier, får känslan 
av att det är många som har samma upp-
fattning som de själva och att samhället 
inte agerar mot vad som upplevs som 
problem och hot. Och det är där vi är i 
dag, säger Fredrik Hallström, chef för 
Säkerhetspolisens kontraterrorism och 
författningsskydd.

Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid 
Säkerhetspolisen, följer noggrant utveck-
lingen i extremistmiljöerna.

– Vi kan se att nationalistiska partier 
vinner framgångar i västvärlden och att 
samhället och samhällsdebatten blir allt 
mer polariserade. Vi ser även individer 
som anser att samhället och politiker 
inte kan hantera de problem de anser 
finns och som tycker sig varje dag få 
bekräftelse på att de har rätt. 
Uppfattningen underblåses 
av att extremistmiljöerna 
och antalet sympatisörer 
upplevs öka, säger hon.

Det görs löpande be-
dömningar av de olika 
extremistmiljöerna och 
olika företeelser som kan 
påverka hotbilden. 
Säkerhetspolisen 
kan bland 
annat se att 
våldsbeja-
kande höger-
extremism, 
som tidigare 
framför allt 
varit begränsad 
till en liten och 
organiserad vit 
makt-miljö, får 
allt större spridning 
och attraherar fler. 
Den våldsbejakande 
högerextremistiska värdegrunden består 
också av betydligt mer än rasism och 
främlingsfientlighet. Här ryms till exem-
pel nationalism, HBTQ-motstånd och 
kvinnoförakt. 

Den våldsbejakande högerextremistiska ideologin bedöms attrahera fler än tidigare och under 
2019 inträffade flera terrorattentat i världen med högerextremistiska förtecken. Samtidigt finns 
det ett långsiktigt hot mot demokratin från alla extremistmiljöerna. För att samhället ska kunna 
motverka hotet måste kunskapen om hur extremism fungerar öka.

Utvecklingen  
i extremistmiljöerna

Från maskerade och dolda till synliga och stolta
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Att de här drivkrafterna kan påverka 
individer i utkanten av extremistmiljö-
erna är något som på senare tid fått ökad 
uppmärksamhet utifrån ett antal terror-
attentat och andra grova våldsbrott runt 
om i världen. Under 2019 inträffade ett 
flertal terrorattentat med högerextremis-
tiska förtecken i västvärlden. Gemensamt 
för flera av dem var att gärningsmännen 
inte hade tydlig koppling till någon 
högerextrem organisation utan snarare 
hämtat inspiration från internet och 
sociala medier.

Från maskerad och dold  
– till synlig och stolt
Det här beskriver väl den utveckling som 
Säkerhetspolisen ser och som pågått un-
der en tid såväl i Sverige som i omvärlden. 

Det är en utveckling som Säkerhets-
polisen bedömer kommer att fortsätta de 
kommande åren.

– De som är mest benägna att begå 
brott behöver nödvändigtvis inte tillhöra 

en gruppering eller en formell organisa-
tion, utan deras gemenskap byggs på 
internet. Det är där det skapas ett narrativ 
som formar hat och normaliserar och för-
svarar användandet av våld, säger Fredrik 
Hallström. 

För att samhället ska kunna motverka 
extremism behövs en ökad förståelse för 
hur extremismen fungerar, att den ideo-
logiskt motiverade brottsligheten består 
av fler beståndsdelar än enstaka organisa-
tioner. Det vill säga att när något utförs, 
och mot vad det riktar sig, ibland beror 
på andra omständigheter eller tillfällig-
heter än den organisatoriska tillhörighe-
ten. Säkerhets polisen ser en utveckling 
där olika drivkrafter sätts samman till 
en personlig ideologi. Utifrån rasism 
och främlingsfientlighet, antifeminism 
och konspirationsteorier skapas en egen 
världsbild.

– Det är en mix av olika ideologier 
och personliga drivkrafter och det inne-
bär svårigheter att veta vad som är vad 
och i vilken utsträckning som brotten 
är ideologiskt motiverade, säger Ahn-Za 
Hagström.

Utmaningen för Säkerhetspolisen är att 
upptäcka och bedöma de individer som 
kan utgöra ett hot. Det vill säga de som 
agerar helt på egen hand, de som inspire-
ras av andra eller de som blir styrda. 

– En uppmaning som i dag finns inom 
alla extremistmiljöer är »gör vad du kan, 
med de medel du har, där du är nu«. Det 
handlar inte bara om attentat och grova 
våldsbrott utan också om att polarisera, 
underblåsa och hetsa fram en samhälls-
kollaps. Med dagens teknik har den här 
taktiken möjlighet att vara framgångsrik, 
säger Ahn-Za Hagström.

Våldsbejakande extremism är inte en 
nationell företeelse, den har internatio-
nella kopplingar, inte minst när det gäller 
inspiration genom propaganda på inter-

net. Digitaliseringen har gjort det lättare 
att producera och sprida propaganda. 
Ett exempel är när vissa extremister vill 
förmedla att »det land vi en gång kände  
finns inte längre« och »politikerna och 
rättsvårdande myndigheter har tappat 
greppet«. Det skapas en känsla av att »vi 
har framgång nu – det är nu vi har möj-
lighet att agera, innan det är för sent«. 

Det är genom att nyttja händelser i om-
världen och det andra medier publicerar 
som det skapas en grogrund och attrak-
tion för extremistmiljöernas ideologier.

– Jag kan inte nog understryka inter-
nets betydelse för den våldsbejakande ex-
tremismen. Nya digitala plattformar ger 
helt andra förutsättningar för kommuni-
kation och möjligheter att hitta likasinna-
de. Det är där de inspireras och uttrycker 
sin tillhörighet och trohet till ledare, rö-
relse eller vision. Aktörerna har gått från 

»De som är mest benägna att begå brott behöver nödvändigtvis inte 
tillhöra en gruppering eller en formell organisation.« 
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att vara maskerade och dolda till synliga 
och stolta, säger Fredrik Hallström, chef 
för Säkerhetspolisens kontraterrorism 
och författningsskydd.

Vid i princip varje tillslag som Säker-
hetspolisen gör för att motverka terro-
r ism, påträffas filmer och bilder som 

skildrar avrättningar eller annat mycket 
grovt våld.  

Hotet från extremistmiljöerna består 
av två delar 
Säkerhetspolisens underrättelseflöde är 
fortfarande omfattande, och det hanteras 
många underrättelser om attentatsplane-
ring eller attentatsavsikter mot Sverige.

Säkerhetspolisen tar regelbundet emot 
information om vapen och sprängmedel 
där det finns kopplingar till såväl vålds-
bejakande högerextremism som vålds-
bejakande vänsterextremism. 

Men hotet mot demokratin består av 
mer än terrorattentat och grova vålds-

brott. Säkerhetspolisen har under en tid 
påpekat hur de våldsbejakande extremist-
miljöerna inriktar sig på att använda sig 
av systematiskt våld, hot och trakasserier 
eller brott som var för sig inte behöver 
betraktas som grova, för att avskaffa eller 
ändra det demokratiska styrelseskicket. 

Det är ett långsiktigt hot mot demokratin. 
– Utvecklingen som vi ser där fler 

upplevs sympatisera med extremistmil-
jöernas ideologi eller de drivkrafter som 
finns i dess närhet, gör att det finns en 
grogrund för rekrytering, och tillväxten 
påverkar det långsiktiga hotet mot vår 
demokrati. Vi måste därför ha fokus på 
både det kortsiktiga och det långsiktiga 
hotet samtidigt. Inte antingen eller, utan 
både och. Och det är viktigt att vi tar det 
långsiktiga hotet på allvar. Det är det 
som blir det kortsiktiga hotet i framtiden, 
säger Ahn-Za Hagström. l

Fredrik Hallström 

och Ahn-Za 

Hagström vid 

Säkerhetspolisen.

»Vi måste därför ha fokus på både det kortsiktiga och det långsiktiga 
hotet samtidigt. Inte antingen eller, utan både och.«
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 T
illväxten i extremistmiljö-
erna har varit omfattande 
under senare år. Hotet 
från extremistmiljöerna 
består både av attentats-
hot och ett mer långsiktigt 

hot mot demokratin. Att stoppa tillväx-
ten är därför avgörande för att på sikt 
minska terror hotet i Sverige och skydda 
demokratin.

– Vi är fler som gör mer av det lång-
siktiga arbetet mot extremism och vi har 
blivit bättre tillsammans. Men tyvärr är 
det inte tillräckligt. Ännu fler måste göra 
ännu mer, säger Fredrik Hallström, chef 
för Säkerhetspolisens kontraterrorism 
och författningsskydd. 

Inom ramen för uppdraget att skydda 

Sverige och demokratin följer Säker-
hetspolisen brottsaktiva individer inom 
extremistmiljöerna. 

Extremistmiljöernas verksamhet är 
komplex, och allt de gör för att under-
gräva demokratins grundläggande prin-
ciper är inte brottsligt eller faller inom 
ramen för Säkerhetspolisens uppdrag 
att förhindra och motverka ideologiskt 
motiverade brott. En ökad kunskap om 
mekanismerna bakom brottsligheten är 
nödvändigt för att alla samhällsaktörer 
tillsammans ska kunna motverka den 
våldsbejakande extremismen och skydda 
demokratin. 

– Säkerhetspolisen måste fortsätta 
sprida kunskap om hur extremismen 
fungerar, så att vi tillsammans kan 

Säkerhetspolisen 

har ett nära 

samarbete med 

Polismyndigheten 

och utbyter dagligen 

information, 

till exempel vid 

vapenbrott.

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda demokratin och motverka våldsbejakande 
extremism. Under 2019 har Säkerhetspolisen intensifierat arbetet för att minska tillväxten i 
extremistmiljöerna, bland annat genom samarbete med andra myndigheter.

Intensivt arbete att minska 
tillväxten i extremistmiljöerna
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motverka den. Och vi måste samtidigt 
beakta dem som påverkar brottsligheten: 
radikali serar, inspirerar och instruerar, 
säger Fredrik Hallström.

Extremistmiljöerna verkar med både 
lagliga och olagliga metoder utifrån sin 
målsättning och det sätt de uppfattar 
världen på och ger sig själva tolkningsfö-
reträde för att legitimera sina handlingar.

– En framgångsfaktor i det långsiktiga 
arbetet är att jobba metodiskt och mål-
medvetet, utan att prioritera bort eller 
ned det här mer strategiska arbetet till 
förmån för hastigt uppkomna operativa 
situationer, säger Fredrik Hallström. 

Samarbete som ger resultat
De åtgärder som Säkerhetspolisen 
vidtar grundar sig på ett omfattande 
underrättelsearbete. Målet är att på 
kort sikt förhindra terroristattentat 
och andra grova våldsbrott och på 

lång sikt minska extremistmiljöernas 
tillväxt, handlingsutrymme och för-
måga att underblåsa hotet mot Sverige. 
Åtgärderna kan till exempel handla om 
att dela information där den gör som 
mest nytta och att samverka kring både 
brottsutredning och brottsförebyggande 
arbete. 

Säkerhetspolisen har ett nära samar-
bete med Polismyndigheten och utbyter 
information dagligen. Ett exempel är 
myndigheternas samarbete för att redu-
cera extremistmiljöerna där målet är att 
vidta rätt åtgärder mot rätt individer vid 
rätt tillfälle. Samarbetet ska säkerställa 
att Säkerhetspolisens information når 
lokalpolisområden och att det löpande 
genomförs reducerande åtgärder mot 
brottsaktiva individer, men även att det 
leder till ett bra och effektivt brottsföre-
byggande arbete.

– Vi märker i Säkerhetspolisens 
underrättelseflöde att vi har lyckats få ut 
information till lokalpolisområden. Det 

gäller till exempel i det brottsförebyg-
gande arbetet, som vid vapenbrott, men 
framför allt skapas förutsättningar för 
lokal polis att samverka med andra, till 
exempel kommuner. Genom samverkan 
sprids också kunskap om individer som 
har koppling till de våldsbejakande miljö-
erna, säger Fredrik Hallström.

Återvändare från konfliktområden
Vissa av de individer som rest från Sverige 
till konfliktområden för att ansluta sig 
till terrororganisationer kan återvända 
med en större övertygelse om att vålds-
brott är nödvändigt för att förändra sam-
hället i den riktning de vill. Men de kan 
också återvända med ett slags status uti-
från vilken de kan påverka och rekrytera 
andra, och på så sätt påverka tillväxten i 
extremistmiljöerna. 

– Alla som har rest har inte deltagit i 
strid, eller rest i det syftet. Men de flesta 
har rest för att de sympatiserar med 
organisa tionen eller med de värderingar 

»Genom samverkan sprids också kunskap om individer som  
har koppling till de våldsbejakande miljöerna.«

Den våldsbejakande 

högerextrema ideologin bedöms 

attrahera fler än tidigare.
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som IS står för, det vill säga uppfattningar 
som går stick i stäv med våra grundläg-
gande demokratiska värderingar om ex-
empelvis fri- och rättigheter, oavsett kön 
och trosuppfattning. De har rest för att de 
föredrar en annan samhällsordning och 
i någon mån för att de inte vill anpassa 
sig till vår, säger Ahn-Za Hagström, senior 
analytiker vid Säkerhetspolisen.

Hon påpekar att det sannolikt finns de 
som är desillusionerade, färdiga med sitt 
engagemang i IS och traumatiserade av 
sina upplevelser i konfliktområden.

– Det krävs alltid individuella bedöm-
ningar av avsikt och förmåga, såväl vid 
själva återvändandet som senare. Men 
det är viktigt att inte bara fokusera på 
de individer som eventuellt kan komma 
att återvända utan komma ihåg att mil-
jöerna med grogrund för extremism, 
som individerna reste ifrån, finns kvar. 
Beslutet att resa fattades i en svensk kon-

text där lokala omständigheter sannolikt 
också spelade roll för beslutet att resa, 
säger Ahn-Za Hagström.

Åtgärder mot säkerhetshot
Under 2019 vidtog Säkerhetspolisen åt-
gärder enligt lagen om särskild utlän-
ningskontroll (LSU) mot ett antal indivi-
der som inte är svenska medborgare och 
som hade en tongivande roll i extremist-
miljöerna. Säkerhetspolisen ansökte till 
Migrationsverket om att dessa individer 
skulle utvisas. Insatserna som Säkerhets-
polisen gör grundar sig på ett omfattande 
underrättelsearbete under en längre tid. 
Det kan handla om olika uppgifter under 
lång tid som visar att individen aktivt be-
driver säkerhetshotande verksamhet. Det 
räcker inte bara med ett enstaka tips.

– Det här handlade om individer 
med kopplingar till den våldsbejakande 
islamistiska extremistmiljön som i stor 
utsträckning under längre tid bidragit 
till radikalisering. Den här lagen ger oss 

möjlighet att få personer som utgör ett 
säkerhetshot utvisade, och på det sättet 
göra det svårare för extremistmiljöerna 
att växa, säger Fredrik Hallström.

Utlänningsärenden och brottmål är 
helt skilda processer. I varje ansökan om 
utvisning gör Säkerhetspolisen en nog-
grann bedömning av hur säkra uppgifter-
na om individen är och om förutsättning-
arna för utvisning är uppfyllda. Om det 
inte går att verkställa utvisningen just nu 
har Säkerhetspolisen möjlighet att fort-
satt hålla en person under uppsikt genom 
till exempel anmälningsplikt.

– Säkerhetspolisen kan konstatera att 
ett antal individers utvisning faktiskt 
verkställs. Även om det finns verkställig-
hetshinder sänder utvisningsbeslutet en 
tydlig signal, och anmälningsplikten för-
svårar för individer att bedriva säkerhets-
hotande verksamhet, säger Fredrik 
Hallström. 

Individer som har ett beslut om utvis-
ning har inte längre rätt att till exempel 

»Lagförande och fällande domar är inte vårt primära syfte,  
utan istället ska Sverige vara säkert.«

»Lagen om särskild 

utlänningskontroll 

ger möjlighet att få 

personer som utgör 

ett säkerhetshot 

utvisade«, säger 

Fredrik Hallström.
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arbeta, studera eller driva företag i 
Sverige.

Förebyggande arbete lokalt
Säkerhetspolisen har under det senaste 
året lagt mycket kraft på att bidra med 
kunskap och information för att stödja 
det förebyggande arbetet i samhället.

– Säkerhetspolisen har stor kunskap 
om extremistmiljöerna som kan använ-

das som en katalysator, och det är på 
lokal nivå som verktygen för det förebyg-
gande arbetet finns. Samverkan är mycket 
viktig med andra myndigheter som 
Polis myndigheten och Center mot vålds-
bejakande extremism (CVE), säger Fredrik 
Hallström. 

Såväl våldsbejakande höger- som vålds-
bejakande vänster- och våldsbejakande 
islamistiska extremistmiljöer använder 
olika plattformar för att förankra sina 
budskap. I det operativa arbetet konstate-
rar Säkerhetspolisen att ett relativt stort 

antal organisationer med kopplingar till 
våldsbejakande extremistmiljöer mot-
tar offentliga medel genom statliga eller 
kommunala bidrag. Det handlar om 
miljontals kronor som på sikt kan bidra 
till radikalisering och därmed tillväxt i 
extremistmiljöerna i Sverige.

Exempel på plattformar kan vara or-
ganisationer som skolor, stiftelser och 
kultur föreningar. Ett sätt att minska 
tillväxten i extremistmiljöerna är att 
förhindra att organisationer som bidrar 
till radikalisering får ta del av offentliga 
medel.

Säkerhetspolisen är en av de myndig-
heter som kan ha relevant informa-
tion, och det är viktigt att fortsätta att 
belysa problematiken och skapa förut-
sättningar för andra aktörer i samhället 
att agera. Säkerhetspolisen är en 
säkerhets tjänst och arbetar främst med 
underrättelseverksamhet.

Underrättelser är ofta behäftade med 
olika former av begränsningar, och källor 
samt inhämtningsmetoder måste till 
exempel skyddas. Den information som 
Säkerhetspolisen kan dela, och som andra 
myndigheter behöver, är alltså endast 
sådan som är allmänt tillgänglig, öppen 
information, och därmed också tillgäng-
lig för andra. 

– Tillsammans kan vi bryta tillväxten 
i extremistmiljöerna om vi över tid till 
exempel säkerställer att skolor inte kan 

användas som plattformar för radikali-
sering, gör det svårare att finansiera stif-
telser och försvårar spridning av våldsam 
propaganda, men även utvisar de ton-
givande aktörerna som inte är svenska 
medborgare och agerar löpande mot nya, 
säger Fredrik Hallström.

»Sverige ska vara säkert«
Säkerhetspolisens underrättelsearbete på-
går hela tiden, det stannar aldrig av och 
pusslet av information växer hela tiden. 
Säkerhetspolisens arbete med att upp-

»Samverkan är mycket viktig med andra myndigheter som 
Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism.«

Ett sätt att 

minska tillväxten i 

extremistmiljöerna 

är att förhindra 

att organisationer 

som bidrar till 

radikalisering får 

ta del av offentliga 

medel.

Extremism sid 56
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täcka och förhindra terrorbrott innebär 
att attentatsplaner avbryts på ett tidigt 
stadium. 

– Vi går in tidigt och chansar inte när 
det gäller människoliv. Därför är lag-
föring och fällande domar inte vårt pri-
mära syfte. Det är i stället att Sverige ska 
vara säkert, säger Fredrik Hallström. 

Även om bevisningen i en förunder-
sökning inte är tillräcklig för en fäl-
lande dom, för till exempel förberedelse 
till terroristbrott, har Säkerhetspolisen 
genom sitt agerande avvärjt brottslighet 
för att skydda människoliv. Det är också 
därför det inte går att dra några slutsat-
ser om vad Säkerhetspolisen vet, och 
vilka åtgärder som vidtas inom ramen för 
underrättelsearbetet, genom att läsa ett 
förundersökningsprotokoll. 

– Med de verktyg som lagstiftningen 
ger oss möjlighet att använda kan vi göra 
det betydligt svårare för dem som vill 
skada vår demokrati. Med andra ord: fler 
behöver göra ännu mer. Säkerhetspolisen 
kommer att fortsätta vidta olika åtgärder 
för att minska tillväxten i extremistmiljö-
erna och hålla Sverige säkert, säger Fred-
rik Hallström, chef för Säkerhetspolisens 
kontraterrorism och författningsskydd. l

»Säkerhetspolisen kommer att fortsätta vidta olika åtgärder för att 
minska tillväxten i extremistmiljöerna.«

Extremism sid 57

Fredrik Hallström 

och Ahn-Za 

Hagström vid 

Säkerhetspolisen.
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Myndighetssamarbete sid 58

 S
om ett led i arbetet 
är Säkerhetspolisen 
remissinstans till 
Migrationsverket 
i utlänningsären-
den. Säkerhetspoli-

sen kan även ansöka hos Migra-
tionsverket om att en person ska 
utvisas.

Vissa av de ärenden som Migra-
tionsverket handlägger får Säker-
hetspolisen på remiss. Det innebär, 
något förenklat, att Migrations-
verket ställer en fråga till Säker-
hetspolisen i ärendet. Det handlar 
i första hand om ärenden där 
personer ansökt om uppehållstill-
stånd eller medborgarskap.

Om Säkerhetspolisen befarar 
att personen i fråga kan utgöra 
ett säkerhetshot görs en utred-
ning. Utifrån vad som är känt om 
personens bakgrund, kontakter 
eller egna aktiviteter i Sverige 
eller utom lands gör Säkerhets-
polisen en bedömning av om per-
sonen kan komma att ägna sig åt 
säkerhetshotande verksamhet. Det 
kan till exempel handla om att 
personen bedöms ha kopplingar 
till olovlig underrättelseverksam-

het, det vill säga spionage, eller 
till terrorism.

När utredningen är klar lämnar 
Säkerhetspolisen ett yttrande till 
Migrationsverket. Om Säkerhets-
polisen förordar att personen 
ska få avslag på sin ansökan av 
säkerhetsskäl lämnar Säkerhets-
polisen en erinran. Det är sedan 
Migrationsverket som fattar beslut 
i ärendet.

Om Migrationsverket beslutar 
om avslag på en ansökan har 
den sökande rätt att överklaga 
beslutet. Om Säkerhetspolisen har 
lämnat en erinran i ärendet blir 
Säkerhetspolisen också part i en 
eventuell överklagandeprocess.

Enligt lagen om särskild utlän-
ningskontroll (LSU) kan Säkerhets-
polisen vidta särskilda åtgär-
der mot personer som inte är 
svenska medborgare och som 
bedöms utgöra ett säkerhetshot. 
Det kan till exempel handla om 
personer som kan kopplas till 
olovlig underrättelse verksamhet 
eller som annars kan kopplas till 
säkerhets hotande verksamhet.

Utifrån de underrättelser 
Säkerhets polisen har om en per-

sons bakgrund, kontakter eller 
egna aktiviteter under en längre 
tid, i Sverige eller utomlands, 
gör Säkerhetspolisen en bedöm-
ning av om personen ägnar sig 
åt säkerhetshotande verksamhet. 
Säkerhetspolisen kan då ansöka 
hos Migrationsverket om att få 
personen utvisad ur landet.

Säkerhetspolisen kan i samband 
med att myndigheten ansöker 
om utvisning av en person ta 
personen i förvar. Om det anses 
tillräckligt kan personen ställas under 
uppsikt i stället. En person som 
tas i förvar placeras på kriminal-
vårdsanstalt, i häkte eller i polis-
arrest. Säkerhetspolisen anmäler 
sitt beslut till Migrationsverket, 
som prövar om förvaret ska bestå 
och handlägger Säkerhetspolisens 
ansökan om utvisning.

När Migrationsverket handläg-
ger ansökan om utvisning och 
beslut om förvar får personen 
ärendet rör möjlighet att yttra sig. 
Beslut om förvar kan överklagas 
till Migrationsöverdomstolen. 
Utvisningsbeslutet kan överklagas 
till regeringen. Innan regeringen 
fattar beslut ska Migrations-
överdomstolen yttra sig. l

Utlänningsärenden
I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att förhindra att personer som är eller kan bli ett säkerhetshot 
mot Sverige uppehåller sig eller etablerar sig i landet.

Fakta: LSU-processen
Säkerhetspolisen ansö

ker till Migrationsverket 

om utvisning av en person 

som bedöms utgöra ett 

säkerhets hot. I samband 

med ansökan kan Säker

hetspolisen besluta att 

interimistiskt, tillfälligt, ta 

personen i förvar.

Migrationsverket prövar 

Säkerhetspolisens ansökan 

om utvisning och fattar 

beslut om  huruvida perso

nen ska vara kvar i förvar. 

När Migrationsverket hand

lägger frågan om förvar 

och ansökan om utvisning 

får både den enskilde och 

Säkerhets polisen yttra sig.

Förvarsbeslut kan 

överklagas till Migrations

överdomstolen. Förvars

beslut omprövas löpande av 

Migrationsverket.

Utvisningsbeslut kan 

överklagas till regeringen. 

Innan regeringen fattar 

beslut ska Migrationsöver

domstolen hålla förhandling 

i ärendet och yttra sig, till 

exempel om huruvida det 

går att utvisa personen till 

ett visst land.

Om domstolen bedö

mer att det finns verkstäl

lighetshinder får rege
ringen inte avvika från den 

bedömningen.

Uppehållstillstånd
Under 2019 har Säkerhets

polisen tagit emot 667 

remisser. Säkerhetspolisen 

har lämnat erinran i 127 

yttranden.

Medborgarskap
Under 2019 har Säkerhets

polisen bedömt 856 ären

den av intresse. Säkerhets

polisen har lämnat erinran i 

148 yttranden.
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Fakta om kontraterrorism sid 59

 S
äkerhetspolisens uppgift 
är att förhindra att terror-
attentat begås i Sverige. 
Konsekvenserna av ett 
terror attentat kan bli 
mycket allvarliga för sam-

hället och medborgarna. Därför är målet 
att förhindra terrorbrottslighet 
på ett tidigt stadium. Mycket av 
Säkerhetspolisens arbete syns 
därför inte i antal förunder-
sökningar och domar. Terror-
attentat är allvarlig brottslighet 
som syftar till att allvarligt 
skada Sverige som stat och 
injaga fruktan i befolkningen. 
Även uppmaning och rekry-
tering till, finansiering av och 
utbildning i terrorismsyfte är 
brottsligt.

Gärningspersonen har ofta 
ett ideologiskt motiv och begår 
brottet i syfte att förändra 
samhället.

Säkerhetspolisens uppgift är 
också att förebygga och för-
hindra terrorverksamhet. Det 
kan röra sig om finansiering, 
logistiskt stöd, utbildning, re-
krytering eller radikalisering. 
Det görs genom att skapa ett informations-
övertag. Det vill säga vara steget före. 
För att uppnå detta krävs ett gediget och 
effektivt inriktat underrättelsearbete.

Förutsättningen för Säkerhetspolisens 
underrättelsearbete inom kontraterrorism 
är inhämtning av relevant information. 
Inhämtningen sker bland annat genom 
spaning, hemliga tvångsmedel samt 
kontakter och samverkan både nationellt 
och internationellt. Hemliga tvångsmedel 
är ett viktigt verktyg. Här ingår hemlig 
avlyssning och övervakning av elektronisk 
kommunikation, hemlig rumsavlyssning, 

hemlig kameraövervakning och post-
kontroll. Beslut om att använda hemliga 
tvångsmedel fattas av domstol.

Det förebyggande arbetet är mycket vik-
tigt för att på sikt minska terrorhotet. Det 
kan Säkerhetspolisen inte göra på egen 
hand. För att komma åt grundproblemati-

ken bakom terrorismen krävs en gemen-
sam och samlad insats från samhället.

För att kunna förebygga och förhindra 
terrorbrott och skydda demokratin är både 
nationell och internationell samverkan 
viktig. Säkerhetspolisen samverkar bland 
annat med andra myndigheter i Sverige, 
men terrorism och extremism är gräns-
överskridande fenomen. Därför deltar 
Säkerhetspolisen också i ett omfattande in-
ternationellt samarbete där länder delger 
varandra information för att förebygga 
terrorattentat. l

Säkerhetspolisen bedriver underrättelsearbete och vidtar åtgärder för att förhindra 
terrorattentat och andra brott relaterade till terrorism.

Kontraterrorism
så fungerar det
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sid 60Fakta om kontraterrorism

Fakta om: 
Ensamagerande
Det finns personer som inte 

tydligt ingår i extremist

miljöerna, men som på olika 

sätt sympatiserar med 

dessa eller har samma 

värderingar och känner sig 

manade att göra vad de kan 

för att förändra samhälls

ordningen eller hörsamma 

det budskap som tongivan

de aktörer inom extremist

miljöerna sänder.

Det finns också personer 

som på egen hand begår 

attentat eller andra grova 

våldsbrott på uppdrag av en 

etablerad organisation, det 

vill säga där självständig

heten är en strategi för att 

försvåra för rättsväsendet 

att upptäcka dem.

Ensamagerande 

gärnings personer utgör 

ingen homogen grupp. Till

vägagångssättet har histo

riskt sett använts av alla de 

tre extremistmiljöerna. Det 

finns också personer som 

på egen hand begår samma 

typ av brott mot liknande 

mål och med i stort sett 

samma metoder utan att 

det finns någon ideologisk 

bevekelsegrund.

Fakta om: Resande till 
konfliktområden
Sedan 2012 har omkring 

300 personer rest från 

Sverige till konfliktområden 

för att ansluta sig till en 

organisation, tränas för 

strid eller ingå i ett stridan

de förband. De flesta har 

rest till konfliktområden i 

Mellanöstern. Ungefär hälf

ten av dem har återvänt till 

Sverige.

Säkerhetspolisen gör 

individuella bedömningar av 

samtliga individer som åter

vänder från konflikt områden 

utifrån deras avsikt och 

förmåga att begå brott. Om 

det finns misstankar om att 

brott begåtts, utreds de. 

Det gäller till exempel de 

personer som rest för att 

begå allvarlig brottslighet 

till stöd för våldsbejakande 

islamistisk extremism från 

och med den 1 april 2016, då 

resandelagstiftningen träd

de i kraft. Det finns också 

de som kan misstänkas ha 

gjort sig skyldiga till krigs

brott. Sådana brott hante

ras av Polismyndigheten. 

I fall där barn riskerar 

att fara illa gör Säkerhets

polisen en orosanmälan 

enligt socialtjänstlagen (SoL 

14) till socialtjänsten.

Ideologiskt motiverade 
brott …

är brott som till exempel 

begås av politiska skäl eller 

utifrån en religiös överty

gelse – ofta kopplat till en 

konflikt, en sakfråga eller 

situation som uppfattas 

som orättvis. Säkerhets

polisen arbetar med att 

förebygga och förhindra så

dana brott som riktas mot 

grundläggande demokra

tiska funktioner för att på

verka beslutsfattandet eller 

myndighetsutövningen eller 

som omfattas av lagstift

ningen om terroristbrott.

Det gäller oavsett vilken 

ideologisk bevekelsegrund, 

alltså vilken politisk inrikt

ning eller religiös uppfatt

ning aktörerna har. Det kan 

röra sig om att skapa rädsla 

hos befolkningen, tvinga 

fram åtgärder som annars 

inte skulle vidtas eller på 

annat sätt skada grundläg

gande samhällsstrukturer.

Det kan också röra sig 

om rekrytering, finansiering 

och utbildning i syfte att 

begå terroristattentat. Om 

ett brott ska bedömas som 

terroristbrott eller inte 

beslutas av åklagare och 

ytterst av domstol.

Merparten av dem som 

anser att brottsliga meto

der är ofrånkomliga för att 

förändra samhället ingår i 

någon av de tre extremist

miljöerna: våldsbejakande 

islamistisk extremism, 

våldsbejakande högerextre

mism och våldsbejakande 

vänsterextremism. Det 

finns också personer som 

inte tillhör någon av extre

mistmiljöerna, men som har 

samma värdegrund som 

dessa och som ensamma 

eller tillsammans med någon 

säger sig vilja genomföra ett 

attentat eller begå något 

annat grovt våldsbrott uti

från denna värdegrund.

Aktörer inom de vålds

bejakande extremist

miljöerna använder inte bara 

brottsliga metoder. Den 

ideologiska kampen handlar 

också om att rekrytera 

sympatisörer och väcka 

opinion genom sociala akti

viteter, flygbladsutdelningar 

och demonstrationer. Några 

aktioner är brott av sym

bolisk karaktär som syftar 

till att skapa debatt kring 

en viss fråga. Det kan till 

exempel röra sig om blocka

der eller sabotage. Ibland 

görs även den efterföljande 

rättsprocessen till en del av 

aktionen. 

Säkerhetspolisen foku

serar på de grövre brotten 

som begås för att direkt på

verka demokratin. Till dessa 

hör bland annat attentat 

och andra våldsbrott, hot 

och trakasserier. I övriga 

fall är det Polismyndigheten 

som agerar.

Säkerhetspolisen är en 

brottsbekämpande myndig

het och deltar i det brotts

förebyggande arbetet för 

att hotet från våldsbeja

kande extremistmiljöer ska 

minska på längre sikt. För 

detta behöver alla krafter i 

samhället göra gemensam

ma ansträngningar. 

Genom olika metoder ar

betar Säkerhetspolisen för 

att förebygga och förhindra 

den ideologiskt motiverade 

brottsligheten. En metod 

är att göra bedömningar av 

vilka mål och på vilket sätt 

en person, grupp eller orga

nisation kan tänkas agera.

En annan metod för 

att förhindra brott är att 

Säkerhets polisen delar med 

sig av den kunskap som 

finns till andra myndigheter 

och samhällsaktörer, så att 

de tidigt kan upptäcka och 

reagera på olika företeelser 

som tyder på en avsikt att 

begå brott.

I dagsläget är Säkerhets

polisens bedömning att 

ingen av extremistmiljöerna 

har förmåga att ändra det 

demokratiska statsskicket 

som helhet.
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Säkerhetspolisen förebygger och 

förhindrar brott som begås i syfte att 

föränd ra samhället och där aktören har 

en ideologisk övertygelse.

Säkerhetspolisen förebygger och 
förhindrar ideologiskt motiverade 
brott som utgör ett säkerhetshot 

eller som hotar grundläggande demokra-
tiska funktioner, oavsett om de bakom-
liggande orsakerna är religiösa eller 
politiska. Det kan handla om personer, 
grupper eller organisationer som uppma-
nar till eller själva använder våld, hot och 
trakasserier för att förändra samhället.

Säkerhetspolisens uppdrag gäller både 
grova våldsbrott som attentat och brott 
som begås systematiskt i syfte att påverka 

förtroendevalda eller myndighetsföreträ-
dare med anledning av den funktion de 
har i samhället.

En annan typ av hotaktörer är personer 
som drivs av personliga skäl och som med 
brottsliga metoder närmar sig företrä-
dare för den centrala statsledningen. Det 
kan röra sig om en verklig eller upplevd 
oförrätt eller en föreställning om att de 
har en personlig relation till någon av 
Säkerhets polisens skyddspersoner.

För att bedöma utvecklingen av hoten 
behöver Säkerhetspolisen hämta in infor-
mation. Det krävs en bred samverkan för 
att motverka politiskt motiverade brott.

Säkerhetspolisen delar med sig av den 
kunskap som finns till andra myndig-
heter och samhällsaktörer för att dessa 
tidigt ska kunna upptäcka och reagera på 
olika företeelser som indikerar en avsikt 
att begå brott. Samverkan sker framför 
allt med Polismyndigheten, som verkar 

där brotten begås och där gärnings-
personerna finns. Långsiktigt samver-
kar Säkerhetspolisen också med olika 
intresse organisationer, forskare och före-
trädare för de grupper och funktioner 
som utsätts för politiskt motiverade brott.

Vad är en extremistmiljö?
Med extremistmiljö avser Säkerhets-
polisen individer, grupper och organisa-
tioner som hålls samman av en ideologi 
och betraktas som våldsbejakande genom 
att de utifrån denna förespråkar, främjar, 
eller utövar våld, hot, tvång eller annan 
allvarlig brottslighet för att uppnå för-
ändringar i samhällsordningen, påverka 
beslutsfattandet eller myndighetsutöv-
ningen eller hindra enskilda individer 

från att utöva sina grundlagsfästa fri- och 
rättigheter.

Utgångspunkten är således synen på 
brott som en legitim och nödvändig 
del av den ideologiska, politiska eller 
religiösa kampen. Det vill säga att det är 
ofrånkomligt att andra människors fri- 
och rättigheter ibland kränks för att nå 
målet. 

Säkerhetspolisens uppdrag omfattar 
de grova eller systematiska brott som 
riktas mot grundläggande demokra-
ti ska funktioner i syfte att ändra 
samhällsordningen.

De tre extremistmiljöerna är: vålds-
bejakande islamistisk extremism, vålds-
bejakande högerextremism och vålds-
bejakande vänsterextremism.

Säkerhetspolisen fokuserar på brottslig-
heten, det vill säga de extrema metoder 
som aktörerna använder sig av, inte på 
ideologier eller åsikter. l

Författningsskydd – så fungerar det

Säkerhetspolisens uppdrag omfattar de grova eller systematiska  
brott som riktas mot grundläggande demokratiska funktioner  
i syfte att ändra samhällsordningen.
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 S
äkerhetspolisen har ansvar 
för säkerheten kring cen-
trala statsledningen, bland 
annat delar av kungafamil-
jen, riksdagens ledamöter, 
statsråden och statssekre-

terarna. Personskyddet består av många 
olika delar för att höja säkerheten runt en 
skyddsperson, där den yttersta skyddsåt-
gärden är livvaktsskydd.

– Uppdraget är komplext och en livvakt 
måste vara beredd att agera med mycket 
kort framförhållning, säger Fredrik Bratt, 
chef för Säkerhetspolisens personskydds-
verksamhet. 

Personskydd handlar till stor del om 
förebyggande arbete för att skydds-
personerna ska kunna genomföra sitt 
uppdrag tryggt och säkert, samtidigt som 

de ska kunna röra sig fritt och ha nära 
kontakt med allmänheten.

Det kan vara lätt att tro att livvakts-
jobbet enbart handlar om att hålla sig nära 
en skyddsperson och vara beredd på att in-
gripa när något händer. Det är bara en del 
av uppdraget. Mycket av livvaktsarbetet 
handlar om att undvika risker och faror 
samt ha en plan för vad som ska göras om 
något inträffar. 

Förberedelserna inför en insats är om-
fattande och sker ofta i nära samverkan 
mellan Säkerhetspolisen och Polismyndig-
heten. Säkerhetspolisen ansvarar för den 
övergripande utformningen av person-
skyddet och för skyddet närmast skydds-
personen. Polismyndigheten ansvarar för 
distansskyddet.

– Livvaktsuppdraget handlar till stor 

Inget får lämnas åt slumpen när det gäller säkerheten för skyddspersonerna som ingår 
i Säkerhetspolisens uppdrag. Det handlar om noggranna förberedelser och åtgärder där allt 
tas om hand i detalj. För att möta hotet måste personskyddet hela tiden utvecklas.

Komplext uppdrag  
i föränderlig tid

Mycket av 

livvaktsarbetet 

handlar om 

förberedelser och 

att undvika risker.
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del om planering, rekognoscering, bedöm-
ning och god samverkan. Det är ett själv-
ständigt arbete med stort eget ansvar som 
ställer stora krav på planeringsförmåga 
och gott omdöme, säger Fredrik Bratt. 

Han betonar hur viktig den sociala för-
mågan är liksom förmågan att samarbeta. 
Bedömningarna som livvakterna behöver 
göra är av olika karaktär och skiljer sig åt 
både vad gäller svårighetsgrad och utma-
ning. Emellanåt handlar det om att agera 
direkt utan möjlighet till förberedelser.

– Säkerhetspolisens livvakter är mycket 
professionella, i både bemötande och 
yrkesutövande. De är engagerade och brin-
ner för uppdraget, säger Fredrik Bratt.

Den digitala utvecklingen i samhället 
påverkar även Säkerhetspolisens arbete 
med personskydd. Till exempel sprids 
information i dag enkelt via internet och 
sociala medier. Det går snabbt att hota 
eller uppmana till brott.

– Ett skrivet inlägg från våra skydds-
personer får snabbt stor spridning i sociala 
medier och uppfattas inlägget som kontro-
versiellt kan det på kort tid höja hotbilden. 

Det är ett exempel på vad vi måste ta 
hänsyn till i samhällsutvecklingen, säger 
Fredrik Bratt.  

För att löpande kunna bedöma hot och 
sårbarheter hos skyddspersonerna krävs 
kunskap och information. Även ett väl 
fungerande samarbete med andra myn-
digheter och verksamheter är en förut-
sättning för att kunna lösa uppgiften att 
skydda den centrala statsledningen. 

– Skyddspersonernas säkerhet är vår 
högsta prioritet och därför måste vår 
förmåga inom personskyddet ständigt 
utvecklas, det gäller inte minst livvakts-
rollen. Det är ett arbete som pågår och där 
vi tar tillvara de gedigna kunskaper och 
erfarenheter som våra livvakter har. 

Arbetet underlättas enligt Fredrik Bratt 
av att kulturen på Säkerhetspolisen 
präglas av en vilja att ständigt utvecklas 
och bli bättre.

– Vi vet alla att vårt uppdrag är viktigt, 
vi skyddar Sverige och demokratin, säger 
Fredrik Bratt. l

»Uppdraget är komplext och en livvakt måste vara beredd att 
agera med mycket kort framförhållning.«

Ett väl fungerade samarbete med andra 

myndigheter är en förutsättning för att 

personskyddet ska kunna lösa uppgiften.

»Vår förmåga inom personskyddet måste ständigt utvecklas«,  

säger Fredrik Bratt.
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 V
ad gör då arbetet att skyd-
da den centrala statsled-
ningen intressant? Vad är 
det som gör att flera söker 
sig tillbaka och återvän-
der till Säkerhetspolisens 

personskydd och livvaktsarbetet? Livvak-
ten Per och gruppchefen Tina, som varit 
poliser i närmare 20 år, ger sin syn på 
arbetet.

På personskyddsenheten arbetar 
Säkerhets polisens livvakter. Där finns 
också en rad andra yrkesgrupper som till 
exempel säkerhetschaufförer, administra-
törer, säkerhetshandläggare, koordinato-
rer, instruktörer och analytiker. Upp-
draget är att ansvara för säkerheten för 
till exempel statsministern, kungen och 
riksdagens talman. 

Vad var det som gjorde att du valde att söka 
dig tillbaka?

– Jag saknade jobbet som livvakt. Jag 
trivdes med mina arbetsuppgifter på den 
andra arbetsplatsen som jag var på, men 
kände under åren som jag var borta att 
jag saknade Säkerhetspolisen, säger Per.

– Det finns en bra gemenskap och 
ett fint kamratskap här och det är stort 
att vara en del av ett viktigt uppdrag. 
Dessutom finns här hög kompetens och 
professionalism, med en känsla av att vi 
gemensamt rör oss mot ett mål, säger Per.

Tina har arbetat som gruppchef vid 
personskyddsenheten i några år.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Stämningen gör att jag tycker om att 

gå till jobbet varje dag för att träffa alla 
trevliga kollegor. Det är hjärtligt här och 
jag skrattar mycket, vilket gör mig glad 

och påverkar mig att göra ett bra jobb. 
Alla på enheten vill det bästa, säger Tina.

Samverkan med andra är viktigt. En 
daglig sådan sker med Regeringskansliet, 
hovet, riksdagen, Polismyndigheten, 
utländska ambassader i Sverige och 
säkerhets tjänster i andra länder och är en 
förutsättning för att klara uppdraget.

– Tack vare att vi har arbetat upp ett 
bra samarbete under åren har vi genom-
gående positiva dialoger. Vi arbetar till-
sammans och det finns en god möjlighet 
till fortsatt utveckling, säger Tina.

Vad är det som skapar stämningen med god 
gemenskap och kamratskap?

– Vi är lagspelare som trivs i ett lag, 
säger Per.

– Och vi är rekryterade efter vår 
sociala förmåga, tillägger Tina. 

Utifrån kan det upplevas som att livvakter 
uppträder på samma sätt och ser likadana ut, 
är ni lika varandra?

– Livvakter är rekryterade efter en 
profil men det finns en enorm spridning 
i karaktär och personlighet. Likheten 
mellan oss är att vi är noggranna och vill 
jobba. Ser vi ett problem så tar vi tag i det 
direkt, vi är väldigt drivna. Men utöver 
det? Jag skulle vilja säga att livvakter är 
väldigt olika sinsemellan och det är olik-
heterna som är roliga, säger Per.

För en del är bilden av en livvakt en 
kostymklädd muskulös person i mörka 
solglasögon med en hörsnäcka i örat som 
uppträder buffligt. 

– Den machobilden är en missuppfatt-
ning om livvaktsjobbet. Likaså att arbetet 
inte skulle gå att kombinera med familje-
liv på ett bra sätt, säger Tina och tillägger 

Sökes: Noggrann lagspelare med självinsikt och hög social förmåga som är van att ta tag i 
och lösa problem. Finnes: Arbetsgrupp med stark gemenskap och skiftande arbetsuppgifter 
som kan vara livsavgörande. Uppdrag: Skydda Sverige och demokratin.

Ett uppdrag utöver 
det vanliga
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att det finns alla möjligheter att vara liv-
vakt och ha en aktiv fritid och familjeliv.

– Många tror att jobbet innebär 
mycket väntan och att man ofta är bort-
rest. Men det varierar med arbetsuppgif-
terna och skyddspersonerna och går att 
anpassa, säger Per. 

Tina och Per talar vidare om vilka 
egenskaper som krävs för att vara en 
bra livvakt. Noggrannhet och prestation 
nämns som drivkrafter. Lika viktigt är 
det att kunna planera, ha god självinsikt, 

social kompetens och att vara 
anpassningsbar.

– Skyddspersoner är olika som indivi-
der och för att kunna möta dem behöver 
man veta vem man själv är och var man 
står, säger Tina. 

Den ena arbetsdagen är inte den andra 
lik. Det finns inga typiska arbetsdagar, 
påpekar de. En mycket viktig uppgift är 
planeringen. Ett uppdrag innehåller alla 
delar från förarbetet och genomförandet 
till att ta hand om erfarenheterna från 
insatsen.

– Det som märks tydligt utåt är 
arbetet som utförs under en insats. 
Men förarbetet är många gånger 

mer omfattande med samverkan och 
planering med alla inblandade, säger 
Tina. 

Även tidsaspekten skiljer sig åt. Ibland 
handlar det om att förbereda för en insats 
flera månader fram i tiden. Andra gånger 
gäller det att klara av allt under en dag.

Vilken är den största utmaningen med 
livvaktsuppdraget?

– Vi vistas i många olika miljöer 
som alla ger olika utmaningar, allt 
från valmöten och festivalbesök till att 

skyddspersoner går och handlar mat till 
familjen efter jobbet. Det är också en 
utmaning att bedöma alla individer vid 
ett livvaktsuppdrag, vilka de är och vilket 
uppsåt de har. Grundutbildningen är 
väldigt bra men det är svårt att föreläsa 
om, och öva, olika typer av miljöer. Alla 
uppdrag skiljer sig från varandra och 
har nya förutsättningar, det leder till 
utveckling och att erfarenhetsbanken 
fylls på efterhand. På så sätt känner jag 
att jag både har utvecklats och fortsätter 
att utvecklas, säger Per. l

Fotnot: De medverkande heter egentligen  
något annat

»Vi är lagspelare som trivs i ett lag. Och vi är rekryterade  
efter vår sociala förmåga.«

Machobilden är en 

missuppfattning om 

livvaktsjobbet,  

anser Tina.
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 S
äkerhetspolisen 
ansvarar för 
personskyddet 
för den centrala 
statsledningen, 
vilket omfattar 

funktionerna: statschefen, tron-
följaren, talmannen, riksdagsleda-
möterna, statsministern, stats-
råden, statssekreterarna och 
kabinettssekreteraren.

Säkerhetspolisen ansvarar också 
för personskyddet vid officiella 
besök av utländska statschefer, 
liksom vid besök av en person 
som har en ställning jämförbar 
med en statschefs, samt eventu-
ella medlemmar i dennes familj. 
Ansvaret gäller också besök av 
utländska talmän, regeringschefer 
eller utrikesministrar. Även besök 

av en utländsk partiledare eller en 
företrädare för en internationell 
organisation, där besöket kräver 
särskilda bevaknings- eller säker-
hetsåtgärder kan vara Säkerhets-
polisens ansvar. I enskilda fall kan 
Säkerhetspolisen även fatta beslut 
om personskydd för andra funktio-
ner, till exempel ambassadörer.

Personskyddet består av många 
olika delar för att höja säkerheten. 
Den yttersta skyddsåtgärden är 
livvakter. De säkerhetshöjande 
åtgärder som görs kring en skydds-
person sker bland annat utifrån en 
hot- och sårbarhetsbedömning och 
en bedömning av vilket skydds-
värde en funktion har. Dessutom 
görs bedömningar för att se om det 
finns någon hotbild mot evene-

mang som skyddspersonen ska 
delta vid. Även bedömningar i 
förhållande till platsen för evene-
manget görs. Sammantaget utgör 
de bedömningarna grunden för 
det skydd som sedan utformas vid 
varje specifikt tillfälle.

Säkerhetspolisen ansvarar för 
den övergripande utformningen 
av personskyddet och för skyddet 
närmast skyddspersonen. Polis-
myndigheten ansvarar för 
distansskyddet. 

För att skyddet ska bli så bra 
som möjligt samverkar Säkerhets-
polisen bland annat med hovet, 
riksdagen, Regeringskansliet, 
Polis myndigheten, utländska 
ambas sader i Sverige och med 
säker hetstjänster i andra länder. l

Statschefen, statsråd, riksdagsledamöter och andra skyddspersoner som ingår i den centrala 
statsledningen ska kunna utföra sina uppdrag under säkra och trygga former. 
Därför finns Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet.

Personskydd 
Så fungerar det

Utformningen av 
skyddet – tre delar
Beslut om vilka säkerhets

höjande åtgärder som ska 

vidtas fattas utifrån en hot 

och sårbarhetsbedömning 

och en bedömning av vilket 

skyddsvärde en funktion 

har.

l	 Skyddsvärde avser de 

konsekvenser det får när 

en skyddsvärd funktion 

påverkas på ett icke 

önskvärt sätt, till exem

pel om en skyddsperson 

hindras att utföra sitt 

jobb.

l	 Hot avser i person

skyddssammanhang en 

aktörs avsikt att utföra 

ett fysiskt angrepp på 

en skyddsperson samt 

den aktuella aktörens 

förmåga att realisera 

denna. 

l	 Sårbarhet definieras 

som egenskaper hos 

eller aspekter kring en 

skyddsperson som kan 

utnyttjas av en hotaktör 

med avsikt och förmåga.

Skyddsåtgärder 
Säkerhetspolisens skydds

åtgärder utformas efter 

behov. Den minst omfattan

de skyddsåtgärden innebär 

information och rådgivning, 

till exempel att Säkerhets

polisen informerar den 

enskilde om försiktighets

åtgärder som kan vidtas i 

vardagen, eller samverkan 

med Polismyndigheten kring 

att en aktivitet ska genom

föras på en viss plats. En 

av de mer omfattande åt

gärderna är livvaktsskydd. 

Säkerhetshöjande åtgärder 

kan också vara till exempel 

säkra transporter samt 

tekniska skyddsåtgärder 

som installation av fysiskt 

skydd i bostäder.

De skyddsåtgärder som 

genomförs ska förebygga, 

förhindra och försvåra ett 

angrepp. När skyddsåtgär

der planeras är det nöd

vändigt att bedöma vad en 

angripare har för förmåga. 

Angriparens förmåga, 

till exempel att utöva hot 

eller använda fysiskt våld, 

kan förändras och utveck

las. Många gånger är dessa 

förändringar inte kända eller 

kan inte bedömas. 

Säkerhetspolisen tilläm

par därför en dimensione

rande hotbeskrivning för 

särskilt skyddsvärda funk

tioner. En dimensionerande 

hotbeskrivning ska beskriva 

en viss antagen förmåga 

som skyddet ska motstå 

och som ska kunna stå sig 

över tid.
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Polis och nyfiken på ett unikt 
och omväxlande uppdrag som 
ställer höga krav på social 
kompetens, handlingskraft och 
fingertoppskänsla? Livvakterna 
vid Säkerhetspolisen är en del 
i arbetet med att skydda den 
svenska demokratin.

En livvakt arbetar i första 
hand med att förebygga och 
förhindra att skyddsperso-

nen utsätts för våld eller hot om 
våld. Om skyddspersonen ändå 
blir utsatt för ett fysiskt angrepp 
eller en kränkning ska livvakten 
kunna hantera situationen.

Arbetet som livvakt är varie-
rande och ger tillträde till unika 
miljöer. Det täta samarbetet med 
skyddspersoner, andra myndig-
heter och organisationer både i 
Sverige och ibland internationellt 
ställer höga krav på social kom-

petens. När det gäller personliga 
egenskaper är det viktigt att 
kunna ta stort eget ansvar och ha 
ett gott omdöme när det gäller att 
värdera och bedöma situationer. 
Kontinuerlig vidareutbildning ger 
möjlighet att utvecklas och att 
fördjupa specialistkunskaper.

För att kunna bli livvakt krävs
l Polisexamen
l Anställd vid Polismyndigheten 

eller Säkerhetspolisen
l Intyg över godkänd utryck-

ningsförarutbildning eller 
utbildning i polistaktisk 
bilkörning.

Det finns inga formella krav när 
det gäller arbetslivserfarenhet, 
men det är en fördel att ha jobbat 
som polis i minst ett till ett och 
ett halvt år. Det är också en fördel 
med ett intresse för vapenhante-

ring, självskydd och bilkörning, 
eftersom grundutbildningen för 
livvakter till stor del fokuserar på 
dessa delar.

I samband med antagningen 
testas begåvning, personlig fysik, 
syn, hörsel, bilkörning och vapen-
hantering. Livvaktsutbildningen 
är cirka tre månader. Utöver den 
sker regelbunden fortbildning.

Säkerhetspolisen strävar aktivt 
efter en jämnare könsfördelning 
samt en mångfald när det gäller 
bakgrund och erfarenheter bland 
livvakterna. Skyddspersonerna 
rör sig i många olika samman-
hang, vilket livvakterna måste 
kunna spegla.

Mer information om personskydd och 
livvakter finns på: sakerhetspolisen.se 
under personskydd

Arbetet som livvakt 

är varierande och 

ger tillträde till unika 

miljöer.

En säkerhetshöjande 

åtgärd kan vara  

installation av fysiskt 

skydd i bostäder.

Så blir du livvakt
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 V
id kaffeautomaten i 
personalrummet på 
Säkerhetspolisen trycker 
Charlotte von Essen, 
biträdande säkerhets-
polischef, på knappen 

för extra starkt bryggkaffe. Det brukar bli 
några koppar om dagen i samband med 
olika möten.

– Säkerhetspolischefen och jag gör 
kontinuerliga besök i verksamheten och 
har gett dem benämningen dialogmöte 
för att tydligt signalera att det handlar 
om att vi vill få till dialog med medarbe-
tarna, säger Charlotte von Essen. 

Precis som flera andra statliga verksam-
heter vill Säkerhetspolisen gå mot att bli 
en organisation som präglas av tillit och 
förtroende och mindre av kontroll och 
detaljstyrning. Tillit ska återspeglas i styr-
ning, ledarskap, organisation och kultur, 
och dialog är ett viktigt verktyg för att 
uppnå det i vardagen. 

– Våra medarbetares stora engage-
mang och höga kompetens gör att de vet 
bäst hur en uppgift ska lösas. Som chef 
gäller det att inte leda på detaljnivå om 
man ska uppnå tillit och förtroende. 
Däremot behöver chefen peka ut 
riktning en och tydliggöra vad det är som 
ska uppnås och varför, säger Charlotte 
von Essen.

Daniel Karlsson är ny it- och teknikchef 
(CTO) på Säkerhetspolisen. 

– Grunden i ett bra ledarskap är att 
man gillar sitt jobb, och passionerade 
ledare skapar engagemang och energi 
som smittar av sig. Jag tror på ett öppet 
klimat där man delar kunskaper och 

erfarenheter mellan varandra och tänker 
helhet före delarna. 

Ett av de första intrycken som Daniel 
Karlsson fick som ny på Säkerhets polisen 
var att det råder en mycket speciell 
gemenskap. 

– Vi hanterar känslig information, 
som ibland är tung att bära, och som vi 
inte kan tala med någon utomstående 
om. Då blir relationerna med kollegorna 
extra viktiga, säger Daniel Karlsson. 

Säkerhetspolisens nya it- och teknikchef 
såg platsannonsen av en slump. Trots att 
han redan hade ett spännande jobb och 
trivdes bra med det kunde han inte motstå 
att söka jobbet. Förutom att det formella 
stämde helt och hållet lockades Daniel 
Karlsson av möjligheten att få göra skill-
nad här och nu samt av att få vara med 
och driva säkerhetsfrågor i ett samhälle 
som digitaliseras allt mer. Säkerhets-
polisen behöver nu fler medarbetare inom 
it-området. 

– Här får man arbeta med unika upp-
gifter, men också med sådant som inte 
skiljer sig så mycket från att jobba med 
it på andra ställen. Det du får hos oss är 
ett viktigt och betydelsefullt samhälls-
uppdrag, unika arbetsuppgifter och gott 
kamratskap, säger Daniel Karlsson. 

På Säkerhetspolisens huvudkontor i 
Solna arbetar majoriteten av omkring 
1 400 medarbetare, men Säkerhetspoli-
sens verksamhet finns också represen-
terad på andra platser i Sverige, bland 
annat sex regionkontor. På myndigheten 
arbetar många olika professioner, unge-
fär hälften är poliser i grunden. För att 
arbeta på Säkerhetspolisen krävs svenskt 

Tillit och förtroende 
ska styra
Säkerhetspolisen har ett unikt uppdrag att skydda Sverige och demokratin. Det är en uppgift  
som inspirerar och skapar stolthet och engagemang bland medarbetarna.  
Det skapar också en ödmjukhet inför arbetet och en stark känsla av gemenskap.  

Daniel Karlsson 

och Charlotte 

von Essen vid 

Säkerhetspolisen.
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medborgarskap och alla medarbetare är 
säkerhetsklassade. 

– Du behöver inte vara en viss sorts 
person för att passa in här, säger Daniel 
Karlsson. En del är analytiskt lagda, andra 
är experter inom ett visst område, några 
behöver ha extra mycket social kompe-
tens, allt beror på vad du jobbar med. 
Det som förenar är samhälls intresset och 
viljan att bidra till att skydda demokratin 
och det mest skyddsvärda. 

Charlotte von Essen nickar och fyller i. 
– Hos oss kan det vara dagar med hög 

puls och intensitet, men också perioder 
med långsiktigt arbete som ger resultat 
på längre sikt. Vi behöver medarbetare 
som använder sig av och delar med sig av 
kunskaper och erfarenheter och som tar 
initiativ till förbättringar. 

Precis som många andra organisatio-
ner behöver Säkerhetspolisen möta den 

snabba teknikutvecklingen. Det innebär 
bland annat förändrade arbetssätt med 
smidigare och snabbare processer och 
verktyg, men för Säkerhetspolisen finns 
det ytterligare en dimension att ta hänsyn 
till då myndigheten behöver vara rustad 
för att möta hot och bedöma sårbarheter 
i samhället. l

Vill du 
arbeta  

hos oss?
Lediga tjänster finns på 

www.sakerhetspolisen.se 
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Klara: Jag kommer från det privata 
närings livet och minns att jag var så 
nervös för att börja jobba på Säkerhets-
polisen eftersom jag inte visste någonting 
om hur det skulle vara eller hur jag skulle 
bli bemött. Det som slog mig ganska snart 
var att här jobbar alla för myndighetens 
och samhällets bästa och inte för egen 
vinnings skull, eller för att nå uppsatta 
månadsmål. Vi har såklart mål i vår verk-
samhet, men det handlar om andra mål 
än vinstkrav.

Alexander: När jag skulle välja yrke ville 
jag jobba inom polisen fast inte bli polis, 
därför passade utbildningen digitala 
brott och elektronisk säkerhet bra. Efter 
utbildningen blev det totalt elva år som 
både it-tekniker och it-forensiker inom 
Polismyndigheten och de senaste åren 
som it-forensiker på Säkerhetspolisen. 
Det innebär att jag jobbar med att få fram 

digitala bevis och underrättelser ur till 
exempel tele foner och datorer. Jag har 
alltid varit intresserad av kriminologi, 
juridik och att lösa brott, här får jag kom-
binera det med it och teknik eftersom jag 
jobbar i gränslandet mellan teknik och 
utredning. 

Fia: Det är som vilket jobb som helst, men 
ändå inte. Jag får utveckla nytt, vidareut-
veckla, anpassa och förvalta system. Verk-
tygen är ungefär som på andra arbetsplat-
ser men när man funderar på innehållet, 
vilken typ av information som hanteras 
och vad systemen faktiskt gör så blir 
det väldigt speciellt. Ibland är det lite 
krångligt att arbeta här eftersom vi har 
särskilda säkerhetskrav, men det går bra 
när man förstår varför det måste vara så, 
att det finns en anledning och ett syfte. 
Om någon hade sagt till mig för tio år 
sedan att jag skulle jobba på Säkerhetspo-
lisen då hade jag bara skrattat. Nu tycker 
jag visserligen att det är häftigt att jag får 
komma in här varje dag, men samtidigt 
så går man ju och startar sin dator precis 
som på vilken arbetsplats som helst, när 
man väl kommit in genom porten. Det är 
en vanlig arbetsplats, där vanliga männi-
skor jobbar och man ska inte vara rädd 
för att skicka in en ansökan om man är 
intresserad av att jobba här. 

På Säkerhetspolisen ska helhetssyn 
prägla verksamheten. Det vill säga att alla 
delar i organisationen samspelar och bil-
dar en helhet och genom den egna arbets-
insatsen bidrar alla till helheten. 

Klara: Min uppgift är att vara filter 

Det är som vilket jobb  
som helst – men ändå inte
Teknik och it är ett område i ständig förändring och Säkerhetspolisen behöver därför förstärka 
med fler medarbetare inom denna verksamhet. Hur är det att jobba med de bästa inom teknik 
och it på en arbetsplats som andra emellanåt benämner som Sveriges hemligaste myndighet? 
Läs hur tre medarbetare med olika roller och uppdrag beskriver sin arbetsplats. 
Fia, systemutvecklare, Klara, teknikkoordinator och Alexander, it-forensiker. 

Jag har blivit en 

mycket bättre 

mamma, fru och vän 

sedan jag började på 

Säkerhetspolisen, 

säger Klara.
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mellan verksamhet och teknik, vilket 
innebär att jag samordnar verksamhetens 
behov av systemutveckling eller förvalt-
ning efter vilka resurser vi har att tillgå 
på it-avdelningen. Ett nära samarbete 
mellan it-avdelningen och verksamheter-
na är A och O, vi behöver varandra och 
arbetar ständigt med att förbättra flödet 
och skapa förståelse för varandras behov 
och förväntningar. Jag skulle säga att 
det generellt är ganska lätt att jobba 
här, eftersom alla är så hjälpsamma och 
generösa med sin tid och kunskap. 

Alexander: Jag är oftast med från start 
till mål i ett ärende och tycker det är 
viktigt att vara med redan då vi planerar 
ett tillslag för att få en uppfattning om 
vad jag kan bidra med. För inte så länge 
sedan fick jag åka till en annan stad till-

sammans med insatsstyrkan, det luktade 
krutrök i hela korridoren vid tillslaget. 
Det är verkligen ett unikt it-jobb, där jag 
får möjlighet att jobba tvärvetenskap-
ligt med både långsiktiga ärenden och 
sådant som är akut och minutoperativt. 
Jag uppskattar det nära samarbetet med 
kollegor och att få vara en del av ett lag. 
Min roll är ofta att vara teknisk expert 
till kollegor, men det händer också att jag 
får vara med och vittna i rättegångar. Vid 
de tillfällena förstår man att det vi gör på 
Säkerhetspolisen ger resultat och att vi 
faktiskt gör Sverige säkrare.

Stämningen och kamratskapet bland 
kollegorna är något som Fia, Klara och 
Alexander återkommer till under samta-
let. På Säkerhetspolisen hanterar medar-
betarna ofta allvarlig och känslig infor-
mation som man inte kan tala med någon 
utomstående om. Det gör att relationen 
med kollegorna blir extra viktig. 

Fia: Man hälsar på alla, även dem man 
inte känner, och det är väldigt prestige-
löst. När jag var ny fick jag ofta frågan 
»behöver du hjälp med något?«. Jag har 
nog inte träffat på en enda otrevlig per-
son sedan jag började här

Alexander: Det är viktigt att man kän-
ner varandra, även på det personliga 
planet, när det hettar till och samarbetet 
sätts på prov. Jag har kompisar på alla 
våningsplan här i huset. 

Av säkerhetsskäl stannar arbetsupp-
gifterna på jobbet när medarbetarna går 
hem från Säkerhetspolisen. Om barnen 
blir sjuka är det inte möjligt att vobba, 
både jobba och vårda sjukt barn, som 
förekommer på andra arbetsplatser. 

Klara: Jag har blivit en mycket bättre 
mamma, fru och vän sedan jag började 
på Säkerhetspolisen, eftersom jag inte 
kan jobba eller ens läsa mejl hemma. När 
jag går från jobbet är jag ledig och det 
har gjort mig mycket mer harmonisk och 
mindre stressad. Om något akut skulle 
hända så vet jag att jag blir kontaktad. 

Det finns många olika yrkeskategorier 
som arbetar på Säkerhetspolisen. Därför 
är det svårt att ange vilken typ av person 
som passar på myndigheten. Men visst 
finns det några egenskaper som är bra att 
ha, anser Klara, Fia och Alexander. 

Det är bra att vara lösningsorienterad 
och att gilla att lösa problem och göra 
förbättringar tillsammans. Man bör ha 
en vilja och ett driv att komma framåt 
och tycka att det är kul att dela kunskap 
och erfaren heter med andra. Många som 
jobbar på Säkerhetspolisen har också en 
stark drivkraft att vilja förbättra samhäl-
let och göra gott.	l

Fotnot: De medverkande heter egentligen  
något annat.

»Jag har nog inte träffat på en enda otrevlig person sedan jag började  
här. När jag var ny fick jag ofta frågan Behöver du hjälp med något?«

Så går rekryteringen till
Om du blir kallad till intervju 

får du träffa rekryterande chef 

och kanske potentiella kollegor. 

Arbetspsykologiska och begåv

ningsrelaterade tester genom

förs. Testerna måste, oavsett 

vilken tjänst det handlar om, 

klaras med godkänt resultat. Alla 

kandidater genomför ett längre 

samtal med psykolog. Det är för 

att kunna utvärdera hur stabil 

och sårbar du som sökt jobbet är. 

Rekryteringen avslutas med en 

säkerhetsprövning där det bland 

annat görs en registerkontroll. 
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 V
åren 1989 var Carl 
Lidbom klar med 
en utredning om 
Säkerhetspolisens 
arbetsmetoder. 
Efter allt som varit 

efter Stig Berglings rymning, Pal-
memordet och Ebbe Carlsson-affä-
ren beslutade riksdag och regering 
att RPS/Säk (Rikspolisstyrelsens sä-
kerhetsavdelning) inte längre skul-
le vara en avdelning inom Rikspo-
lisstyrelsen utan under Rikspolis-
styrelsen ha en mer självständig 
ställning. Namnet skulle vara 
Säkerhets polisen och högsta chef 
skulle vara en generaldirektör.

Förutom uppdraget att förhindra 
och avslöja brott mot rikets säker-
het fick Säkerhetspolisen också 
det formella ansvaret för bevak-
nings- och säkerhetsarbete för den 
centrala statsledningen och vid 
statsbesök och liknande händelser.

Hösten 1989 tillträdde före detta 
generaldirektören vid Domstols-
verket och Datainspektionen Mats 
Börjesson som Säkerhetspolisens 
förste generaldirektör. Verksam-
heten blev mer självständig, 
men fortsatte att vara en del av 
Rikspolisstyrelsen. 

Under slutet av 1980-talet fanns 
ett behov av att utöka spanings-
verksamheten och flera nya med-
arbetare anställdes. Under den 
tiden var det övervägande poliser 
som arbetade vid Säkerhets polisen 
och det fanns skillnader i vad 
man kunde göra som polis och 
som civilanställd. Civilanställda 

var till exempel tvungna att klara 
en uppkörning för en av chauf-
förerna innan de fick använda en 
tjänstebil.

Under slutet av 1980-talet ut-
vecklades också tekniska metoder 
bland brottslingar som gjorde det 
möjligt att olovligen ta sig in i 
myndigheters datasystem för att 
komma över känslig information. 
Tidigare hade den typen av upp-
drag krävt att en agent fanns på 
plats rent fysiskt, men under den 
här tiden blev det möjligt att begå 
brott utifrån.

Ett förändringsarbete tog fart 
inom Säkerhetspolisen, dels i syfte 
att möta den nya tidens krav och 
dels för att verka för en mer öppen 
säkerhetstjänst. Fler akademiker 
anställdes, en analysverksamhet 
byggdes upp för att höja kvaliteten 
och arbetet med att öka trans-
parensen påbörjades, ett arbete 
som skulle prägla Säkerhetspolisen 
under lång tid framöver. 

Under 2000-talet ställde globali-
seringen nya krav på säkerhets-
tjänster och polisverksamheter 
över hela världen, framför allt 
inom terrorområdet. Från att 
under 1980- och 1990-talen främst 
haft fokus på det egna landet 
behövde säkerhetstjänsten under 
2000-talet vidga sina vyer. För att 
på bästa sätt kunna möta den nya 
tidens utmaningar, där globali-
seringen var en, startades ett för-
ändringsarbete som ledde fram till 
att en ny organisation inrätta des 
2011. Ett nytt fokus fanns på ar-

betsformer och hur själva arbetet 
utfördes, där kompetenser från 
olika enheter fördes samman för 
att lösa uppdrag inom olika verk-
samhetsområden. Syftet var bland 
annat att utveckla Säkerhets-
polisen som kunskapsorganisation 
och få en mer samordnad utveck-
ling. Allt för att utveckla den 
operativa förmågan. 

Några av de medarbetare som 
anställdes under slutet av 1980-ta-
let arbetar fortfarande kvar i myn-
digheten, mer än 30 år senare. Eva 
och Göran är två av dem.

– När jag började var allt 
mycket hemligt och ingen be-
rättade var de jobbade. En del 
brukade säga att de arbetade på 
Rikspolisstyrelsen. Nu är det ju 
betydligt mer öppet, även om 
delar av verksamheten av natur-
liga skäl fortfarande är sekretess-
belagd, säger Göran och Eva nickar 
instämmande.

2013 flyttade Säkerhetspolisen 
till nya lokaler i Solna och den 
1 januari 2015 blev Säkerhetspoli-
sen en självständig myndighet och 
polismyndighet. 

– En sak som nya medarbetare 
brukar reflektera över är att 
trots att vi nu är ganska många 
så hälsar alla på varandra i 
korridorerna. Det är bara en av de 
saker som bidrar till känslan av 
samhörighet och gemenskap som 
är så stark här, säger Eva. l

Fotnot: De medverkande heter 
egentligen något annat.

Tre decennier i rikets tjänst 
– och fem år som egen myndighet

1989 bildades Säkerhetspolisen i sin nuvarande form med egen generaldirektör. Sedan dess har 
Säkerhetspolisen fortsatt att utvecklas och blev 2015 en egen polismyndighet.
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Säkerhetspolisens sju generaldirektörer
Klas Friberg, 2018–

Anders Thornberg, 2012–2018

Anders Danielsson, 2007–2012

Klas Bergenstrand, 2004–2007

Jan Danielsson, 2000–2003

Anders Eriksson, 1994–2000

Mats Börjesson, 1989–1994

Säkerhetspolisen  
i sociala medier 
Säkerhetspolisen finns på Twitter och 

Linkedin. Där publiceras också bland 

annat nyheter om verksamheten och det 

berättas om lediga jobb. 

Året var 1990. Säker-
hetspolisen hade året 
innan fått en mer 

självständig roll under Riks-
polisstyrelsen med en egen 
generaldirektör. Där och då 
föddes tanken på att ge ut en 
årsrapport om den hemliga 
verksamheten.

»Vi tar allvarligt på uppgif-
ten att stärka förtroendet för 
Säkerhetspolisen. Ett bidrag i 
en sådan process kan vara att 
öka kännedomen om Säkerhets-
polisen genom en verksamhets-
berättelse. Inom det följande 
lämnas därför information om 
vårt arbete inom olika verk-
samhetsområden.« Så skrev 
dåvarande generaldirek-
tören i Säkerhetspolisens första 
årsbok som rörde verksamhets-
året 1989/1990.

Sedan dess har mycket hänt, 
både med Säkerhetspolisen och 
det som från början kallades verk-
samhetsberättelse. I Säkerhetspoli-
sen 2019 är målet att ge läsaren en 
inblick i en hemlig verksamhet, 
att så långt det är möjligt förklara 
arbetet som görs på myndigheten 
genom att sätta händelser och 
skeenden i ett större samman-
hang samt att visa på vilken roll 
Sveriges säkerhetstjänst har i 

samhället. 
Säkerhetspolisens årsbok läses 

av såväl journalister, politiker 
och forskare som myndighets-
personer, intresseorganisationer 
och privatpersoner. Frågorna och 
reaktionerna brukar vara många. 

När representanter för 
Säkerhets polisen träffar kollegor 
från säkerhetstjänster i övriga 
världen och som en artighetsgest 
ger dem ett exemplar av den 
engelska versionen av årsboken 
är reaktionen ofta förvåning. För-
våningen skulle ju kunna grunda 

sig i att man ger ut en trycksak år 
2020, men det handlar snarare om 
förvåning över det faktum att en 
säkerhetstjänst alls berättar om 
sin verksamhet. Samtidigt kan 
vi konstatera att de senaste åren 
har Säkerhetspolisens årsbok fått 
efterföljare i ett flertal europeiska 
länder. 

Allt kan en säkerhetstjänst 
inte berätta, men förhoppnings-
vis ökar Säkerhetspolisen 2019 
kunskap en och förståelsen för 
såväl hoten och angreppen mot 
Sverige som Säkerhetspolisens 
uppdrag att skydda Sverige och 
demokratin. Säkerhetspolisen 2019 
finns också att ladda ner på 
Säkerhets polisens webbplats. l

Du håller en 30-åring i din hand 
Kommunikationschef Nina Odermalm Schei om Säkerhetspolisen 2019

Nina Odermalm Schei, 

kommunikationschef vid 

Säkerhetspolisen.
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Box 123 12, 102 28 Stockholm 
Tfn 010-568 70 00, fax 010-568 70 10 
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se 

www.sakerhetspolisen.se

Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot Sveriges säkerhet, 
bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen.  

Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas  
fri- och rättigheter och den nationella säkerheten.
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Sektorn för socialtjänst  
 
 
 
 
 

Datum 2020-04-15 Dnr 2020KS1 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Lena Lager 

Mats Schönemann 

Åsa Modig 

Negin Davoodi 

 

Överenskommelse om avslut av anställning 
Anställning 
Anställning 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag för perioden 
2020-03-01 t om 2020-03-31 

 
 

Page 787 of 816



 

 

 

 

 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
samhällsbyggnad 2020 

33 

2020KS35 
   

Page 794 of 816



  

 

 

Sektorn för samhällsbyggnad   
 
 
 
 
 

Datum 2020-04-14 Dnr 2020KS35 002  
 
 

 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Fredrik Wejrot  
 
Fredrik Wejrot  

 

 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  
 
 
 
 
Petrus Sigvardsson  
 
 
 
 
 
Petrus Sigvardsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadestånd och annan ersättning  
 
Beslut om att avslå begäran om att få ta del av samtliga 
handlingar från anbudsgivarna i upphandlingen Hindås 
Älmhult 1:101 m.fl. gata och VA pga sekretess enligt 31 
kap. 16 § OSL. 

 

Beslut om att avslå begäran om att få ta del av samtliga 
fakturor för 2019 från Vattenfall pga sekretess enligt 31 kap. 
16 § OSL. 

 
Driftbidrag 2019, Åslidens Vägsamfällighet, 3180 kr. 
 
Driftbidrag 2019, Bråtared-Rävlanda Samfällighetsförening 
4170 kr. 
 
Föreskrifter med särskilda trafikregler 2020.28 
Föreskrifter med särskilda trafikregler 2020.29 
Föreskrifter med särskilda trafikregler 2020.30 
 
 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.02 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.03 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.16 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.17 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.19 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.21 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.22 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.23 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.24 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.25 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.26 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 2020.28 
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Beslutsfattare Beslut 

Rebecka Nöjd 

 

 

Elin Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  

 

 

 

 

 

Fredrik Wejrot  

Färdtjänst 03/2020 
Riksfärdtjänst 03/2020  
 
 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2020/18 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2020/19 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats 2020/20 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2020/21 

Beslut om upplåtelse av offentlig plats 2020/22 

Yttrande till polismyndigheten angående upplåtelse av 
offentlig plats 2020/23 

 

Driftbidrag 2019, Råbergets vägförening, 3000 kr 

Driftbidrag 2019, Bolås samfällighetsförening sektion 1, 
3000 kr.  

Driftbidrag 2019, Bolås samfällighetsförening sektion 2, 
3000 kr.  

Driftbidrag 2019, Skalmereds vägförening, 3000 kr. 

 

Driftbidrag 2019, Sundets och Hasslerås vägsamfällighet, 
5000 kr. 

Driftbidrag 2019, Bua Södra samfällighetsförening, 6100 kr.  
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Beslutsfattare Beslut 
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Sektorn för teknik och förvaltningsstöd  
 
 
 
 
 

Datum 2020-04-07 Dnr 2020KS9 002  

 

 
 

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

Daniel Svensson 

Per-Arne Larsson 

Lasse Jönsson 

 

 

Ansökan ledighet längre än 14 dagar 
 
Direktupphandling digital tjänst (Junglemap – Nanolearning) 
 
Beslut – anställning längre än 6 månader (x 2) 
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Utvecklingsfunktionen 
 
 
 
 

Datum 2020-04-20 Dnr 2020KS55 002  

 

  

  

 

   
 

Anmälan av delegationsbeslut till förvaltningschefen och 
kommunstyrelsen 

Beslutsfattare Beslut 

 

Peter Lönn 

 

Ansökan om bidrag 
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