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3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 

4 Fastställande av dagordning. 
 

Beslutsärenden 
 
5 Trafikanalys, gång- och cykelplan för Hällefors kommun, dnr KS 
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19/00164 
 
15 Frivillig simskola för barn och unga sommaren 2019 
 
16 Månadsrapport för kommunstyrelsen, dnr KS 19/00029. Bilaga läggs på 
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I) SKL: Sammanträdesplan 2020 
 
J) Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen: Investeringsuppföljning tom 
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Förord 
 
Denna gång och cykelplanen är framtagen som underlag för att få ett sammanhängande gång 
och cykelnät inom Hällefors som är mer trafiksäkert. De målpunkter som beaktas i första hand 
är skola, förskola och fritidsanläggningar, därefter centrum och industriområde. 
 
Arbetet prioriterar tillgänglighet och framkomlighet och kommer att visa vilka åtgärder som 
behöver prioriteras för att främja cyklandet i Hällefors. En viktig del kring åtgärderna är att 
det ska vara högt prioriterat gällande drift och underhåll gentemot andra trafikgrupper. 
 
Planen för gång och cykelnätet (som i fortsättningen kommer att benämnas GC-nätet eller 
GC-väg) bör ske kontinuerligt och långsiktigt. Planen bör därför fungera som ett underlag vid 
prioriteringar av kommunala årliga investeringar och åtgärder i GC nätet. 
 
Planen ska också fungera som ett underlag för diskussion med Trafikverket om åtgärdet som 
krävs på det statliga vägnätet.   
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Övergripande riktlinjer och förutsättningar 
 
Nationella riktlinjer 
 
En nationell strategi för cykeltrafiken1 har tagits fram under 2017. Strategin syftar till att 
stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar inom bland annat kollektivtrafiken, gång och 
cykel. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och 
trängsel i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. 
 
I preciseringarna av det övergripande transportpolitiska målet i Sverige finns flera aspekter 
som har koppling till fördelarna med ökad cykeltrafik i Sverige. Ökad cykling innebär bland 
annat mindre buller-, luft- och klimatpåverkan, ger ökad folkhälsa och kan bidra till ökad 
framkomlighet och minskad trängsel i transportsystemet. 
 
Nationellt finns sålunda stort stöd för insatser som kan stärka cykelns roll i transportsystemet. 
I den strategin som omnämnts finns ett speciellt insatsområde att cykeltrafikens roll ska lyftas 
i samhällsplaneringen. 
 
Regionala riktlinjer 
 
Under 2015 antog Region Örebro län en regional cykelstrategi. Den regionala cykelstrategin 
identifierar behov av cykelvägar i regionen och innehåller prioriteringsgrunder för utbyggnad 
av de regionala cykelstråken. 
 
I cykelstrategin anges inriktning för hur cykelvägar i länet ska utvecklas. Målet är att bidra till 
en ökad cykling och att förbättra tillgängligheten med cykel till målpunkter som arbetsplatser, 
skolor, vård, service och fritidsaktiviteter i regionen. 
 
För att nå målet om en ökad cykling krävs att det vardagliga resandet kan påverkas. Detta 
resande bedöms ha störst potential för ökad andel cykelresor. Det är därför viktigt att 
prioritera stråk för arbets- och skolpendling men även åtgärder som kan förbättra 
förutsättningarna att nyttja flera trafikslag, t.ex. attraktiva och trygga bytespunkter mellan 
cykel och kollektivtrafik. 
 

Kommunala riktlinjer 
 
Översiktsplanen för Hällefors kommun2 har angetts att ett gent och sammanhängande gång- 
och cykelvägnät är av stor vikt för att öka gång- och cykeltrafik och det främjar en hållbar och 
miljövänlig kommunikation. Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnät byggs ut och 
att nya cykelparkeringar anläggs vid strategiskt viktiga platser, såsom större arbetsplatser, 
skolor, förskolor och kollektivtrafik knutpunkter. Främst ska nya 
gång- och cykelvägar prioriteras mellan utvecklingsstråken och bör i första hand anläggas 
som separata gång- och cykelvägar. Bland annat kommer det anläggas en gång- och cykelväg 
mellan Hällefors och Grythyttan. Kommunen ska verka för att gång- och cykelvägnätet håller 
hög standard och snöröjs innan vägarna. 
 

                                                           
1  Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling, Regeringskansliet 2017 N2017.19 
2  Översiktsplan Hällefors kommun, laga kraft 2018-05-29 
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Bakgrund och syfte 
 
Samhällsbyggnads Bergslagen tillsammans med Hällefors kommun har tagit initiativ till att se 
över GC-nätet i Hällefors för att säkerställa att trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
framkomlighet uppnås i tillräcklig utsträckning. 
 
Arbetet med denna plan är att skapa förutsättningar till ett bra och säkert GC-nät, mellan 
boende och samhälleliga funktioner så som skola, arbete, handel och rekreation. 
 
Det är viktigt att denna plan ligger i linje med de nationella och regionala strategier som finns 
framtagna för cykling i Hällefors. 
 
Cykelplanen ger även ett aktuellt planeringsunderlag för både översiktlig och detaljerad 
planering gällande cykeltrafik och annan infrastruktur i samband med det. 
Den kan även fungera som ett underlag för prioritering av cykelåtgärder för kommunens 
planering av investeringsbudgeten. 
 
Cykelplanens syfte konkretiseras i följande punkter: 
 

• Redovisa befintliga gång-cykelvägar och beskriv behovet av kompletteringar av nätet. 
 

• Beskriv säkerhetsstandarden på nätet med särskild prioritering av tvärgående 
konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik. 
 

• Målpunktsanalys ska utföras, gång- och cykelvägnätet ska binda samman tätortens 
viktigaste målpunkter såsom, skolor, större arbetsplatser, butiker, kollektivtrafik, 
rekreationsområden, vårdinrättningar, fritids- och idrottsanläggningar med 
bostadsområdena. 
 

• En tydlig beskrivning av behoven av utbyggnad av cykelinfrastrukturen ska redovisas. 
Beskrivningen ska vara resultatet av de behov som identifierats i en brist och 
problemanalys av cykelvägnätet. 
 

• Behovsbeskrivningen ska beskriva detaljerade förslag till åtgärder som har 
kostnadsbedömts. Vidare ska beskrivningen innehålla prioriteringen mellan olika 
åtgärder. 
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Projektmål - vad ska projektet uppnå 
 
Övergripande mål 
 
Cykelplanen ska föreslå ett antal strategier gällande cykeltrafiken i Hällefors, för att främja 
hållbart resande. 
 

• Arbetet ska leda till en ökning av cykeltrafiken inom tätorten gällande korta resor, så 
det ges förutsättningar för de korta bilresorna att minska. 
 

• Arbetet ska ges ökade möjligheter till cykelpendling. 
 

• Arbetet ska speciellt föreslå åtgärder som säkrar skolvägen och uppmuntrar barn och 
ungdomar att gå eller cykla till och från skolan. 
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Avgränsningar 
 
Området för cykelplanen fokuserar på att från ytterområde kunna ta sig till skola och centrum. 
Det tittar också på att kunna nå andra områden som ligger strax utanför Hällefors såsom 
motionsområden, bad mm. 
 
 
 
 
 

 
                       Figur 1: Översiktlig avgränsning av cykelplanen 
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Aktuell kommunal planering 
 
Hällefors kommun har arbetat fram en ny översiktsplan och en grönplan. I grönplanen ger 
man förutsättningarna till planläggning vid allmänna intressen om områden som rekreation 
friluftsliv, landskapsbild och att natur och kultur skyddas. Kommunen har därför tagit fram 
grönplan och översiktsplan där de gröna värdena beskrivs och rekommendationer ges för 
utveckling av kommunens gröna miljöer. Dessa översiktliga planer är vägledande för arbeten 
med annan fysisk planering och den nu aktuella cykelplanen ska därför förhålla sig till dessa 
dokument. Gata och trafik inom SBB kommer under 2019 att asfaltera Trinnervägen, 
Yngströmsvägen, del av Gyltbovägen, Wahlströmsvägen etapp ett och två, Bergdahlsvägen, 
Stagnellvägen och Fågelstigen. 
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Nulägesbeskrivning 
 
Inventering av nät 
 
Det befintliga GC-nätet har inventerats i omfattning för att se hur de hänger samman och vad 
som saknas. 
Kunskapen i analysen kommer sedan att prioriteras utifrån vad som närmast kan bli 
sammanhängande över en större sträcka ett totalt färdigställande samt att knyta ihop det 
centrala GC-nätet innan ytterområden och central genomfartsled påbörjas. 
 
 

Trafiksäkerhetsstandard 
 

HÖG MÅTTLIG LÅG 

 
Sträcka 

- Separerad gång- och cykeltrafik 
 
- Blandtrafik 30 km/h vid trafik < 
3000 ådt 

GC i blandtrafik: 
- 30 och 40 km/h > 3000 ådt 
 
- 50 km/h < 500 ådt 
-Cykelfält 50 km/h 

GC i blandtrafik: 
- 50km/h  > 500 ådt 
- 70 km/h  

 
Passage  

- Fysisk 30-säkrad passage 
 
- Planskild passage 

- Cykelöverfart med åtgärd 
refuge/avsm./cirk/vägskäl 
 
- Signalreglerad 

- Korsning 50 km/h och däröver 
utan åtgärder. 

Figur 2: Klassificering av gång- och cykelvägnät (se figur 3 för passagpunkter) 

GC-nätet i Hällefors tätort är delvis utbyggt och det totala nätet är i dagsläget inte 
sammankopplat, GC-nätet behöver kopplas samman mellan den inre och yttre stadsmiljön. 
Bil är det dominerande trafikslaget i hela Hällefors, och gång och cykel har inte företräde. 
Arbetet med gång och cykelbana är påbörjad och behöver kompletteras ytterligare för att göra 
hela Hällefors trafiksäkert och för att skapa förutsättningar så att användandet av cykel kan 
både prioriteras och öka. 
 
Det är svårigheter för skolelever att förflytta sig från bostadsområde till skola på ett 
trafiksäkert sätt, delar av detta arbete är påbörjat och behöver färdigställas, så att skolelever 
tryggt kan ta sig till och från skolan från fler områden i Hällefors. I den inre stadsbilden nära 
Centrum finns fåtal GC-vägar, och de som finns behöver kopplas samman.  
 
Vägarna är breda och utrymmet för GC-väg finns, på grund av att det är breda vägar så 
resulterar det i att det står väldigt mycket bilar överallt och dessa parkerar lite hur som helst. 
 
I den yttre stadsmiljön, behöver det kompletteras med någon mer GC-väg som ska kopplas 
mot GC-vägar i den inre stadsmiljön.  
När det gäller överfarterna över riksväg 63 är förslaget att komplettera med en till överfart och 
eventuellt bygga om alla överfarter till lågfartsområden och ta bort trafikljuset, det skulle 
innebära att alla farthinder blir standardiserade och bör se lika ut inom hela Hällefors och en 
GC-väg skulle behöva byggas längs riksvägen genom hela Hällefors. Denna GC-väg bör då 
möta det befintliga projekt som Trafikverket ska genomföra mellan Grythyttan och Hällefors 
och denna sträckning bör då avslutas vid infarten till Hökhöjdens naturreservat. 
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Figur 3: Befintliga samt önskade förbättringsområden med  
tillhörande klassificering av passagepunkter. Blå är befintlig GC,  
Orange är framtida önskat GC. 
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Målpunktsanalys  
 
För att få underlag till analys av anspråk på gång- och cykelrörelser i Hällefors har en 
målpunktskarta tagits fram. Kartan, se figur 4, viktiga målpunkter för olika slags resor: 
 

 Resa till skolor, förskolor 
 Resa i samband med fritidsaktiviteter 
 Resa i samband med handel 
 Resa vid nyttjande av kollektivtrafiken 
 Resa till sjukvården 
 Resa i samband med arbete/industri 
 Resa i samband med rekreation 

 
Målpunkter: 
 

 Smultronstället, förskola 
 Bananen, förskola 
 Lärkan 2, förskola 
 Lärkan 1, förskola 
 Lilla Pyret, förskola 
 Masken, förskola 
 Klockarhagsskolan, F-9 
 Pihlskolan, gymnasium 
Hällefors folkhögskola 
Hurtigtorpet, fritidsanläggning 
Hällevi, idrottsplats 
Hällevi, isbana 
Mer El Arena, ishall 
Hällefors sporthall 
 Central handel 
 Småhandel 
 Småhandel 
 Bruksträdgård 
 Bygghandel 
 Mataffär 
 Bilhandel 
 Hällefors station 
 Vårdcentral 
 Industriområde 
 Hembygdsgård 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4  

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

1 

1 

1 
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         Figur 4: Målpunktsanalys. 
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Brist- och problemanalys 
 
Transportstyrelsens databas STRADA (se figur 5) har använts som underlag till analysen för 
att få kunskap om var och varför olyckor har inträffat för gång- och cykeltrafikanter. 
STRADA har också studerats för att se vilka olycksföljder som uppstått. Olycksstatistiken har 
studerats för perioden mellan 2003-2019. 
 
Under åren 2003-2019 har det inträffat närmare 50 olyckor där oskyddade trafikanter har varit 
inblandade med olika skadeföljder, den mest återkommande olycksföljden är måttliga skador 
men även ett dödsfall har noterats.  Många av dessa olyckor har skett på platser som gatu- 
eller vägsträcka och gatu- eller vägkorsning. Ett fåtal olyckor har inträffat på 
gångbana/trottoar och övriga platser i trafiken. Enligt statistiken har det skett flera olyckor 
runt omkring skolorna i området och över 30 olyckor av dessa olyckor har skett på gator eller 
vägar där väghållaren varit kommunen. 
Skolan är inringad och statistiken visar att många olyckor har skett runtomkring skolans 
område, vilket är allvarligt. 

 
C=Cykel/moped-motorfordon 
F=Fotgängare/motorfordon 
G0= Fotgängare singel 
G1=Cykel singel 
G2=Moped singel 
V3=Traktor/snöskoter/ 
Terränghjuling/motorredskap 

 
= Lindrig olycka 
 
= Måttlig olycka 
 
= Ej personskadeolycka 
 
= Dödsolycka 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: olyckor med gång- och cykel i Hällefors 
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Funktioner och behov 
 
Skola/fritid 
Ett behov som är viktigt är att barn och ungdomar kan ta sig på ett trafiksäkert och tryggt sätt 
mellan sina aktiviteter. Målet för dessa resor bör då vara via säkra och trygga GC-vägar. Det 
är viktigt att miljön för gång- och cykeltrafikanter är trygg och trafiksäker men det måste 
också göras framkomligt och tillgängligt så att målet med användningen av GC-nätet ska 
möjliggöras. Viktiga målpunkter för resorna är skolor, idrottsanläggningar och centrum. 
 
Arbete 
Förbättrad GC-väg för arbetspendling är också av hög prioritet. Ovako är en stor arbetsgivare 
i Hällefors och företaget ligger på ett lämpligt cykelavstånd från olika bostadsmiljöer. Ett 
förbättrat, tryggt och trafiksäkert GC-nät med bra cykelparkeringar vid målpunkter skulle 
kunna bidra till en ökad cykelandel.   
 
Hela resan 
Arbetspendlingen över kommungränsen uppgår till cirka 300 personer per dag, främst mot 
Örebro, Nora, Lindesberg och Karlskoga som står för cirka 250 av dessa. I syfte att skapa ett 
attraktivt alternativ till bilpendling är det viktigt att cykelstråken knyter an med 
kollektivtrafiknoderna (tåg och busslinjer). I det sammanhanget är det viktigt med trygga och 
bekväma cykelparkeringar och bilparkeringar i anslutning till byte av färdmedel. 
 
Rekreation/turism 
Hällefors kommun framhåller i sin översiktsplan värdet av turism och besöksnäring för 
kommunen. De utpekade områdena som behöver behållas och utvecklas är: 
 

• Hjulsjö med sina befintliga mountainbikeleder, kommunal badplats och naturcamping. 
 

• Sör-Älgen och Sörälgens Camping som ligger i naturreservatet Hökhöjden, med 
fiskevatten, vandringsleder och cykelleder, här har campingen en viktig roll för att 
attrahera fler besökare och plan för utökning för besökare och invånarna är viktig. 
 

Hällefors kommun lyfter också fram att invånare ska ges möjlighet till en aktiv fritid med 
motion, idrott och rörelse i vardagen. I samband med att kommunen utvecklas behöver 
befintliga anläggningar rustas upp och behovet av ytterligare anläggningar ses över. 
 

• Områden för rekreation och friluftsliv ska utformas så att de uppmuntrar till fysisk 
aktivitet. 
 

• Skolors och förskolors behov av lättillgängliga områden av hög kvalitet för 
pedagogisk verksamhet ska säkras. 
 

• Hällefors kommun ska verka för att öka vattenkontakten i tätorterna. 
 

• Vandrings-, cykel- och kanotleder ska underhållas och utvecklas, bl.a. genom ökad 
tillgänglighet och skyltning. 
 

• Idrotts-, motions-, och sportområden ska lätt och säkert kunna nås via GC-vägar samt i 
möjligaste mån vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 
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Ett antal viktiga huvudstråk för cykeltrafiken har definierats för Hällefors tätort, se figur 6, de 
orangea linjerna, kompletterar och adderar GC-nätet från ytterområde till centrum, vidare till 
industriområde och de viktiga målpunkterna i centrala Hällefors. 
 

- Hög genhet i stråket – framkomlighet. 
- God geometrisk standard – framkomlighet och trafiksäkerhet. 
- Prioritering av cykeltrafiken vid korsningspunkter med motorfordonstrafik – 

framkomlighet och trafiksäkerhet.  
- God belysning och öppna rum utmed stråken – trygghet 
- Hög ambition på drift- och underhållsåtgärder såsom beläggning, snöröjning mm – 

komfort. 
 
Stråk 1 - Hällefors tätort mot Gäddsjö (Gäddsjöstråket) 
Huvudstråk norrut utmed Gäddsjövägen. Stråket avslutas en bit före klockarhagsskolan och 
går förbi Hällefors folkhögskola. Stråket fångar upp cykelrörelser från bostadsområdet i norra 
tätorten. Stråket har bra koppling fram till precis innan klockarhagskolan, men saknar en bra 
koppling ända fram till skolan och fortsättning mot Centrum. 
 
Viktiga målpunkter: Klockarhagsskolan, Pihlskolan (gymnasium) och Hällefors folkhögskola, 
Centrum, Resecentrum. 
 
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation. 
 
Stråk 2 - Hällefors tätort mot Saxhyttevägen (Industriområde) 
Stråk som har för avsikt att underlätta förflyttning med cykel mellan industriområde och 
bostadsområde och även centrum. Stråket har delvis dålig koppling ända fram till 
bostadsområden och centrum. 
 
Viktiga målpunkter: Industriområde, idrottsplats, centrum, resecentrum. 
 
Tillgodose typ av resa: Arbete, hela resan, rekreation. 
 
Stråk 3 - Hällefors tätort mot Grythyttan (Grythyttestråket) 
Huvudstråk söderut som har för avsikt att underlätta förflyttning från bostadsområden mot 
centrum, vårdcentral, resecentrum och skolor. Denna är väldigt eftersatt och behöver 
kompletteras för att ha en trafiksäker och trygg förflyttning för främst skolbarn, personer 
genar över riksvägen mellan området Gyltbo in på Hammarvägen. En GC-väg längs riksvägen 
mot passagepunkter med en bra trafikanordning som är tydlig och trafiksäker skulle kunna 
lösa/minska den problematiken med oönskad passage på fel platser längs vägen.  
 
Viktiga målpunkter: Skola, vårdcentral, centrum, resecentrum, industriområde, idrottsplats. 
 
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism. 
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Stråk 4 - Hällefors tätort mot Kyllerstråket 
Stråket har en bra GC-väg inom bostadsområdet, men saknar koppling mot centrum. Sträckan 
behöver kompletteras och färdigställas för att erbjuda en trafiksäker och trygg förflyttning 
från bostadsområdet till centrum, vård och skola, framförallt skapa en tryggare och 
trafiksäkrare förflyttning för skolbarn. 
 
Viktiga målpunkter: Skola, vårdcentral, resecentrum, idrottsplats och industriområde. 
 
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism. 
 
Stråk 5 - Hällefors tätort mot Silvergruvstråket 
Stråket har ingen bra koppling inom bostadsområdet mot centrum. Sträckan behöver 
kompletteras för att säkra upp en trafiksäker och trygg förflyttning från bostadsområdet till 
centrum, vård och skola samt motionsanläggning. Det är viktigt att erbjuda en trafiksäker och 
trygg förflyttning för skolbarn. Om denna lösning kommer till så möjliggörs nyttjande för 
skolan att enkelt kan använda motionsspåret i sin verksamhet då förflyttning mellan skola och 
motionsanläggning blir tryggare och trafiksäkrare. 
 
Viktiga målpunkter: skola, motionsanläggning, vårdcentral, centrum, resecentrum, idrottsplats 
och industriområde. 
 
Tillgodose typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism. 
 
Stråk 6 - Hällefors tätort mot Sikforsstråket 
Stråket har ingen bra koppling mot hembygdsgården, hökhöjden, busshållplatser och för 
boende att transportera sig inom bostadsområdet och mot centrum. Sträckan behöver 
kompletteras för att säkra upp en tryggare förflyttning från bostadsområde till hembygdsgård, 
hökhöjden, centrum, vård och skola samt motionsanläggning. Det är viktigt att erbjuda en 
trafiksäker och trygg förflyttning även genom hela staden. Om denna lösning kommer till så 
kanske cykling genom hela Hällefors kan genomföras på ett trafiksäkert sätt och det skulle 
kunna attrahera turism och uppmuntra till mer cykling inom hela staden. 
 
Viktiga målpunkter: Hembygdsgård, centrum, vårdcentral, resecentrum, idrottsplats och 
industriområde. 
 
Tillgodose typ av resa: Turism, arbete, rekreation. 
 
Stråk 7 - Hällefors tätort mot Bjässestråket 
Stråket har ingen bra koppling inom bostadsområdet mot skola och centrum, det är en 
trafikfarlig passage över riksvägen för de boende som ska ner mot centrum och skola. 
Sträckan behöver byggas för att säkra upp en trafiksäker och trygg förflyttning från 
bostadsområde till skola, centrum, vård och motionsanläggning, framför allt är det viktigt att 
erbjuda en trafiksäker och trygg förflyttning för skolbarn. 
 
Viktiga målpunkter: Skola, centrum, motionsanläggning, vårdcentral, resecentrum, 
idrottsplats och industriområde. 
 
Tillgodoser typ av resa: Skola/fritid, arbete, hela resan, rekreation/turism. 
 



    Gång och cykelplan för Hällefors 

17 
 

 

 
Figur 6: Översikt radiella stråk – målbild 
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Åtgärdsplan 
 
Metodiken i denna cykelplan är att inhämta kunskap om 
befintliga förhållanden och utifrån detta analysera vilka 
brister och problem som finns i systemet. 
Till detta ska viktiga funktioner och behov identifieras på 
kort och lång sikt. 
 
Analyser ska resultera i en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska  
ge tydlighet i behoven och ska vara underlag för kommande  
planering av infrastrukturinvesteringar inom både det  
kommunala och statliga vägnätet. 
 
Åtgärdsplanen ska ge ledning i ett antal viktiga frågor: 
 

• Ge förslag på åtgärder som bör utföras för att 
åtgärda identifierade brister/problem. 
 

• Ge förslag på hur viktiga funktioner och behov  
kan säkerställas. 
 

• Ge inriktning på utformning och kvaliteter för  
föreslagna åtgärder. 
 

• Redovisning av hur åtgärderna bör prioriteras. 
 

• Redovisning av kostnader för föreslagna åtgärder 
och ekonomiskt ansvar. 

 
För att underlätta kommande skeden presenteras  
åtgärdsförslag relativt noggrant i en objektbeskrivning.  
Denna beskrivning redovisar motivbilden till åtgärden  
tillsammans med en illustration eller kartbild över det  
aktuella objektet. I beskrivningen framgår även  
en kostnadsbedömning av åtgärden. 
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Förslag på åtgärder 
 
Brister och problem 
I analysen av brister och problem har det konstaterats att cykelvägnätet är dåligt utbyggt, både 
i tätort och ut i ytterområdena behöver det förbättras för cykeltrafikanterna. Det finns flera 
sträckor av “missing link” karaktär som behöver åtgärdas för att öka helheten i nätet. 
Många passagepunkter har trafiksäkerhetsmässiga brister. Vissa viktiga kopplingar saknas i 
cykelvägnätet. 
 
Funktioner och behov 
Under funktionsanalysen har ett antal olika aspekter identifierats. Bedömningen är att de 
funktionella behoven för “Skola/fritid” måste beaktas i första hand. Inom denna grupp finns 
den speciellt utsatta gruppen inom oskyddade trafikanter - barn och ungdomar. Mycket av 
åtgärderna syftar till att säkerställa de funktioner som efterfrågas av denna grupp. 
 
En viktig funktion som bör beaktas är att säkerställa bra möjligheter för cykelparkeringar. Vid 
målpunkter som skola/fritidshem, centrum, idrottsplatser, stationen och resecentrum med 
mera så är det viktigt med möjligheten till cykelparkering. Det som är mest avgörande för i 
vilken utsträckning en cykelparkering kommer att användas är dess lokalisering. 
Anslutningsvägar till cykelparkeringen ska upplevas som gena och attraktiva. 
 
En cykelparkering bör vara i direkt anslutning till målpunkten (max 25 m) och i närhet till en 
GC-väg. Vid korttidsparkeringar upp till 30 minuter bör cykeln kunna ställas på stöd eller ställ 
och viss möjlighet till ramlåsning bör finnas. 
För längre parkering vid exempelvis skolor, arbetsplatser och andra knutpunkter bör 
cykelparkeringen vara försedd med väderskydd och ramlåsning. 
 
Cykelparkeringen utformas med trygghet i fokus. Det är viktigt att alla cykelparkeringar är 
synligt placerade för att den informella och sociala övervakningen ska kunna minimera 
stöldrisken. Belysningen ska vara god, liksom möjligheterna till överblick över anläggningen. 
 
Bra cykelkopplingar mot resecentrum är en viktig funktion i ansträngningen att minska 
bilresorna och få ökad kollektivtrafikandel vid pendlingsresor. 
 
Turism och besöksnäring är viktig för Hällefors och ett väl fungerande cykelnät med 
trafiksäkerhet och enkelhet att röra sig mellan olika platser både i den inre och yttre miljön är 
viktig att tillgodose. 
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Utifrån statistiken i STRADA och utformningen av den inre stadskärnan ska det uppmuntras 
till mer förflyttning med cykel på ett tryggt och trafiksäkert sätt till, skola/förskola, centrum, 
vårdcentral, industriområde och att även kunna vara där i rekreationssyfte. 
 
En hastighetssänkt zon i centrala Hällefors skulle reducera buller, partiklar i luften och ge en 
känsla av att området är tryggare på grund av den lägre hastigheten. 
Med anledning av detta ligger förslag J sist av de förslag som presenteras i detta underlag, om 
det inte är relevant för en utredning och förändring av centrala stadsbilden är förslag J förslag 
C och de efterkommande flyttas en plats. En utredning av torget och den centrala vägen i 
centrum (Sikforsvägen) är relevant, mellan Folkets hus och fram till korsningen 
Klockarvägen. 
Ett intressant förslag är att eventuellt förflytta den befintliga parkeringen vid torget för att 
göra torgplatsen större och mer tillgänglig, förslagsvis skapa en parkeringsyta vid 
kommunhusets västra sida. Kanske riva det gamla kommunhuset och skapa en park för 
rekreation som exempelvis boulebana, lekplats och möjlighet till uteservering, men det får en 
vidare utredning påvisa vilken nytta området ska uppfylla. Vid en förändring rekommenderas 
att arbeta bort känslan av otillgänglighet som finns där, vilket gör att personer inte vågar 
nyttja den fina yta som finns där. 
 

  
Figur 6: Förslag till 30 zon 
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Inriktning på utformning och kvalitéter 
 
Trygghet 
Alla GC-vägar i Hällefors ska kännas trafiksäkra och trygga. Gång- och cykeltrafikanter ska 
kunna känna sig trygga oavsett tidpunkt, ålder och kön. En viktig aspekt för ökad trygghet är 
en väl genomtänkt belysning utmed GC-nätet. En god belysning gör det möjligt för trafikanter 
att upptäcka hinder på vägen och även synliggöra sig för andra trafikanter samt förbättrar allas 
orienterbarhet i omgivningen. En god belysning är särskilt viktig vid kritiska punkter som 
exempelvis överfarter och tunnlar som kan kännas otrygga vid bristfällig belysning. 
 
Områden där säkerhet är extra viktigt är vanligtvis förskolor och skolor, där många unga och 
oerfarna trafikanter befinner sig. Det är därför viktigt att det finns trafiksäkra GC-vägar och 
passagepunkter då barn som cyklar eller går till skolan kan lära sig förstå trafiken, över tid 
kommer trafiksäkerheten och tryggheten att öka. 
 
Utformning 
Hällefors med omkringliggande områden med samlad bebyggelse hör till kategorin mindre 
tätorter och bedömningen är att kapacitetsproblem i GC-nätet sällan uppstår. Nedan anges 
förslag till målstandard för befintlig och nya GC-vägar inom Hällefors kommun. GC-vägarna 
kan delas in i två grupper: 
 
- GC-vägar inom Hällefors och mot Grythyttan. 2,5 - 4 m breda, belagda med asfalt och 
belysta. 
 
Vid korsningspunkter mellan gång- och cykelvägar och fordonstrafik bör principer tillämpas: 
 
- Huvudstråk och skolvägar: 
  Fordonens hastighet skall ej överstiga 30 km/h i korsningspunkten. 
 
- Övriga gång- och cykelvägar: 
  Fordonets hastighet bör ej överstiga 30 km/h i korsningspunkten. 

Drift och underhåll 
Det är viktigt med god drift och underhåll av GC-vägar för att främja den positiva upplevelsen 
av cykling. Med anledning av detta är det viktigt att potthål åtgärdas skyndsamt då dessa 
utgör en säkerhetsrisk för oskyddade trafikanter. Andra exempel på underhåll är siktröjning av 
skymmande växtlighet, sopa rent på GC-vägar från sand, grus, grenar, löv och glassplitter 
mm. 
 
Under vintertid bör de strategiskt viktigaste cykelstråken snöröjas före bilvägarna. 
Anledningen till detta är att gång- och cykeltrafikanters framkomlighet påverkas betydligt mer 
än bilisternas framkomlighet vid snöfall. I takt med att nätet byggs ut måste också budgeten 
för drift och underhåll utökas i samma omfattning för att säkerställa en god kvalité och att 
investeringen av GC-nätet nyttjas under hela året och inte endast delar av året. 
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Cykelvägvisning och skyltning 
Genom en enhetlig skyltning ökar GC-vägarnas status och risken för missförstånd minskas. 
Det är viktigt att huvudstråken märks ut. Detta kan göras genom skyltar och/eller markering 
av stråken. 
 
Vidare är det viktigt att det finns en bra vägvisning, vilket leder till att cyklister på ett enklare 
sätt hittar dit de ska även i sådana lägen där gång- och cykelstråken är skilda från det övriga 
vägnätet och dess vägvisare. Detta ökar också identiteten på staden, områden och dess 
omgivning. 
 
Cykelvägvisning uppmärksammar även möjligheterna till att cykla genom att de visar de 
möjliga cykelförbindelserna samt att avståndet kanske inte är så långt som man tror. 
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Prioritering 
 
De vägar som bör prioriteras för Hällefors tätort ska syfta till att skapa GC-nät med 
huvudstråk och sammanbinda prioriterade målpunkter. De viktigaste knutpunkterna är 
skola/förskolor och andra anläggningar där barn rör sig, folkhögskola, resecentrum, centrum 
och handel. Här är det särskilt viktigt att det finns trafiksäkra och gena GC-vägar. 
 
I andra hand bör prioritering ske kring andra viktiga målpunkter som exempelvis 
arbetsplatser, vårdinrättningar och rekreationsområden. 
 
I denna cykelplan redovisas endast en schablonkostnad och mer exakta kostnader, 
utformningar och lokaliseringar kommer att projekteras först då en åtgärd blir aktuell. 
 
Prioriteringsordning 
Syftet med prioriteringsordningen är att ge ansvariga ett underlag för att mer i detalj kunna 
utreda och planera ett genomförande. Materialet är även ett underlag för 
investeringsbudgeten. För att kunna göra en prioritering bör följande utgångspunkter 
användas, se figur 7. 
 
1. Målpunkter som rör skolor, förskolor och andra anläggningar där barn- och ungdomar rör 
sig. 
Objekt ex A, B, D, E, F, K 
 
2. Sträckor eller punkter med låg trafiksäkerhetsstandard och stora trafikmängder. 
Objekt K, J 
 
3. Åtgärder som knyter ihop redan utbyggt gång- och cykelnät (missing link). 
Objekt A, B, J 
 
4. Andra målpunkter såsom exempelvis tätorternas centrum, butiker/service och tågstation 
med mera. 
Objekt B, G, H, J 
 
5. Knyta ihop tätortsdelar. 
Objekt C, H, K 
 
6. Arbetspendling. 
Objekt A, B, J 

 
7. Rekreationsstråk. 
Objekt J, K 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Gång och cykelplan för Hällefors 

24 
 

 
Objektsbeskrivning - översikt 
Arbetet med cykelplanen har identifierat en rad brister och problem i gång- och cykelnätet. 
För att komma till rätta med denna problematik har ett antal åtgärdsförslag tagits fram. De 
olika åtgärderna presenteras översiktligt under figur 7 och med mer detaljerade under 
objektsbeskrivningen för varje separat åtgärd. 
 
Åtgärderna syftar till att ge cykelnätet en mer homogen och tillgänglig struktur. Genom att 
skapa ett antal prioriterade radiella stråk från tätortens ytterområden och ansluta dessa mot de 
viktigaste målpunkterna i tätortens kärna så kan cykelresan upplevas mer attraktiv och kan 
därmed utgöra ett mer konkurrenskraftigt alternativ till den korta bilresan. 
 
En annan viktig aspekt med åtgärderna är ökad trafiksäkerhet genom att ge cyklisterna ökad 
prioritet vid konflikter med övrig fordonstrafik. Det innebär att anslutande vägar mot radiella 
huvudcykelstråk ska regelmässigt underordna sig cykeltrafiken. I de fall där huvudstråk 
korsar större vägar bör passagen i första hand vara planskild och i andra hand vara 
hastighetssäkrad med fysiska hinder till 30 km/h. 
 
Flera av åtgärderna bör ses för utförande i ett längre perspektiv men genom att upprätta en 
åtgårdsbank så kommer planeringen av hur kommande investeringsmedel ska användas bli 
betydligt mer effektiv och ändamålsenlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild på gångpassage över riksväg 63. 
 
 



    Gång och cykelplan för Hällefors 

25 
 

 

 
Figur 7: Objekt översikt. 
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Objektbeskrivning - detalj 
Objekt A - Finnbergsvägen (prioritet 1) 
 
Motiv till åtgärd 
Finnbergsvägen är en viktig målpunkt för många barn och ungdomar. Bilvägen har en 
hastighet av 50 km/h. Cykelbron tar slut på vid bilvägen och möter ett övergångsställe och 
inte en separerad GC-överfart, det saknas GC-väg hela vägen fram till skola. 
 
I dagsläget finns ingen GC-väg längs hela bilvägen, GC-vägarna från de två broarna avslutas 
direkt vid bilvägen. Oskyddade trafikanter är inte säkra här. 
Förutsättningar idag är en total vägbredd på 10 m, fördelningen är en gångbana på 2,1 m samt 
en vägbana som är 8 m, belysning finns, men på fel sida. 
 
Längd på objektet 
Cirka 375 m. 
 
Förslag till utförande 
GC-vägen bör vara längsgående utmed hela sträckningen på den norra sidan mellan de två A 
punkterna och ha en bredd på 4 m och en körbana på 6 m. 
  
Hastigheten bör justeras till 30 km/h längs hela Finnbergsvägen. 
GC-vägen lämpar sig bäst på den norra sidan av vägen för att möta de två broarna på ett 
snyggt och tillgänglig sätt. Planskild överfart finns och behöver kompetteras med ytterligare 
en vid andra bron. 
 
När denna sträckning dras, bör belysning vara på samma sida som GC-vägen och även ha en 
uppsamlande fålla för att sänka hastigheten för dem som kommer från bron som kanske inte 
är observanta för fordonstrafiken som rör sig där. Ytterligare förstärkt belysning i området vid 
GC-passagerna göra platsen mer trygg och tillgänglig under hela året. 
  
Kostnad för utförande 
Utförande av objektet har bedömts kosta ca 1,5 miljoner kr.  
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Objekt A - Finnbergsvägen (prioritet 1) 
 
 
    
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På bilden påvisar vi var GC-väg bör vara på den vänstra sidan, där det även ska finnas 
belysning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Gång och cykelplan för Hällefors 

28 
 

 
Objekt B - Postvägen - Kyllervägen (prioritet 2) 
 
Motiv till åtgärd 
Missing link kompettering, för att få en så trygg och säker GC-väg längs hela sträckan behövs 
komplettering mellan B-punkterna för att föra samman bostadsområdet på en östra sidan av 
Hällefors och Hällefors centrum vidare mot skola. Det behöver även kompletteras med en 
separerad gång- och cykelöverfart mot centrum och vidare mot vårdcentral, skola/förskola. 
Vägens totala bredd idag är 12,5 m. 2,5 m gångbana, 7,5 m bred körbana samt 2,8 m 
gångbana. 
 
Längd på objektet 
Cirka 400 m 
 
Förslag till utförande 
Missing link komplettering. Avsaknad länk för att knyta ihop bostadsområdet (Kyllerstråket) 
mot resecentrum, centrum och skolor. Den nya länken färdigställer hela sträckan och 
förbättrar framkomligheten för cyklisterna och skapar ett huvudstråk. 
GC-väg som är 4 m bred, 6,5 m bred körbana samt 2 m bred gångbana. 
 
Kostnad för utförande 
1,8 miljoner kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Gång och cykelplan för Hällefors 

29 
 

 
Objekt C - Gillersvägen (prioritet 3) 
 
Motiv till åtgärd 
Gång och cykelstråk mot centrum, detta bidrag kan bidra till ökad cykeltrafik på den aktuella 
sträckan, främst ifrån ytterområden, men främst från bostadsområdet Bjässtestråket och dess 
överfart. Här behöver det kompletteras med separerad gång och cykelöverfart, alternativt ett 
signalsystem vid GC-passage mot Bjässestråket. GC-vägen kompletteras med 
belysningsstolpar längs hela sträckan. Vägens bredd är 10,8 m, det finns parkeringar under 
vägsträckningen samt en liten gångbana på cirka en meter bitvis.  
 
Längd på objektet 
Cirka 1100 m 
 
Förslag till utförande 
Vägen är i ett villaområde strax nära centrum och som leder mot förskolor och vårdcentral. 
Vägens bredd är 10,8 m och det finns belysning längs sträckan. Befintliga parkeringar längs 
sträckan bör justeras mot GC-vägen på västra sidan så de möter GC-vägen bättre. 
Utformningen bör vara 3,5 m GC-väg, samt 6,5 m körbana sen behålla den lilla gångbana som 
finns bitvis mot villorna på den högra sidan. 
 
Här behövs det kompletteras med en separerad gång och cykelöverfart. 
 
Kostnad för utförande 
4,5 miljoner kr. 
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Objekt D - Bjässevägen (prioritet 4) 
 
Motiv till åtgärd 

Bjässevägen mot centrum har idag en bredd av 9 m, 1,8 m är gångbana samt 7,2 m körbana.  
Cykeltrafik kan inte förflytta sig trafiksäkert på den aktuella sträckan som ligger i en 
nerförsbacke och möter mot en korsning med mycket trafik, det finns risk att cyklister 
kommer med hög fart när de ska passera korsningen. 
 

Längd på objektet 

Cirka 740 m 

 
Förslag till utförande 
En separerad GC-väg bredvid körbana ner mot korsningen som leder mot centrum, skola, 
förskolor, då det är en nedförsbacken rekommenderas en fålla som fångar in och får cyklisten 
att sänka hastigheten före korsningen. Rekommendationen är att GC-vägen är 3 m samt en 
körbana på 6 m det finns belysning längs sträckan som eventuellt behöver kompletteras med 
någon mer belysning i korsningar. Då hastigheten i området är 50 km/h, bör det i alla yttre 
bostadsområden vara en maxhastighet på 30 km/h. 
 
Här behöver det även kompletteras med en separerad gång och cykelöverfart, alternativt ett 
signalsystem. 
 
Kostnad för utförande 
3 060 000 kr. 
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Objekt E - Basvägen (prioritet 5) 
 
Motiv till åtgärd 

I Hällefors finns ett närliggande motionsspår som är en viktig målpunkt för hela Hällefors. 
För att både gå och cykla till aktiviteter i området på ett trafiksäkert sätt till 
motionsanläggningen, både via bilvägen samt i bostadsområdet bör det finnas en trafiksäker 
GC-väg. Vägen är 10,3 m bred, det finns ingen GC-väg till anläggningen, belysning finns, 
samt att i bostadsområdet rakt mot anläggningen saknas en GC-väg. 
  
Längd på objektet 

Cirka 540, samt 75 m, totalt 615 m. 
 
Förslag till utförande 
Cykelbana dras längs Basvägen som sluter mot befintlig gång och cykelbana mot centrum, 
samt att gång- och cykelbana i villaområdet Hurtigvägen som ansluter mot Mogrensvägen för 
att få en genare väg mot motionsanläggningen. Överfart för GC-väg bör lämpligtvis vara 
närmre riksvägen. Utformningen av GC-vägen längs Basvägen bör vara 3,5 m bred, samt ha 
en körbana som är 6,5 m bred. 
 
Kostnad för utförande 

2 560 000 kr 
 
     
 
 
 
 
 

 

 

Denna bit bör prioreteras vid drift 
och underhåll, så som snöröjning. 
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Objekt F - Schillingvägen (prioritet 6) 
 
Motiv till åtgärd 

Schillingvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från villaområdet vidare 
mot centrum, skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt kännas ha prioritet. Belysning 
finns idag på båda sidor, det finns en busshållplats att ha hänsyn till vid sidan om riksvägen. 
 

Längd på objektet 

Cirka 600 m 
 
Förslag till utförande 
Schillingvägen mot centrum, hastighetssäkras till 30 vid korsningen 
Gillersvägen/Schillingvägen. GC-väg från överfarten väg 63 hela vägen mot centrum. 
Belysning kompletteras i samband med denna åtgärd. Cykelhänvisningar mot centrum och 
områden med sträckningshänvisningar. GC-väg lämpas sig bäst på den södra sidan och 
förslag är att vägen har en form av 3 m GC-väg, 0,5 m bred trottoar på norra sidan, 7,6 m bred 
körbana från Riksväg 63 fram t.o.m. korsningen Gillersvägen/Schillingvägen. För att sedan 
behålla gångbanan på norra sidan mot centrum med sin fulla bredd.  
 
Kostnad för utförande 
2,7 miljoner kr 
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Objekt G - Källvägen, Bergslagsvägen och Billockvägen (prioritet 7) 
 
Motiv till åtgärd 

Källvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från villaområde mot centrum, 
och vidare till skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt kännas ha prioritet och 
hastigheten bör justeras till 30 km/h. Idag är denna vägs bredd enligt följande, 2 m gångväg 
samt 6,7 m bilväg. 
 
Längd på objektet 
Cirka 480 m 
 
Förslag till utförande 
GC-vägen sträcks längs hela vägen mot centrum. Belysning sätts upp i samband med denna 
åtgärd. Cykelhänvisningar mot centrum, vårdcentral och vidare mot bostadsområden. GC-
vägen bör vara på den norra sidan och bör vara utformat med 3,5 m GC-väg samt 6 m 
körbana. 
 
Kostnad för utförande 
1 920 000 kr. 
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Objekt H - Bergslagsvägen (prioritet 8) 
 
Motiv till åtgärd 

Bergslagsvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet i centrum som leder 
vidare mot villaområde, centrum, och vidare till skola, förskola, vårdcentral. Cykel ska tydligt 
kännas ha prioritet och hastigheten ska justeras till 30 km/h. Vägens totala bredd i norr är 16 
meter bred och innehar parkeringsplatser, i vägens södra del är vägens bredd 1,2 m gångbana, 
7 m körbana samt 1,8 m gångbana med belysning på den sidan där gångbanan är smalast. 
 

Längd på objektet 

Cirka 420 m 
 
Förslag till utförande 
GC-väg sträcks längs hela sträckan. Belysning sätts upp i samband med denna åtgärd. I den 
södra änden är förslag att ha en GC-väg som är 3 m bred på den östra sidan och sätta 
belysningen på samma sida och ha 1 m gångbana på den västra sidan för snöupptagning och 
en körbana på 6 m. I den norra änden bör det vara 3 m GC-väg, 5 m parkering som är 2,5 m 
breda platser. 6 m körbana samt utmätta handikappsparkeringar och en gångbana som är 2 m. 
  
Kostnad för utförande 
1 680 000 kr. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cykelparkeringar nyttjas ej. 
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Objekt I - Sävenforsvägen (prioritet 9) 
 
Motiv till åtgärd 

Sävenforsvägen har en gångväg som knyter samman bostadsområden mot 
motionsanläggningen i Hällefors. Det finns ingen GC-väg och belysning saknas, gångvägen 
passerar över en trafikerad väg med ett farthinder. 
Parkeringsplatser finns längsgående med vägen och gångvägen är separerad från bilvägen. 
Vägen har följande mått, 1,5 m gångbana, 15,5 m väg med parkering på samt 3 m separerad 
gångväg. 
 

Längd på objektet 

Cirka 400 m 
 
Förslag till utförande 
GC-väg kompletteras hela vägen och vidare över mot överfart Sävenforsvägen. Belysning 
sätts upp i samband med denna åtgärd. Hastigheten kan behållas till 50 km/h. I korsningen 
Sävenforsvägen/Svedbergsvägen, Silvergruvvägen, strax efter korsningen österut behövs en 
planskild cykelöverfart med en hanstighetsbegränsning vid själva överfarten. Cykel ska 
tydligt kännas ha prioritet och hastigheten ska justeras till 30 km/h. Den befintliga gångvägen 
görs om till en GC-väg som är 3 m bred. 
 
Kostnad för utförande 
1 miljon kr. 
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Objekt J - Sikforsvägen (prioritet 10) 
 

Motiv till åtgärd 

Sikforsvägen är en naturlig led som kompletterar hela cykelnätet från GC-väg vid 
bensinstation genom centrum och vidare mot industriområde. Stråket knyter samman hela 
centrum och blir ett naturligt inslag som knyter västra delen om järnvägen med centrum.  
Hastigheten bör vara 30 km/h mellan Bjässevägen, Gillersvägen/Sikforsvägen längs hela 
sträckan fram till efter överfarten före Handelsvägen, Sävenforsvägen/Sikforsvägen. 
 

Längd på objektet 

Cirka 1440 m 
 
Förslag till utförande 
GC-vägen sträcks längs hela vägen mot centrum. Belysning sätts upp i samband med denna 
åtgärd. Cykelhänvisningar mot Industriområde, centrum, vårdcentral, skola och vidare mot 
bostadsområden. 
Första sträckan till fram till korsningen med lekplatsen på sin högra sida, bör GC-vägen vara 
på samma sida som parken, i samband med detta dras belysningen till samma sida och bänkar 
och cykelställ monteras på lämplig plats mot lekplatsen. 
 
Vid korsningen strax efter behålls passagepunkten över vägen och gör om denna till en 
planskild GC-väg över korsningen där GC-vägen nu fortsätter genom hela centrum på den 
östra sidan och de befintliga gångpassagerna justeras till GC-passagepunkter. 
Efter järnvägen mot industriområdet så finns det belysningsstolpar, men inte belysning, 
förslagsvis för att behålla en enhet i stadskärnan så förläggs GC-vägen på samma sida ända 
fram till bron mot industriområdet. Önskad vägbredd på GC-väg är 4 m längs hela sträckan. 
Strax före Herrgården bör gångvägen på den norra sidan vara 1 m, för att ta upp snö, samt den 
södra sidan vara 4 m och körbana vara 7 m bred. 
 
Kostnad för utförande 
5,9 miljoner kr. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekparken 
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Centrum 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mot Herrgården 
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Objekt K - Grythyttevägen (prioritet 11) Trafikverkets väg 
 
Motiv till åtgärd 

För att knyta samman hela stråket längs Grythyttevägen (väg 63) och skapa ett gång- och 
cykelstråk som binder samman genomfartsväg genom hela Hällefors mot den nya GC-väg 
som kommer från Grythyttan och bör vidare gå fram till hembygdsgården och vidare till 
Hökhöjden/Toppstugan. 
 

Längd på objektet 

Cirka 3 550 m 
 
Förslag till utförande 
Separerad GC-väg genom hela Hällefors som möter upp den nya väg som kommer från 
Grythyttan, GC-vägen ska gå längs hela sträckan genom Hällefors fram till 
Hökhöjden/Toppstugan. Säkerställ belysning längs GC-vägen. Den bör möta upp varje 
busshållplats och sätta upp cykelställ under tak där cyklar kan låsas fast vid varje 
busshållplats för att uppmuntra till cykling fram till busshållplatserna. I samband med detta 
bör gång- och cykelöverfarterna utformas trafiksäkrare samt uppföra två gång och 
cykelpassager en vid hembygdsgården och en vid Basvägen/Grythyttevägen samt flytta 
trafikljuset som finns till Schillingvägen som blir en viktigare led i GC-nätet. 
 
Kostnad för utförande 
14,3 miljoner kr 
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Kostnader, prioritering och ekonomiska ansvar 

 

En översiktlig kostnadsbedömning av respektive objekt har utförts. Bedömningen bygger på 
erfarenhetsmässiga á-priser för liknande projekt som utförts. 
 
Trafikverket är väghållarte för sträckan som berör objekt K och är därigenom formellt 
ansvariga för dess investering. En fortsatt process mellan Trafikverket, Region Örebro och 
Hällefors kommun ska klargöra hur det ekonomiska ansvaret ska fördelas för de investeringar 
som föreslås i nedstående handlingsplan. 
 
 

Prio Objekt Antal Kostnad [Kr] Funktion 

 
     Trafiksäkerhet       Skolväg            Arbete          Rekreation 

 

1 

 

 
Objekt A 

Finnbergsvägen 

 
Ca 

375 m 

 
Ca 1,5 miljoner kr 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

Anm: Skolväg och därmed prioriterad åtgärd. 

 

2 

 

 
Objekt B 

Postvägen-kyllervägen 

 
Ca 

400 m 

 
Ca 1,8 miljoner kr  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Anm: Missing link – Angelägen åtgärd för att knyta samman hela stråket, öka trafiksäkerheten och 
framkomligheten. 

 

3 

 

 
Objekt C 

Gillersvägen 

 
Ca 

1100 m 

 
Ca 4,5 miljoner kr 

 
X 

  
X 

 

Anm: Knyter ihop centrala ytterområdet på ett bra sätt för förflyttning mellan olika områden. 

 

4 

 

 
Objekt D 

Bjässevägen 

 
Ca 

740 m 

 
Ca 3 060 000 kr 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

Anm: Uppsamlande sträckning för både skolbarn och cykelpendling på ett trafiksäkert sätt, mot centrum, skola 
och arbetsplatser. 

 
5 

 

 
Objekt E 
Basvägen 

Ca 540 
m samt 
75 m   

 
Ca 2 560 000 kr  

 
X 

 
X 

  
X 

Anm: Rekreationscykling till motionsanläggning, ger en trafiksäker förflyttning för unga. 

 
6 

 

 
Objekt F 

Schillingvägen 

 
Ca 

600 m 

 
Ca 2,7 miljoner kr  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Anm: Naturlig viktig led för främst skolungdomar som kopplar samman mot centrum och skola. 

 
7 

 

Objekt G 
Källvägen, Bergslags- 
vägen, billockvägen 

 
Ca 

480 m 

 
Ca 1 920 000 kr 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Anm: Naturlig viktig del som binder samman centrum för vidare förflyttning till skola/förskola, vårdcentral och 
industriområde. 

 

Prio Objekt Antal Kostnad [Kr] Funktion 

 
     Trafiksäkerhet       Skolväg            Arbete          Rekreation 

 
8 

 

 
Objekt H 

Bergslagsvägen 

 
Ca 

420 m 

 
Ca 1,7 miljoner kr 

 
X 

 
X 

  
X 

Anm: Knyter ihop inre centrum på ett naturligt sätt för vidare förflyttning mellan centrum, skola/förskola, 
vårdcentral och industriområde. 

 
9 

 

 
Objekt I 

Sävenforsvägen 

 
Ca 

400 m 

 
Ca 1 miljon kr 

 
X 

 
X 

  
X 

Anm: Knyta ihop träningsområdet mot den övriga stadsmiljön på ett naturligt sätt. 

 
10 

 

 
Objekt J 

Sikforsvägen 

 
Ca 

1440 m 

 
Ca 5,9 miljoner kr 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Anm: Naturlig led genom hela stadskärnan för att bilda ihop staden genom centrum mot skola/förskola, handel, 
industriområde. 

 
11 

 

 
Objekt K 

Grythyttevägen 

 
Ca 

2620 m 

 
Ca 14,3 miljoner 

kr 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Anm: Ett naturligt stråk som passerar genom hela Hällefors, binder samman staden från söder till norr och 
kommer möta upp mot den planerade GC-vägen mellan Grythyttan och Hällefors, det skapar då ett 
sammanhängande CG-nät för hela Hällefors. 
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Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2019-06-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Utredning naturbadplatser, dnr KS 18/00218 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-10-23 § 215 
Utredning badplatser i Hällefors kommun daterad 2019-05-15 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna av ett övertagande av naturbadplatserna Sången och 
Grythyttan från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vidare skulle 
kommunförvaltningen kategorisera naturbadplatserna i kommunen. 
Naturbadplatserna Sången och Grythyttan sköts idag av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.  
 
Utredningen visar att ett övertagande av skötseln av Sången och Grythyttans 
badplats är möjligt. Hällefors kommun har idag resurserna att återta skötseln 
av de kommunala badplatserna. Eftersom tillsynen idag består av helt 
upphandlad tjänst kommer det finnas samordningsvinster att driva 
badplatserna i egen regi. Dock kräver ett övertagande en förändring i nu 
gällande förbundsordning.  
 

Ekonomi 
I och med samordningsmöjligheterna för kommunförvaltningen finns det 
en ekonomisk vinst att överta badplatserna. Hällefors kommun får idag 
betala overheadkostnader för idrott och motion inom 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen trots att kommunen har en liten 
del av den totala verksamheten. Den ekonomiska fördelen som det kan ge 
kan då återinvesteras som t.ex. bättre skyltning och specifik skötsel av 
naturbadplatserna, vilket då kommer medborgarna till gagn. 
 
Folkhälsa 
Bättre skötta badplatser ger en högre utnyttjandegrad vilket främjar att 
människor rör sig. 
 
Miljö 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Bättre skötta badplatser ger en högre utnyttjandegrad vilket främjar att 
medborgarna använder dem. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett 

återtagande av skötseln av Sången och Grythyttans naturbadplatser. 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att publicera en rangordning av 

övriga badplatser på Hällefors kommuns hemsida samt ta fram och skylta 
badplatserna med adekvat information inom kommunstyrelsens 
budgetram för badplatser.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om ändring i förbundsordningen och 
krav på beslut i alla fyra kommuner, vilket besvaras av samhällstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer frågor om Sikfors och Bredsjös naturbadplatser, 
vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om toaletter i Storsand, vilket besvaras 
av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om kategorisering av naturbadplatsen Bredsjö, 
där brygga saknas i kartläggningen trots att det tidigare funnits en, vilket 
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om möjligheter att skylta upp kring 
naturbadplatserna redan nu när ansvaret för driften ligger på 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, vilket delvis besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om eventuella bidrag till föreningar 
som sköter naturbadplatser, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om överfulla sopkärl, vilket besvaras av 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Alf Wikström (V) ställer fråga om möjligheten att undersöka olika alternativ 
för naturbadplatsen i Bredsjö, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Alf Wikström (V), Vivianne Pettersson 
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(M) och ordförande Annalena Järnberg (S) utan att yrka. 
 
Vivianne Pettersson (M) tilläggsyrkar att förvaltningen får i uppdrag att 
komma tillbaka med förslag på vilka badplatser som kommunen ska ta ansvar 
för om förbundsordningen ändras. 
 
Alf Wikström (V) tilläggsyrkar att en standarkostnad för en kommunal 
badplats tas fram. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer först bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på 
Vivianne Petterssons (M) tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Avslutningsvis ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på 
Alf Wikströms (V) tilläggsyrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att påbörja processen med ett återtagande 
av skötseln av Sången och Grythyttans naturbadplatser. 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att publicera en rangordning av övriga 
badplatser på Hällefors kommuns hemsida samt ta fram och skylta 
badplatserna med adekvat information inom kommunstyrelsens budgetram för 
badplatser.  
 
Förvaltningen får i uppdrag att komma tillbaka med förslag på vilka 
badplatser som kommunen ska ta ansvar för om förbundsordningen ändras. 
 
En standarkostnad för en kommunal badplats tas fram. 
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1 Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-23 § 215 att ge 
kommunförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna av 
ett övertagande av naturbadplatserna Sången och Grythyttan från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Vidare skulle 
kommunförvaltningen kategorisera naturbadplatserna i 
kommunen. Naturbadplatserna Sången och Grythyttan sköts idag 
av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Utredningen har 
genomlyst skötsel, ekonomi samt om ett övertagande av 
förvaltningen är möjlig.  
 
Utredningen visar att ett övertagande av skötseln av Sången och 
Grythyttans badplats är möjlig. Skötseln är till stor del en 
upphandlad tjänst av entreprenör idag, vilket kan skötas av 
kommunens egen förvaltning. Praktisk tillsyn och skötsel kan 
även ingå i den tänkta serviceorganisationen inom 
fastighetsavdelningen som ett uppdrag. . Dock kräver ett 
övertagande en förändring i nu gällande förbundsordning. 
 
2 Hällefors kommuns badplatser 

Hällefors kommun har totalt 12 stycken inventerade 
naturbadplatser. Skickat varierar stort mellan standarden och 
skötselnivån. Från de mest utrustade som t.ex. Sångens 
naturbadplats där alla bekvämligheter finns till den enklaste vid 
Gäddsjön där det endast finns en grillplats. Alla naturbadplatser 
kan anses som välbesökta, föregående sommar gav även den en 
renässans åt naturbadplatserna som tidigare fallit i glömska. 
 
Naturbadplatserna i Sången och Grythyttan sköts av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Övriga naturbadplatser 
i kommunen sköts ideellt av byalag, föreningar och ibland av 
boende i närhet till naturbadplatsen, samt de som det inte finns 
skötsel på alls. I två specifika fall så ha byalag och förening 
meddelat kommunen att de inte längre har resurser eller 
kapacitet att sköta sina naturbadplatser. Det gäller då Bredsjö 
och Sikfors. Med de ekonomiska medel som finns så kan heller 
inte Hällefors kommun påta sig skötsel av fler naturbadplatser. 
En lösning kan vara att då sänka standarden så att tillsyn en eller 
två gånger per år kan räcka. Oavsett vem som sköter en 
naturbadplats så är markägaren ytterst ansvarig. 
 
2.1 Ekonomi 
Kostnaden för de naturbadplatser som Hällefors kommun 
ansvara för driften på idag uppgick 2018 till 193000 kronor, 
vilket ingår i Samhällsbyggnadsförbundets budget för idrotts- 
och motionsanläggningar. Det gäller då Sångens samt 
Grythyttan badplats. I det ingår det försäkring, skötsel via 
entreprenad, vattenprover, säkerställande av 
vattensäkerheten(dykning vid baden), soptömning och en 
hyrtoalett till Sångens badplats. Till detta kommer kostnader för 
ett antal soptunnor vid några av naturbadplatserna.  
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Driftkostnad för naturbad 2018 2017 
Skötselkostnad 
entreprenör 170000 144000 
Maskinkostnad 5000 5000 
Avfallskostnad 10000 10000 
Labb kostnad 
vattenprover 7000 5000 
Försäkringar 1000 0 
Totalt i sek 193 000  164 000  
 
Siffror från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
 
 
2.2 Dagens förvaltning 
Skötseln av Sångens och Grythyttan naturbadplats sköts idag av 
en entreprenör som är upphandlad av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. I övrigt så görs inga 
andra åtgärder av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen än 
punktinsatser vid nedskräpning. Då det gäller skötseln av 
entreprenören så är den styrd av ett driftavtal samt ett 
egenkontrollprogram framtaget av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen.  
 
2.2.1 Problembild 
Klagomål kring naturbadplatserna som finns i kommunen kan 
oftast härledas till följande: nedskräpning, överfulla soptunnor, 
skräp som besökare ej tagit reda på och vandalisering. Eldning 
under eldningsförbudstid är också vanligt förekommande samt 
att turister/campare ockuperar badplatser under lång tid. 
 
En förklaring, förutom oaktsamhet från besökare, kan vara brist 
på information vid aktuell plats vilket kan ge känslan av att det 
inte är en allmän plats utan ”naturplats” där t.ex. camping är 
tillåten enligt allemansrätten. En lösning kan vara att informera 
vid alla naturbadbadplatser om vem som är huvudman, det vill 
säga markägaren eller annan driftansvarig, kontaktmöjligheter 
och regler som gäller vid naturbadplatserna på fler språk. Vill 
man säkerställa att reglerna följs så kommer någon form av 
tillsyn att krävas. 
 
2.2.2 Övertagande 
Övertagande från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är 
möjligt utifrån de uppgifter som framkommit i utredningen. Det 
som inte framkomit är hur stora overheadkostnader som tillhör 
skötseln av naturbadplatserna.  Om kommunförvaltningen ska 
överta skötseln av naturbadplatserna Sången och Grythyttan så 
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finns det i den två delar. En administrativ del som innefattar 
upphandling av vissa tjänster samt tillsyn och en del med viss 
daglig skötsel som kan ingår i den planerade 
serviceorganisationen inom fastighetsavdelningen. Då tillsynen 
och skötseln idag består av upphandlad tjänst, så kan det i 
framtiden i viss mån ingå i upphandlingen av nya entreprenörer 
inom fastighetsavdelningen. Det kan då ge en volymökning i 
upphandlingen som i sin tur ger ett lägre pris. 
 
Ett eventuellt övertagande av skötseln av naturbadplatserna 
innebär att avsteg från förbundsordningen måste göras. 
Naturbadplatser ingår i förbundsordningen under idrotts och 
fritidsanläggningar. Vid ett övertagande gäller gängse ordning 
vid avsteg från förbundsordningen. 
 
3 Kategorisering av naturbadplatser 

Prioriteringen är gjord utifrån aktuell servicegrad samt 
utrustning på de olika naturbadplatserna. Tillgängligheten 
varierar stort mellan dem. Skötseln varierar från att föreningar 
och byalag sköter naturbadplatsen till de som är helt utan 
skötsel. Graderingen är gjord utifrån skötselgrad samt  
utrustningsnivå på aktuell naturbadplats. Graderingen utgår ifrån 
1 mest utrustad till 4 som kan var en icke skött naturbadplats. 
 
 
 
 
 

4 Slutsats 

Hällefors kommun har idag möjligheten att återta skötseln av de 
kommunala naturbadplatserna. Eftersom tillsynen idag består av 
helt eller delvis upphandlad tjänst, så kommer det finnas 
samordningsvinster att driva naturbadplatserna i egen regi. Till 
det så bör skyltning ske av de ovan nämnda naturbadplatserna 
med information om vad som gäller vid de allmänna 
naturbadplatserna. Detta i samråd med de föreningar och byalag 
som idag sköter dessa naturbadplatser.  

  

Nr Badplats Livboj Omklädshytt Brygga soptunna Toalett Bord 
1 Sången x x x x x x 
1 Grythyttan x x x x x x 
1 Sikfors x x x x x x 
1 Silvergruvan x x x x x x 
2 Bredsjö x x       x 
2 Hjulsjö x x x     x 
3 Skatviken x     x x   
3 Hedtjärn x x   x     
4 Sävsjön x x         
4 Storsand x           
4 Gäddsjön x     x     
4 Sirsjöberg       x     



6(7) 

 

5 Referens 

Ekonomiskt underlag från Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 
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Nybyggnation av förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-19 § 149 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-02-§ 75 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet i januari 2019 kommunförvaltningen 
i uppdrag att projektera en ny platsbyggd förskola med fyra avdelningar och 
tillagningskök vid förskolan Lärkan och att därefter upphandla densamma. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars beslutades om ändrad inriktning 
på byggnationen, från platsbyggd till prefabricerad modulbyggnad, som kan 
avvecklas vid minskade behov. Detta med anledning av att den senaste 
befolkningsprognosen pekar på successivt minskat antal barn i åldern 1-5 år i 
kommunen.   
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen genomför i skrivande stund en upphandling av en 
prefabricerad modulbyggd förskola med fyra avdelningar och 
tillagningskök. Anbudsöppning kommer att ske vid Hällefors kommun den 
17 juni. Investerings- och driftkostnader förknippade med en ny förskola 
kommer därför att presenteras på bordet vid kommunstyrelses 
sammanträde den 18 juni tillsammans med en komplett kalkyl för 
alternativet att behålla och renovera de befintliga förskolorna Masken och 
Bananen. Även kostnader för rivning, avveckling och återställning av 
Masken och Bananen kommer att presenteras vid detta sammanträde.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Ur ett miljöperspektiv är nybyggnation att föredra då en nybyggd förskola 
har en betydligt bättre energiprestanda än de befintliga förskolorna. Även 
om vissa energiförbättrande åtgärder skulle kunna genomföras vid en 
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genomgripande renovering är det inte möjligt att exempelvis uppnå samma 
isoleringstjocklek i bjälklag. Förskolan Masken är byggd på en oisolerad 
platta på mark vilken inte går att isolera underifrån och isolering ovan 
befintlig platta riskerar att skapa fuktproblem i konstruktionen och medför 
dessutom följdfel avseende rumshöjder, dörrplaceringar och dylikt.   
 
Förskolan Bananen är en modulbyggnad med undermålig konstruktion i 
flera avseenden. Byggnaden har dessutom passerat sin tekniska livslängd 
och är mycket ineffektiv ur energisynpunkt, exempelvis värms tilluften 
med elbatteri. En renovering är därför inte ekonomiskt försvarbar. Denna 
förskola bör under alla omständigheter ersättas med en ny byggnad.       
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av 

förskola med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i 
enlighet med föreliggande anbud. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att genomföra nybyggnation av förskola 
med fyra avdelningar, tillagningskök och utemiljö vid Lärkan i enlighet med 
föreliggande anbud. 
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Markköp till utveckling av Lärkans förskola, dnr KS 
19/00119 
 
Beslutsunderlag 
KS 2018-06-19 § 149 
 
Ärendet 
Kommunen har fått i uppdrag att projektera en ny förskola intill den befintliga 
förskolan Lärkan. Tomten som är aktuell för byggnation, Gillershöjden 15:3, 
ägs av Hällefors bostads AB. Kommunen har därför framfört önskemål till 
bostadsbolaget om att köpa tomten.  Bolagsstyreslen har behandlat frågan och 
avvisat en försäljning med argumentet att styrelsens uppdrag och vilja är att 
förädla och utveckla fastighetsbeståndet och att bolagets markinnehav med 
hänvisning till detta inte bör minskas utan svarare ökas, med mark som är 
lämplig för eventuell framtida exploatering.  
 
Bolagsstyrelsen föreslog utifrån det ett byte av mark. Bytet som från början 
diskuterades var Hällefors kommuns fastigheter Gillerhöjden 23:5 Källvägen 
och del av Klockarhagen 12:1 Råkan mot fastigheten Gillershöjden 15:3. När 
bolagsstyrelsen behandlat frågan var önskemålet istället att byta Gillershöjden 
15:3 mot del av Grythyttan 6:358 som bland annat innefattar LIS-området 
öster om Måltidens hus.  
 
Kommunförvaltningen bedömer inte att ett sådant byte går jämt ut för båda 
parter då fastigheten i Grythyttan betingar ett betydligt högre marknadsvärde 
än tomten vid Lärkan.  Kommunförvaltningen anser därför att båda parter bör 
förvärva respektive tomt från motparten mot en köpeskilling motsvarande 
respektive fastighets marknadsvärde. 
 

Ekonomi 
Värdering av fastigheterna är utfört av Fastighetsbyrån 2019-05-13. De 
finner följande värderingar av tomterna: 

• Gillershöjden 23:5 (tomt Källvägen)10 000 kronor 
• Gillerhöjden 15:3 (tomt Vid g:a lärkan) 20 000 kronor 
• Del av klockarhagen 12:1 (g:a Råkan) 10 000 kronor 
• Del av 6:358 (öster måltidens hus) 150 000 kronor 
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Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Fastighet Gillershöjden 15:3 är del i projektet Ny förskola.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för 

värderad summa. 
 

- Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa. 
 

- Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa. 
 
--- 
 
Vivianne Pettersson (M) meddelar att hon ej deltar i beslut på grund av jäv 
och ersätts av Bella-Maria Kronman (V). 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vilken del av 6:358 som 
avses, vilket delvis besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vem som utfört 
värderingen av fastigheterna, vilket besvaras av samhällsstrateg Mikael 
Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg ställer fråga om ansvar för detaljplaner, vilket 
besvaras av samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Köpa fastigheten Gillerhöjden 15:3 från Hällefors bostads AB för värderad 
summa. 
 
Sälja del av 6:358 till Hällefors bostads AB för värderad summa. 
 
Sälja Gillershöjden 23:5 till Hällefors bostads AB för värderad summa. 
 



 

 
 E-post  Organisationsnr  
Hällefors kommun kommun@hellefors.se  212000-1942  
Postadress Besöksadress Telefon  Bankgiro  
Kommunförvaltningen Sikforsvägen 7 0591-641 00 vx  193-8950  
712 83 Hällefors Hällefors     
      
 

 

  
Sida 
1(3) 

Datum  
2019-06-07  

Kommunstyrelsen 
   
   
   
 
  

 
 
Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4, 
dnr KS 19/00145 
 
Beslutsunderlag 
KF 2014-04-08 § 44 
 
Ärendet 
Godtemplargården är belägen på fastigheten Klockarhagen 2:4, på torget i 
Hällefors centrum. Byggnaden är uppförd 1960 och har genom åren 
genomgått ett flertal om- och tillbyggnader för att tillgodose ändrade behov. 
Den senaste större investeringen genomfördes under 2015 då en del av 
fastigheten anpassades för förskoleklass och fritidshem, vilka senare lämnade 
utrymmena i Godtemplargården till förmån för de nybyggda lokalerna på 
Hemgårdsvägen.  
 
I dagsläget är delar av källarvåningen uthyrd till IOGT-NTO. Ett par 
telefonoperatörer hyr utrymme för elektronisk utrustning på vind och tak. 
Hällefors E-sportklubb har föreningslokaler i en del av byggnaden och 
Samhällsbyggnads Bergslagen hyr lokaler för lokalvården.  Kommunen 
använder lokaler för Lärcentra och personalutrymmen för skolvaktmästarna. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att fastigheten ska avvecklas ur 
det kommunala fastighetsbeståndet med anledning av den låga 
nyttjandegraden och kostnader för tomma lokaler. Avveckling kan 
genomföras genom försäljning eller rivning. Fastigheten har en stor inverkan 
på centrumbilden. Om kommunen önskar behålla kontrollen över 
utvecklingen av centrumbilden bör försäljning inte genomföras. Vid en 
rivning behöver verksamheterna som finns i huset idag andra lokaler. Vart 
dessa skulle kunna inrymmas är i skrivande stund oklart.   
 

Ekonomi 
Driftkostnaden för fastigheten uppgår till omkring 345 tkr per år. Externa 
hyresintäkter uppgår till sammanlagt 90 tkr per år. Nettokostnaden för 
fastigheten är alltså cirka 255 tkr per år.  
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Rivningskostnader för fastigheten uppskattas till mellan 2 och 4 mkr 
beroende av omfattningen av saneringsbehov. En sådan kostnad betraktas 
som omställningskostnad. Det innebär att kostnader som uppstår i samband 
med rivningen kan anses vara extraordinära och ska därmed tas hänsyn till i 
det balanserade resultatet i den s k balanskravsutredningen som kommunen 
genomför enligt lagstiftningen.  
 
Vid en eventuell rivning uppstår behov av att iordningställa platsen för 
annat ändamål. Hur platsen skulle kunna gestaltas och kostnader för detta 
är i dagsläget inte definierat. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i 
uppdrag att upprätta ett gestaltningsprogram för centrum vilket även 
innefattar den aktuella platsen. Framtagande av gestaltningsprogrammet 
pågår.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av 

Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta. 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till 
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för 
genomförande. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om alternativa platser för de 
verksamheter som idag finns i Godtemplargården, vilket delvis besvaras av 
fastighetschef Jessica Nilsson, ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om nyttjande av skolans lokaler för 
föreningsverksamhet, vilket delvis besvaras av fastighetschef Jessica Nilsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande 
Annalena Järnberg (S), Alf Wikström (V) och Bella-Maria Kronman (V) utan 
att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
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Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av 
Godtemplargården och att därefter presentera kostnaderna för detta. 

 
Ge kommunförvaltningen i uppdrag att prestentera ett förslag till 
gestaltningsprogram för platsen tillsammans med en kalkyl för genomförande. 
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Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd, dnr 
KS 19/00150 

Beslutsunderlag 
Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd 
 
Ärendet 
Region och kommuner står för stora digitala utmaningar. I Vision 2025 som 
regeringen tillsammans med SKL tagit fram är målet att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.  

 
 Behovet av nya innovativa lösningar och testmöjligheter i verkliga förhållanden är 

därför omfattande. Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar med allt 
fler äldre samt stora svårigheter att rekrytera och kompetensutveckla medarbetarna. 
Nya arbetssätt kopplade till välfärdsteknologi kan förskjuta behovet av insatser och 
möjliggöra kvarboende i ordinär boende, ökad självständighet och delaktighet. 

  
  En testbädd är en miljö där företag och forskare i samverkan med aktörer inom ett 

utvalt område kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under 
utvecklingsfasen. Testbädden ger möjligheter att testa och demonstrera nya 
lösningar och prototyper, genom ett nära samarbete med användare. 

 
 Syftet med testbädden är att i samverkan stödja utveckling av lösningar och 
innovationer som bidrar till äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, 
självständighet och delaktighet.   
 
Den Vinnovafinansierade (2013-2017)Testbädden Smarta äldre, numera Testbädd 
äldre och funktionsnedsatta, drivs operativt av Alfred Nobel Science park 
tillsammans med Örebro kommun. Region Örebro län är med och finansierar 
koordinatorstjänst på Science park. Arbetssätt och lärdomar från testbädden 
kommer att ligga till grund för en regional testbädd i samverkan. Då testbädden 
permanentades 2017 tillkom ett uppdrag att involvera övriga kommuner i 
testbädden. Detta är ett omfattande och komplext arbete då förutsättningarna i 
länets kommuner varierar både storleksmässigt, organisatoriskt, resursmässigt, 
kompetensmässigt och kulturellt. Ett första steg för detta är att kartlägga 
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kommunernas förutsättningar via en förstudie samt arbeta fram en struktur för 
organisation och uppstart.  

  
Ekonomi 
Region Örebro län beviljar medel till projekt som på olika sätt bidrar till att nå 
målen i Utvecklingsstrategi för Örebroregionen. Projektmedel kan uppgå till 
högst 50 % av projektets bokförda kostnader.  
 
På socialchefsträffen Örebro län fattades beslut om att gå vidare med förstudie 
till utökad testbädd samt att ansökan om regionala tillväxtmedel 1:1.  

 
Budgeterad totalkostnad för projektet uppgår till 700 000 kronor, där hälften 
föreslås finansieras genom 1:1 medel. Återstående belopp på 350 000 kronor 
förslås finanserias enligt nedanstående fördelning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örebro kommun är redan med i testbädden genom sitt årliga anslag som 
finansierar drift och utveckling av testbädd och är därmed inte beredd att gå 
in med särskilt anslag för en förstudie om utökad testbädd till övriga 
kommuner. Kumla kommun har meddelat att de inte kommer att delta i 
förstudien. De delar av finansiering som inte kommer till stånd med tanke 
på att alla kommuner inte medverkar svarar Välfärd och folkhälsa för.   
 
Enligt fördelningen ovan framgår att kommunernas kostnad under 
projektperioden 2019-2020 skulle bli 8 470 kronor som förvaltningen 
förslår ska finanserias via kommunstyrelsens strategimedel år 2019-2020. 

 
Folkhälsa 
Förstudien ligger i linje med Agenda 2030:s mål kring Hälsa och 
välbefinnande. Att erbjuda och arbeta för en jämlik vård och omsorg är 
centralt för kommunerna som är med i en testbädd. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv  

 Andel utifrån 
befolkning 

Kostnad 

Askersund 3,83% 13 405 
Degerfors 3,26% 11 410 
Hallsberg  5,31% 18 585  
Hällefors 2,42% 8 470  
Karlskoga 10,35% 36 225 
Kumla 7,23% 25 305 
Laxå 1,94% 6 790 
Lekeberg 2,59% 9 065 
Lindesberg 8,05% 28 175 
Ljusnarsberg 1,70% 5 950  
Nora 3,62% 12 670 
Örebro 49,72% 174 020 
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Testbädden stödjer utvecklingen av lösningar och innovationer som bidrar till 
äldre och funktionsnedsattas möjligheter till trygghet, självständighet och 
delaktighet.  Ytterligare en indirekt målgrupp är företagen/näringslivet.  
 
Samverkan 
Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med 

kommunstyrelsens strategimedel under 2019 2020 enligt ansökan. 
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) ställer fråga om kommunstyrelsens strategimedel, vilket 
besvaras av ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Tobias Nygren (C) yrkar bifall. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall samt ställer fråga om ekonomiskt utfall 
vilket besvaras av ordförande Johan Stolpen (V).   
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

 
- Godkänna förstudien till testbädd och finansiera förstudien med 

kommunstyrelsens strategimedel under 2019 2020 enligt ansökan. 
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Ansökan om Regionala tillväxtmedel 
Uppgifter om sökande 
Organisationens namn 
               

Organisationsnummer 
      

Juridisk form 
      

Bransch/SNI-kod 
      

CFAR-nummer 
      

Adress 
      

Telefonnummer 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

e-postadress 
      

Behörig att företräda sökande/firmatecknare 
      
 
Kontaktpersoner 
Kontaktperson hos sökanden 
      

Kontaktperson ekonomi 
      

Telefonnummer 
      

Mobil nr. 
      

Telefonnummer 
      

Mobil nr. 
      

e-postadress 
      

e-postadress 
      

Projektledare 
      
Telefonnummer 
      

Mobil nr. 
      

e-postadress 
      
 
Allmänna uppgifter 
Projektets namn 
      
Datum för projektstart 
      

Datum för projektslut 
      

Sökt belopp 
      

Län som omfattas av projektets verksamhet 
      
Kommuner som omfattas av projektets verksamhet 
      
Stöd söks från prioriterat område inom Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 
Innovationskraft och specialisering 
 
Ange vilket effektmål som projektet förväntas påverka 
Ökad innovationskraft 
 
Betalningssätt 
Regionala tillväxtmedel utbetalas till sökandes (ange endast ett alternativ): 
 

 Plusgiro nr:                                      Bankgiro nr:                  
Moms 
Är sökanden momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 
 

 Ja                                                          Nej    Om Nej, bifoga intyg från Skatteverket. 
Upphandling 
Omfattas sökanden av Lagen om Offentlig upphandling? En förutsättning för att stöd ska betalas ut är 
att LOU följts. 
 

 Ja                                               Nej                                      Ej aktuellt 
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Projektbeskrivning 
 
Kontakta alltid oss innan du ansöker - För att kunna stödja dig på bästa 
sätt, ta kontakt med oss tidigt i processen. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning  
Projektets mål är att utveckla en Testbädd i samverkan mellan kommunerna i Örebro län inom 
området socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård. Socialtjänsten är i behov av att på ett 
effektivt och kvalitativt sätt digitalisera sina verksamheter. Att delta i en Testbädd inom 
området välfärdsteknologi är viktig del av detta. Vi söker därför medel för att kunna 
genomföra ett förberedelseprojekt med målet att alla kommuner i Örebro län ska driva en 
testbädd i samverkan. För att utveckla en gemensam testbädd krävs en behovsanalys, 
kartläggning av förutsättningar och en struktur för organisation och uppstart.  
 
 

 
Nuläge och målgrupper (varför behövs projektet? – fakta samt kritiska faktorer) 
Nuläge 
Vi står inför stora digitala utmaningar, i  Vision 2025 som regeringen tillsammans med SKL 
tagit fram är målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-
hälsans möjligheter. För att nå det målet behöver takten ökas. RISE-Sveriges 
forskningsinstitut tog år 2017 fram en rapport till Socialstyrelsen baserad på intervjuer av 20 
kommuner där man undersökte varför digitaliseringen går långsamt. Rapporten visade brist på 
kompetens kring e-hälsa och välfärdstjänster framförallt i de mindre kommunerna.  
Brist på pengar för införande samt en osäkerhet och rädsla kring införandet av välfärdstjänster 
inom juridik, lönsamhet, etiska frågor, vilka tjänster som finns att upphandla, hur en 
kravspecifikation ska se ut osv. 

 
Behovet av nya innovativa lösningar och testmöjligheter i verkliga förhållanden är därför 
omfattande. Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar på grund av den 
demografiska utvecklingen med allt fler äldre samt stora svårigheter att rekrytera och  
kompetensutveckla medarbetarna. Nya arbetssätt kopplade till välfärdsteknologi kan  
förskjuta behovet av insatser och möjliggöra kvarboende i ordinär boende, ökad 
självständighet och delaktighet. 
 
Samtliga kommuner i länet har under 2017 och 2018 genomfört en LIKA– värdering. Det är 
ett själv-värderingsverktyg framtaget av SKL och skapat för att ge kommunerna stöd till 
fortsatt utveckling inom digitaliseringen. Resultatet visar brister inom områdena ledning, 
kompetens och användning i samtliga kommuner. Regional utveckling inom Region Örebro 
län har startat upp ett chefsnätverk för kommunal e-hälsa där alla kommuner i länet är 
representerade. Sammanställningen av LIKA-värderingen utgör underlag för den 
handlingsplan som nätverket ska arbeta utifrån. 

 
Den Vinnovafinansierade (2013-2017)Testbädden Smarta äldre, numera Testbädd äldre och 
funktionsnedsatta drivs operativt av Alfred Nobel Science park tillsammans med Örebro 
kommun. Region Örebro län är med och finansierar koordinatorstjänst på Science park. Syfte 
med testbädden är att stödja utveckling och implementering av lösningar och innovationer 
som bidrar till äldres och funktionsnedsatta möjligheter till trygghet, självständighet och 
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delaktighet. Arbetssätt och lärdomar från testbädden kommer att ligga till grund för en 
regional testbädd i samverkan.  
 
Då testbädden permanentades i februari 2017 tillkom ett uppdrag att involvera övriga 
kommuner i testbädden. Detta är ett omfattande och komplext arbete då förutsättningarna i 
länets kommuner varierar både storleksmässigt, organisatoriskt, resursmässigt, 
kompetensmässigt och kulturellt. Ett första steg för detta är att kartlägga kommunernas 
förutsättningar via en förstudie samt arbeta fram en struktur för organisation och uppstart.  
Frågan har förankrats med länets socialchefer som ställt sig positiva till deltagande i 
förstudien. Chefsnärverket för e-hälsa, LIKA-värderingarna och den framtagna 
handlingsplanen samt befintligt arbete med testbädd äldre och funktionsnedsatta utgör en 
grund för fortsatt arbete att utveckla en testbädd i samverkan.  
 
Vi tror att en väl fungerande testbädd  bidrar till ett aktivt och hälsosamt liv för Örebro läns 
invånare och därmed till en god hälsa. På sikt kan en testbädd  utveckla teknologi som gör att 
äldre och funktionsnedsatta personer får mer stöd för att klara sin vardag.  
 
Detta ligger linje med Agenda 2030:s mål kring Hälsa och välbefinnande. Att erbjuda och 
arbeta för en jämlik vård och omsorg är centralt för kommunerna som är med i en testbädd.  
Att ha tillgång till välfärdsteknologi skall inte vara en ekonomisk fråga utan kunna erbjudas 
till alla som har behov. Utveckling av välfärdsteknologiska system ställer andra krav på 
arbetssätt och ledning. Vi vet sedan tidigare att det saknas kunskap och kompetens inom 
välfärdsteknik bland personal som arbetar inom omsorgen, därför är det extra viktigt att 
belysa detta utifrån ett sociotekniskt perspektiv i förberedelseprojektet.   
 
En testbädd möjliggör för innovatören att utveckla sin lösning i nära samarbete med de som 
ska använda tekniken.  Detta arbetssätt reducerar ökade utvecklingskostnader. Via redan 
upparbetade nätverk med innovationsfrämjande aktörer kan dessa lösningar stöttas och 
spridas vidare på regional, nationell och internationell nivå. Att arbeta utifrån en hållbar 
infrastruktur vad gäller välfärdsteknologi är avgörande för projektets framgång. Exempelvis 
vet vi att en gemensam IT-plattform som erbjuder olika tjänsteleverantörer olika tjänster  är 
centralt för en väl fungerande IT-struktur.  Kommunerna i regionen har olika förutsättningar, 
ekonomiskt, kompetensmässigt, infrastrukturellt vilket utgör en grogrund för samverkan. 
Genom utökad samverkan kan kommunernas resurser användas effektivt för att öka 
hastigheten i införande av välfärdsteknik. En gemensam testbädd tror vi attraherar testare 
eftersom testbädden kan erbjuda olika testmiljöer tex stad/landsbygd, små/stora verksamheter, 
skillnader i infrastruktur och kompetens. Vi kommer att ha möjlighet att matcha testares 
behov med rätt miljö/er.  
 
Områdena Innovationskraft och specialisering, Näringsliv och entreprenörskap samt 
Hälsofrämjande arbete och Hälso-och sjukvård i den Regionala utvecklingsstrategin 2018-
2030 för Örebro län ger stöd för detta utvecklingsarbete.  Det finns också en tydlig koppling 
till Örebroregionens innovationsstrategi kring området autonoma, digitaliserade och 
intelligenta produktionssystem där välfärdsteknologi och IKT som lyfts fram på flera ställen 
 
Målgrupper 
Vi vill utveckla en testbädd inom området välfärdsteknologi i samverkan mellan alla 
kommunerna i Örebro län inom området socialtjänst och kommunal hälso-och sjukvård. I 
kommunerna berörs ex tjänstepersoner, politiker, vård-och omsorgspersonal, funktioner inom 
IT och upphandlingsansvariga. I slutändan ska det gynna äldre och funktionsnedsatta kvinnor 
och mäns möjlighet till självständighet och delaktighet. Ytterligare en indirekt målgrupp är 
företagen/näringslivet.  
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Genus  
Genusaspekterna bör beaktas vid utveckling, testning och införande av välfärdsteknik inom 
socialtjänsten av flera anledningar. För det första är vårdsektorn kvinnodominerad; enligt 
SCB (2016) är 80 % av de verksamma i sektorn är kvinnor medan arbetet med att 
utveckla/välja/införa välfärdsteknologi idag görs ofta av IT-specialister inom den 
mansdominerade IT-branschen. Det finns således risk att i mötet mellan den mansdominerade 
IT-kulturen och den kvinnodominerande vårdkulturen väsentliga problem den inte lyfts upp 
och att kvinnliga användare inte kommer till tals. Genus har också inverkan på acceptans och 
viljan att använda välfärdstechnologi. Forskningen visar att män i större utsträckning än 
kvinnor accepterar nya tekniska lösningar baserat på deras erfarenheter och attityder till 
tekniken, medan kvinnor å andra sidan påverkas starkare av subjektiva normer1. Attityder och 
användning av modern digital teknik skiljer sig mellan män och kvinnor. Enligt SCB (2016) 
använder män modern digital teknik i högre utsträckning än kvinnor i alla ålders kategorier. 
Enligt en undersökning som genomfördes i Örebro kommun 2015 där 4500 respondenter 
(ålder 50-90+) hade möjlighet att dela med sig av sina tankar, åsikter och önskemål kring 
framtidens äldreomsorg, har män mer positiv attityd till teknikutvecklingen och införande av 
världsfärsteknologi än vad äldre kvinnor har. Kvinnorna är istället mer oroliga att tekniska 
lösningar skulle ersätta mänsklig kontakt[1].  
Därför är det viktigt att genusaspekterna beaktas redan i förberedelsefasen för utveckling av 
en regional testbädd  
 
 
Projektets övergripande mål (mål på lång sikt) 
Att möta den demografiska utmaningen med hjälp av ny välfärdsteknik samt att stimulera 
innovationer och därmed tillväxt i Örebro län. 
 

 

 
Projektmålet (mätbart utifrån SMART-kriterierna och i möjligaste mån 
könsuppdelade) 

 
 
 
 
 
Projektets delmål (mätbara utifrån SMART-kriterierna och i möjligaste mån 
könsuppdelade) 

                                                 
1 Venkatesh, V.,Morris,M.G.,2000.Why don’t men ever stop to ask for directions? Gender, social influence and their 
role in technology acceptance and usage behaviour. MISQ. 24(1),115–139. 
[1] Så vill vi ha det som äldre- Rapport avseende medborgardialogen för Sveriges bästa äldreomsorg i Örebro kommun, 
2015 

Projektmålet  
En gemensam testbädd  i Örebro län för utveckling av välfärdsteknologi som gynnar 
individen, samhället och näringslivet i Örebro län.   
Indikator Verifikationskälla/metod 
En regional testbädd i samverkan mellan länets kommuner Beslutat samverkansavtal 

Målformulering Indikator Verifikationskälla/metod 
En kartläggning av intresse och 
förutsättningar för att ingå i en 
regional testbädd  

Alla kommuner har deltagit I 
intervju och enkät 

Framtagen rapport 

Ett förslag på struktur, finansiering  
och organisation för en regional 

Samtliga aktörer har involverats 
I framtagandet av förslaget 

Framtaget underlag för 
beslut 
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Projektets aktiviteter 
I första delen av projektet (kartläggningsfasen) samlas information in via enkäter och 
workshops. Sammanställningen av detta material utgör sedan grunden för fortsatt arbete med 
att ta fram ett förslag på struktur, finansiering och organisation för en regional testbädd kan se 
ut. Resultatet av projektet ska vara ett tydligt förslag på hur den framtida regionala testbädden 
ska vara organiserad, hur den ska drivas och vilka roller och relationer de olika parterna ska 
ha i förhållande till varandra. En tydlig målbild och vision ska också presenteras av projektet. 
 
 
 
 
Tids- och aktivitetsplan 

 
Regional samverkan (idémässig, finansiell och geografisk förankring i regionen) 
Idén om att utveckla en gemensam testbädd är förankrad hos länets kommundirektörer som 
har hänvisade frågan vidare till Socialchefsnätverket. Socialcheferna har informerats om 
projektet och de ställer sig intresserade samt bidrar till finansiering. 
 

 
Perspektiv – se anvisningar 
Jämställdhet 
Att ha jämställdhetsaspekterna (som tidigare beskrivits) som en viktig parameter för 
uppbyggnad av en större testbädd är angeläget, om den nya tekniken ska bli användbar för 
slutanvändare och medarbetare inom området vård och omsorg. För att alla grupper oavsett 
kön, ålder eller funktionsnedsättning ska vara digitalt inkluderade i samhället och få tillgång 
till ny teknik, så krävs det anpassning av tekniken till slut-användarnas behov. Detta handlar 
om jämställdhet. Förberedelseprojektet ska ta med detta som en del i projektmålen att särskilt 
beakta jämställdhetsaspekten och hur den ska hanteras i den regionala framtida testbädden. 

testbädd i samverkan 

Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Planerings- och uppstartsfas (2-3 månader) 
 
Arbeta fram en projektplan 190801 190901 
Arbeta fram webbenkät 190801 190901 

Delmål 1  En kartläggning av intresse och förutsättningar för att ingå i en regional testbädd 
Träff med Socialchefsnätverket 190906 190906 
Träff med Specifika samverkansrådet (poltisk nivå) 190901 191001 
Insamling av data via webbenkät till ledande funktioner i 
kommunerna 

190901 190915 

Workshop i respektive kommuns Socialförvalnings ledningsgrupp 
inklusive involverade stödtrukturer tex IT-avdelning 

191001 191201 

Delmål 2  Ett förslag på struktur, finansiering  och organisation för en regional testbädd i 
samverkan 
 
Workshop med nuvarande aktörer i testbädd äldre och 
funktionsnedsatta utifrån resultat av kartläggningen 

191215 191215 

Kommungemensam workshop med socialförvalninganras 
ledningsgrupper inklusive stödstrukturer utifrån resultat av 
kartläggningen 

200101 210115 

Avstämning underlag för beslut med Socialchefsnätverket 200116 200131 
Information till Specifika samverkansrådet 200201 200228 
Uppföljning  Slutrapport 200201 200228 
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Integration 
Det finns flera  integrationsaspekter att förhålla sig till i projektet. En del är 
kompetensförsörjning, socialtjänsten står inför en stor utmaning att försörja sina verksamheter 
med kompetenta medarbetare. Vi vet också att personer med utländsk härkomst  är en 
potentiell resurs  för att bidra med nya perspektiv i utvecklingen av  innovationer.  
Utöver det behöver brukarperspektivet breddas utifrån en allt större  mångkulturell 
befolkning.  
 
 
 
Ekologisk hållbarhet 
Dagens ekonomiska och tekniska lösningar måste bli mer ekologiskt inriktade. Detta kräver 
att vi organiserar innovation och utveckling av teknik på nya sätt som bygger mer på nätverk 
och samverkan mellan olika aktörer. Utifrån detta är ekologisk hållbarhet är en viktig aspekt i 
projktet. 

 
Långsiktighet (vad händer efter projektets avslut) 
Projektet ska ta fram ett underlag för beslut om en gemensam regional testbädd. Genom 
utökad samverkan kan kommunernas resurser användas effektivt för att öka hastigheten i 
införande av välfärdsteknik. En gemensam testbädd tror vi attraherar testare eftersom 
testbädden kan erbjuda olika testmiljöer tex stad/landsbygd, små/stora verksamheter, 
skillnader i infrastruktur och kompetens. Vi kommer att ha möjlighet att matcha testares behov 
med rätt miljö/er.  
 
 
Uppföljning/utvärdering 
Styrgruppen kommer kontinuerligt se till att projektet fortlöper enligt plan. Resultatet av 
projektet ska vara ett tydligt förslag på hur en eventuell regional testbädd ska vara 
organiserad, hur den ska drivas och vilka roller och relationer de olika parterna ska ha i 
förhållande till varandra. Utvärdering kommer ske via socialchefsnätverket kopplat till det 
framtagna underlaget. 
 
Resultatspridning (hur sprids resultatet till projektets målgrupp/er) 
Spridning och förankring kommer ske till strategiska tjänstemän, politiker på kommunal och 
regional nivå. Spridningen sker via etablerade och upparbetade nätverk på kommunal, 
regional och nationell nivå. Detta inkluderar kommundirektörer , socialchefer, politiker och 
chefsnätverket  för välfärd och e-hälsa  
 
Resultatet av projektet ska spridas till innovationsstödssystemets aktörer i regionen. Bland 
dessa finns Almi Mälardalen, Alfred Nobel Science park, regionens inkubator Inkubera samt 
ORU, Örebro universitet innovation. Dessa parter stöttar i samverkan innovationer i Örebro 
län. Rådgivning, finansiering, nätverk samt annat stöd finns att tillgå via nätverket. Spridning 
till en bredare målgrupp kommer ske via medier, via sociala medier, artiklar och nyhetsbrev. 
 
Projektorganisation (befattningar, styrgrupper och eventuella referensgrupper) 
Projektets organisation kommer att bestå av en kombinerad styrgrupp/projektgrupp som består 
av: 
Projektledare från Regional utveckling, Region Örebro län,  
Områdeschef för välfärd och folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län 
Resurs som utför uppdraget 
Profilansvarig för området Hälsa, Vård och omsorg - Alfred Nobel Science Park 
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Koordinator Testbädd Äldre och funktionsnedsatta – Örebro kommun 
Forskare inom tjänstedesign - Handelshögskolan Örebro universitet 
Två representanter från socialchefsnätverket i Örebro län.   
De ansvarar för att de mål för projektet som sätts upp slutförs och rapporterar kontinuerligt till 
berörda parter.  
 
Avgränsning från ordinarie verksamhet (ange hur projektet skiljer sig från er 
ordinarie verksamhet) 
Digitalisering kopplat till välfärdsteknik och innovationer är ett  nytt område som saknar 
förankring i länets socialtjänster. Vi ser dock ett stort behov av att utveckla området i 
samverkan för att möta framtidens utmaningar. Detta är ett omfattande och komplext arbete att 
utföra denna förstudie då förutsättningarna i länets kommuner varierar både storleksmässigt, 
organisatoriskt, resursmässigt, kompetensmässigt och kulturellt. I dagsläget finns inte resurs 
för detta uppdrag inom ordinarie verksamhet. 
 
Obligatoriska bilagor 
 
Budget och finansieringsplan 
 
Underskrift 
Genom underskriften intygas att: 
- De uppgifter som lämnats i ansökan, inklusive bilagor, är riktiga och att de kopior av handlingarna 

som bifogats ansökan stämmer överens med originalen. 
- Sökanden har tagit del av ”Anvisningar för Ansökan om regionala tillväxtmedel”, ”Allmänna villkor 

för medfinansiering” och åtar sig att följa de villkor som gäller för det stöd som eventuellt beviljas. 
- Information om publicering av personuppgifter: Om stöd beviljas har Region Örebro län rätt att 

sprida information om projektet, dess organisation inklusive projektledarens och 
projektmedarbetares kontaktuppgifter, genomförande och resultat. Personuppgifter behandlas för 
det ändamål som ansökan avser. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i offentlighets- och 
sekretesslagen samt den Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). 

- Ansökan är undertecknad av behörig att företräda sökanden. 
 
Datum 
      

Behörig att företräda den sökande 
organisationen 
 
 

Namnförtydligande 
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Ansökan om projektmedel för Informationscenter,  

dnr KS 19/00153 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2019 - § 37 medel, daterad 2019-04-29 
 
Ärendet 
Hällefors kommun är en kommun som tagit emot en hög grad nyanlända de 
senare åren. Andelen asylsökande och andelen kommunplacerade flyktingar 
med uppehållstillstånd har varit högt under en längre tid, trots låga andelstal 
rörande anvisningar. Uppgifter i Kolada visar bland annat att andelen utrikes 
födda invånare 18-64 år med en vistelsetid på 0-5 år efter uppehållstillstånd 
fortsätter att öka i kommunen vilket inte är fallet i övriga riket.  

Utvecklingen på Arbetsförmedlingen (AF) under 2019 innebär ett stopp på 
anvisningar av extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 
januari 2019, vilket är en följd av den statsbudget som riksdagen beslutade 
2018. AF fortsätter utvecklingen av digitala tjänster, hälften av kontoren 
stänger och en tredjedel av personalen har varslats om uppsägningar. Arbetet 
med att få en ny organisation på plats bedöms klart tidigast den 1 juli 2019. 
Digitaliseringsprocessen (framtidsresan) hos AF bedöms vara helt klar 2021. 

AF stänger kontoret i Hällefors, Försäkringskassan har stängt lokalkontoret 
sedan länge och fler medborgare hänvisas till kontakt med myndigheter via 
digitala tjänster. Detta är ofta utmanande för nyanlända, som ofta är utan 
kunskap om myndigheternas funktion och har svårigheter att tillgodogöra sig 
digital service och skriftlig information. Nyanlända saknar i regel körkort och 
bil varför också de otillfredsställande bussförbindelserna utgör att hinder att 
kontakta AF:s servicecenter direkt.  

Ekonomi 
Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för 
verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta 
bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna (s.k. § 37 
medel). Under 2019 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen 
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prioritera insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika 
aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle. 
 
Kommunen har, i samverkan med studieförbundet Bilda Svealand, ansökt 
om medel för att bemanna en särskild flerspråkig funktion i kommunen 
som erbjuder enklare information, råd och stöd i kontakten med AF och 
andra myndigheter. För verksamhetsåret 2019 är det sökt 216 tkr samt för 
år 2020 är det sökt 634 tkr. Kommunen är inte medfinansiär utan projektet 
finansieras helt genom sökta medel. 

Projektet är planerat att genomföras perioden oktober 2019 till och med 
december 2020. Projektets genomförande är avhängigt om Länsstyrelsen i 
Örebro beviljar medel för genomförande. Om sökta medel inte beviljas 
kommer inte projektet att genomföras. 

Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att en särskild informationsfunktion skapar 
förutsättningar för att minska arbetslösheten och underlätta en etablering 
vilket bidrar till bättre folkhälsa.     
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Att som nyanländ få vägledning och utbildning för att på bästa sätt kunna 
ta del av samhällets insatser och utbud bidrar till en bättre integration. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har inte skett i ärendet. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för 

att genomföra insatsen Infocenter i kommunen. 
 
- Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel 

till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren 
 
Ordförande Johan Stolpen ställer fråga om vad som sker om inte alla ansökta 
medel beviljas, vilket besvaras av Socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar bifall och ställer fråga om vad som sker efter 
2020, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall. 
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Tobias Nygren (C) ställer fråga angående vad som gör att nyanlända söker sig 
till Hällefors, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och skolchef 
Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls.  

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Besluta att tillstyrka kommunförvaltningens ansökan om projektmedel för 

att genomföra insatsen Infocenter i kommunen. 
 
- Besluta att genomföra projekt Infocenter i kommunen, förutsatt att medel 

till insatsen beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.  
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Inventarier ny förskola, dnr KS 18/00060 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-29 § 25 
Nya inventarier till ny förskola, daterad 2019-05-27 
 
Ärendet 
I samband med en eventuell investering i ny förskola vid Lärkan uppstår 
behov av inköp av nya inventarier för verksamheten. Det handlar om soffor, 
bord och stolar, anslagstavlor, gardiner, inredning till personalrum och dylikt. 
Skicket på inventarierna i de befintliga förskolorna Masken och Bananen är 
generellt sett mycket undermåligt och en majoritet av dessa inventarier bör 
därför inte flyttas med till en ny förskola.  
 

Ekonomi 
Den totala summan för inköp av inventarier beräknas till omkring 1 550 
tkr. Dock är endast omkring 1 000 tkr att anse som investering. Denna 
investeringsutgift skrivs av under tio år och generar en årlig 
avskrivningskostnad om 115 tkr.  
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020 
avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola. 
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--- 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör ekonomichef Jessica 
Jansson. En bilaga med reviderad ekonomisk kalkyl avseende avskrivningar 
läggs på bordet. 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga angående uträkning av kostnader, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att tjänsteskrivelsen under rubriken 
ekonomi revideras i enlighet med bilagan från ekonomichef Jessica Jansson, 
vilket bifalls. 

 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut med tillägg av bilaga från ekonomichef Jessica Jansson 
vilket bifalls. 

 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att i investeringsbudgeten för år 2020 

avsätta 1 000 tkr för investeringar i nya inventarier under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar beslut om byggnation av ny förskola. 
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Deltagande i projekt Familjekompis, dnr KS 19/00152 
 
Beslutsunderlag 
Intyg samverkanspart - § 37a medel 
 
Ärendet 
Projekt Familjekompis bygger på att para ihop etablerade svenska familjer 
med asylsökande, nyanlända eller nysvenska familjer genom att familjerna 
träffas minst tre gånger, en gång vid en arrangerad gemensam träff och två 
gånger där familjerna själva kommer överens om hur och var de ska träffas.  
Integration och inkludering börjar i våra vardagsrum, det sker inte genom 
politiska utspel eller lagstiftning. Som samhälle måste vi ta ett gemensamt 
ansvar för att alla individer ska bli delaktiga och integrerade i samhället och 
på arbetsmarknaden.  
Karlskoga kommun, Hällefors kommun och Lindesberg kommun står alla 
inför en utmaning med ett högt antal nyanlända familjer, där många saknar 
kontakter med etablerade svenskar. Många står långt från arbetsmarknaden 
och saknar de nätverk som kan vara vägen till ett jobb. Det finns flera initiativ 
som syftar till skapa möten mellan nysvenskar och etablerade svenskar, men 
inga som riktar sig till hela familjer. 
 
Syftet med projektet är att: 
 
1. Skapa former och förutsättningar för vänskapsrelationer mellan nysvenska 
och etablerade svenska familjer  
2. Bidra till ökad integration på arbetsmarknaden för nysvenskar genom att 
skapa ett socialt nätverk med kontakter och rådgivning 
 
Karlskoga kommun är projektägare, söker medel och redovisar projektet. 
Studieförbundet Bilda Svealand rekryterar och anställer projektledare som 
ansvarar för att driva projektet i respektive kommun. Hällefors kommun deltar 
i styrgrupp och som samverkanspart då viss verksamhet kommer att bedrivas i 
kommunen med projektet som utgångspunkt.  
Lindesberg kommun finns också med i styrgruppen. 
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Målet är att minst 80 familjer (40 etablerade svenska och 40 nysvenska) ska 
ha matchats under projektets gång. Det innebär ca 26 deltagande familjer per 
kommun. 
 

Ekonomi 
Karlskoga kommun står som huvudman för projektet och hanterar 
projektets ekonomiska aspekter. Hällefors kommun är inte medfinansiär 
utan deltar enbart som samverkanspart och i styrgrupp för projektet. 
 
Folkhälsa 
Tidigare erfarenheter visar på att en avgörande faktor för barns integration i 
samhället är att föräldrarna aktivt engagerar sig för att skapa möjligheter till 
integration för sig själva och sin familj. Projektet bedöms bidra till en ökad 
folkhälsa genom att främja integration i kommunen. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv 
 
Samverkan 
Information kommer att ske i den centrala samverkansgruppen. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att 

medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör socialchef Ingrid 
Holmgren. 
 
Tobias Nygren (C) påminner om genusperspektivet som en viktig del av 
integration och etablering, vilket besvaras av socialchef Ingrid Holmgren och 
ordförande Johan Stolpen (V). 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår att en protokollsanteckning görs med 
ordalydelsen att det finns många olika former av familjer som också utgör en 
viktig del av integration och etablering, vilket godkänns. 
 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut vilket bifalls. 
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Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
- tillstyrka deltagande i projekt Familjekompis i kommunen, förutsatt att 

medel till projektet beviljas av Länsstyrelsen i Örebro.  
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Utskottsinitiativ för fortsatt förebyggande samarbete 
med polisen, dnr KS 19/00164 
 
Ulrika Jonsson (M) presenterar sitt förslag till utskottsinitiativ: 
 
Med anledning av att nuvarande skolpolis, med sin ovärderliga kunskap om 
skolmiljön, gått vidare till nya arbetsuppgifter, vill vi i Moderaterna att 
diskussionen tas med Polisen om fortsatt samarbete för att förebygga och 
trygga elevernas skolmiljö. Vi tycker det är av stor vikt att det finns en synlig 
polis på plats som elever och personal kan vända sig till när behov uppstår.  
 
--- 
 
Under välfärdsutskottets behandling av ärendet redogör Ulrika Jonsson (M) 
för sitt förslag till utskottsinitiativ. 
 
En kort diskussion hålls där flera ledamöter yttrar sig utan att yrka. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) sammanfattar diskussionen och förklarar att ett 
beslut behöver formuleras. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) föreslår följande beslutsformulering: att uppdra 
till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med polisen för att 
få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra 
medborgarlöften. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer bifall mot avslag på sitt eget förslag till 
beslutsformulering, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
Uppdra till såväl förvaltning som politisk ledning att föra en dialog med 
polisen för att få till ett fortsatt förebyggande samarbete, i enlighet med våra 
medborgarlöften. 
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Övrigt, dnr KS 19/00036 
 
Tobias Nygren (C) yttrar sig angående att simskola borde lyftas till  
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande Johan Stolpen (V) ställer fråga angående simskola i 
kommunstyrelsens åtgärdsplan, vilket besvaras av skolchef Tina Lanefjord. 
 
--- 
 
Ordförande Johan Stolpen föreslår välfärdsutskottet besluta att lyfta till 
kommunstyrelsen ett förslag om att utreda möjligheterna för att anordna 
frivillig simskola för barn och unga i Hällefors kommun under sommaren 
2019, vilket bifalls. 
 
Välfärdsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
Utreda möjligheter för att anordna frivillig simskola för barn och unga i 
Hällefors kommun under sommaren 2019. 
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Redogörelse satsning Citybaneavtalet, dnr KS 19/00126 
 
Informationsunderlag 
Region Örebro läns rapport ”Kompletterande uppdragsavtal till 
Citybaneavtalet”, daterad 2017-12-22 
KS 2018-10-23 § 208 
 
Ärendet 
Den så kallade ”getingmidjan” där det endast fanns två spår genom 
Stockholms centrala delar, hämmade enligt utredningen som Trafikverket 
gjorde, utvecklingen av all tågtrafik. Citybanan frigör kapacitet och skulle 
möjliggöra ett utbyggt regionaltågsystem i Stockholm- Mälardalen. Samtidigt 
skapas möjligheten att tillgodose efterfrågan på godstrafik i regionen. Bygget 
av utökad spårkapacitet pågick mellan 2007-2017 och kostade totalt 17 
miljarder kronor. 
 
I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av citybanan. Avtalet 
innebar att kommuner och landsting i östra Mellansverige bidrog till 
Citybanans utbyggnad om totalt 2 miljarder kronor. I Örebro län var 
Länstrafiken Örebro AB part i avtalet.  Örebro kommun och landstinget 
Örebro bidrog till utbyggnaden av citybanan med totalt 185 miljoner kronor. 
Avtalet innebar också att övriga kommuner i länet bidrog med 53,3 miljoner 
kronor för utvecklingsinsatser av den länsgemensamma kollektivtrafiken i 
Örebro län. 
 
I samband med kommunens delårsrapport 2018 gav kommunstyrelsen 
förvaltningen i uppdrag att redogöra för vad satsningen på infrastrukturen har 
gett Hällefors kommun utifrån Citybaneavtalet. I underlag till beslut 
framkommer det även att en anledning till kommunsamverkan var att 
kommunens medborgare skulle få så kort restid som möjligt till Stockholm. 
Utöver att redogöra för vad medfinanseringen av Citybaneavtalet gett 
kommunen önskades också svar på vad som händer efter att finanseringen 
avslutades 2017. 
 
Kommunförvaltningen har tagit del av en rapport som region Örebro län 
genomfört som en uppföljning av det kompletterande avtal som skrevs i 
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samband med Citybaneavtalet. Rapporten beskriver bakgrunden och 
förutsättningar för avtalet samt gör en grundlig genomgång av ansökta samt 
beviljade åtgärder. Hällefors kommun har via det kompetterande avtalet 
beviljats medfinansiering för resecentrumet i Hällefors, under såväl 2015 som 
2016. Till det kommer regiongemensamma insatser som exempelvis 
bussprioritering vid trafiksignaler. 
 
Utfallet av citybaneprojektet är svårt att analysera. Enligt trafikberäkningen 
som Trafikverket genomfört före åtgärden och efter så är det svårt att se de 
vinster som man beräknat få. Det kan bero på en felbedömning men även att 
åtgärden lösgjorde mer trafik än beräknat. 
 
Utfallet i länet blev bra då många åtgärder genomfördes för att göra 
kollektivtrafikresandet mera attraktivt. Tyvärr så var det bara enstaka åtgärder 
som gav kortare restider inom länet. Projektet avslutades 2017. 

 
Ekonomi 
För Hällefors kommun har citybaneavtalet inneburit en kostnad på 3,1 
miljoner kronor.  Samtidigt möjliggjorde Citybaneavtalet även för 
Hällefors kommun att söka medel för finansiering då resecentrumet 
byggdes 2015-2016. Resecentrum kostade Hällefors kommun totalt 5 
miljoner kronor och medel beviljades ur citybaneavtalet på 2,4 miljoner 
kronor. Till det kommer att kommunen fått del av regiongemensamma 
åtgärder.  
 
Folkhälsa 
Ett ökat resande med kollektivtrafik har på sikt en bra inverkan på 
folkhälsan. Många åtgärder gav bättre förutsättningar för att resa kollektivt. 
 
Miljö 
Ur miljöperspektivet så är ett förstärt kollektivt resande bra. Ett ökat 
kollektivt resande ger ett mindre avtryck på miljön.   

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar samhällsstrateg 
Mikael Pulkkinen och kommunchef Tommy Henningsson tillför kortfattat. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer frågor kring vandalisering av resecentrum, 
vilket delvis besvaras av ordförande Annalena Järnberg (S) och 
samhällsstrateg Mikael Pulkkinen. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Vivianne Pettersson (M), ordförande 
Annalena Järnberg (S), Katja Ollila (V), Bella-Maria Kronman (V) och Alf 
Wikström (V). 

 
Med detta har allmänna utskottet informerats och ärendet vidarebefordras till 
kommunstyrelsen för information. 
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1. Inledning 

 
Illustration: Den s.k. ”Getingmidjan” med två trafikspår genom Stockholms centrala delar hämmar 

utvecklingen av all tågtrafik, pendeltåg, regionaltåg, interregionala tåg och godståg. Citybanan (röd) 

frigör kapacitet som har stor betydelse för att utveckla interregional tågtrafik och godstrafik, vilket 

understryker dess nationella betydelse. 

1.1 Syfte och bakgrund 
Kommunerna och landstingen i östra Mellansverige ingick i december 2007 i ett avtal 
om att bidra med totalt 2 miljarder koronor till citybanans utbyggnad. I Örebro län 
skrevs ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget som 
anger att Örebro kommun och Örebro läns landsting tillsammans ska bidra med 185,4 
miljoner kronor till citybanan och övriga kommuner i länet ska bidra med totalt 53,3 
miljoner kronor till kollektivtrafiken i länet.  
Bygget av Citybanan är nu klart, och banan togs i trafik i juni 2017. Samtliga medel i 
det kompletterande uppdragsavtalet är nu fördelade till länets kommuner, och 
merparten av åtgärderna är färdigställda.  
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Syftet med denna rapport är därför att göra en uppföljande beskrivning av 
genomförda åtgärder. Uppföljningen ska beskriva hur fördelningen av medel mellan 
kommunerna sett ut. Vidare ska den beskriva vilken typ av åtgärder som beviljats 
medel, samt hur åtgärderna stämmer överens med den beslutade inriktningen för 
citybanemedlen. 

1.2 Citybanan 
Med citybanan avses anläggande av två nya spår på hela sträckan Tomteboda – 
Stockholm Södra med sikte på att utöka kapaciteten som därigenom skulle kunna 
utnyttjas för att utöka den storregionala tågtrafiken. Citybanan frigör sålunda 
kapacitet för att utveckla interregional tågtrafik och godstrafik vilket är av nationellt 
intresse och betydelse. 
Det är trafiken som genererar nyttor – inte infrastrukturen i sig. Planering av 
infrastruktur och trafik bör präglas av en helhetssyn och en systemsyn som innefattar 
alla trafikslag. Morgondagens resenärer kommer att ställa högre krav på 
kollektivtrafikens kvalitet och utbyggnaden av Citybanan är nödvändig för att skapa 
ett långsiktigt hållbart trafiksystem i Stockholm – Mälarregionen – Östergötland och 
landet som helhet. 
Citybanan ger en väsentlig kapacitetsökning i järnvägssystemet, som innebär större 
möjlighet att tillgodose efterfrågan på godstrafik i regionen. Tillsammans med övriga 
åtgärder förväntas jämnare flöden samt bättre möjlighet att tillgodose önskemålen om 
en utjämning av godstrafiken över dygnet. 

1.3 Citybaneavtalet med kompletterande uppdragsavtal 
Till följd av reviderade kostnadsberäkningar finns ett finansieringsunderskott för 
Citybanan. Mot bakgrund därav beslöt regeringen 2007-01-18 att uppdra åt 
förhandlingsmannen om Stockholms infrastruktur att inleda förhandlingar med 
regionala och lokala aktörer i Mälarregionen och Östergötland om en medfinansiering 
av Citybanan. I december 2007 ingicks ett avtal om medfinansiering av Citybanan. 
Avtalet innebär att kommunerna och landstingen i östra Mellansverige bidrar till 
Citybanans utbyggnad om totalt 2 miljarder kronor. I Örebro län är Länstrafiken 
Örebro AB part i avtalet.  
I ett kompletterande uppdragsavtal mellan kommunerna och landstinget i Örebro län 
åtar sig Örebro kommun och Örebro läns landsting att tillsammans bidra till 
utbyggnaden av Citybanan med totalt 185 400 000 kronor. Avtalet innebär också att 
övriga kommuner i länet ska totalt bidra med 53,3 miljoner kronor för 
utvecklingsinsatser av den länsgemensamma kollektivtrafiken i Örebro län. Beslut om 
dessa insatser ska fattas efter samråd med kommunerna. Pengarna utbetalas enligt 
följande plan: 
2013 2014 2015 2016 2017 

10% 15% 25% 25% 25% 
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Avtalet reglerade att åtgärderna inte får: 
– innebära en stadigvarande höjning av Länstrafikens budgetram efter avtalsperiodens 
slut (slutet av 2017). 
– i något avseende innebära en kostnadsökning för Örebro kommun eller Örebro läns 
landsting.  
Det ekonomiska bidrag som ska lämnas ska vid varje betalningstillfälle fördelas i 
förhållande till de bidragslämnande kommunernas befolkning vid respektive 
betalningstillfälle. Beräkningen ska göras utifrån SCB:s vid betalningstillfället senast 
publicerade folkmängd. Betalningsbelopp indexregleras dessutom utifrån 
nedanstående tabell:  
Tabell för 

indexreglering 

Benämning Andel i 

indexkorg % 

Litt 151 Lågspänningsanläggningar 5 

Litt 152 Telesignalanläggningar 15 

Litt 211 Jordterrassering 10 

Litt 251 Broarbeten, betong 25 

Litt 411 Sprängningsarbeten, bergrum och tunnlar 10 

Litt 431 Förstärkningsarbeten 10 

Litt 511 Projektering 25 

 
Såhär har pengarna från kommunernas håll betalats in: 
Part 

Fördelning 2008 Totalt inbetalt 

Askersunds kommun 4 200 000 4 951 398 

Degerfors kommun 3 600 000 4 244 134 

Hallsbergs kommun 5 600 000 6 838 882 

Hällefors kommun 2 700 000  3 120 352 

Karlskoga kommun 10 900 000 13 340 359 

Kumla kommun 7 300 000  9 331 507 

Laxå kommun 2 200 000 2 505 492 

Lekebergs kommun 2 600 000  3 278 272 

Lindesbergs kommun 8 500 000 10 369 648 

Ljusnarsbergs kommun 1 900 000 2 181 488 

Nora kommun 3 800 000 4 640 672 

Summa 
53 300 000 

64 802 204 

64 802 204 dividerat med 53 300 000 är 1,2158. Den totala uppräkningen är alltså 
cirka 22 procent. 
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Örebro läns landsting och Örebro kommun betalar 50 procent vardera, på följande 
sätt: 
Medfinansiering Citybanan, kr 

      
 

10% 15% 25% 25% 25% 
  

Part 

Enl. avtal 

2013 

Enl. avtal 

2014 

Enl. avtal 

2015 

Enl. avtal 

2016 

Enl. avtal 

2017 

Summa enl. 

avtal 

Örebro Läns 
Landsting 9 270 000 13 905 000 23 175 000 23 175 000 23 175 000 92 700 000 

Örebro Kommun 9 270 000 13 905 000 23 175 000 23 175 000 23 175 000 92 700 000 

Summa 18 540 000 27 810 000 46 350 000 46 350 000 46 350 000 185 400 000 

 
Efter uppräkning har inbetalningarna sett ut som följer:  
 

Part 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Utfall 

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

summa 

Örebro Läns 
Landsting 10 938 600 16 686 000 28 273 500 28 737 000 29 200 500 113 835 600 

Örebro Kommun 10 938 600 16 686 000 28 273 500 28 737 000 29 200 500 113 835 600 

Summa 21 877 200 33 372 000 56 547 000 57 474 000 58 401 000 227 671 200 

 
De medel som eventuellt återstår vid slutet av 2017 ska betalas tillbaka till 
kommunerna. Pengarna ska fördelas efter kommunernas folkmängd vid den då senast 
tillgängliga befolkningsstatistik från SCB. 

1.4 Citybanegruppen och Inriktnings-PM 
Länstrafikens styrelse tillsatte en arbetsgrupp, ”Citybanegruppen”, vars uppdrag var 
att ta fram förslag till åtgärder som ligger i linje med den inriktning för hur pengarna 
ska användas. Citybanegruppen bestod av en representant vardera från landstinget, 
länstrafiken och regionförbundet. Kommunerna representerades med en representant 
från vardera länsdel.  
Citybanegruppen gav länstrafikens styrelse ett förslag över vilka utvecklings- och 
investeringsåtgärder som pengarna kan användas till. Dessa riktlinjer angav två 
grundkriterier som skulle uppfyllas för att åtgärderna skulle ge största möjliga 
långsiktiga effekt: 

 Hänsyn ska tas till det regionala mervärdet snarare än att skapa en rättvis 
fördelning av insatserna mellan kommunerna. 

 Insatserna ska ta sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin. 

Förslaget togs till politisk beredning i landstingets nämnd för trafik, miljö och service 
där det tydliggjordes att åtgärderna skulle syfta till kortare restider mellan 
kommunhuvudorter och Örebro, eller till andra viktiga satsningar av regionalt 
mervärde. Dessa åtgärder kräver såväl kommunvisa åtgärder som satsningar av 
länsövergripande karaktär. Medlen fördelas därför så att 75 procent avsätts för 
kommunvisa åtgärder och 25 procent till gemensamma länsövergripande satsningar. 
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De kommunvisa åtgärderna ska generera ett regionalt mervärde. Pengarna fördelas 
inte till kommunerna i förhållande till den summa respektive kommun betalat in. 
Pengarna utgör en samlad pott där de bästa åtgärderna beviljas medel oavsett 
kommun. Det regionala mervärdet är således överordnat en ”rättvis” fördelning 
mellan kommunerna. I inriktnings-PM:et ges några exempel på investerings- och 
utvecklingsåtgärder. Några av de kommunvisa åtgärdsförslagen är utveckling av 
hållplatser, bussgator och kollektivtrafikstråk i tätorter för en restidsvinst eller nya 
cykelparkeringar och information vid viktiga bytespunkter för en ökad andel 
kollektivtrafikresande och för att öka nyttan av redan gjorda investeringar. Ett par 
exempel på de länsövergripande åtgärdsförslagen är investeringar i 
kommunikationssystem och i realtidssystem för en ökad andel kollektivtrafikresande 
samt en restidsvinst. 

2. Beslutade åtgärder inom ramen för 
avtalet 

När en kommun ansöker om medel så skickar de in ansökan på våren. Ansökan 
innehåller bland annat en projektbeskrivning, vad åtgärden avser att bidra till, och en 
bedömning av kostnader. Under hösten året därpå fattar Länstrafikens styrelse beslut 
om vilka objekt som ska beviljas finansiering, och vilka som hamnar som 
”reservobjekt”. Medlen ska nyttjas under nästa år, enligt bestämmelser.  En 
kontrollstation sker efter några månader, och om åtgärden då inte bedöms genomföras 
under året kommer medlen istället tilldelas reservobjekt. Eventuellt outnyttjade medel 
ska återbetalas till Länstrafiken Örebro AB.  
Nedan följer en lista över alla beslutade åtgärder i kronologisk ordning.  
 
 

                                                                          2013 

  

  
          Beviljat 

Bussgata Nora Nora        2 750 000     
Pendelparkering resecentrum Kopparberg Ljusnarsberg        1 526 250     
Säker cykelparkering på Örebro resecentrum Örebro        1 000 000     
E-handel Örebro läns landsting           470 625     
Busstationen etapp 3 Karlskoga           600 000     

 
Summa:        6 346 875 

                                                                                2014 

  
 

            Beviljat 
Säkrare cykelparkering Örebro Södra   Örebro          1 400 000     
Åtgärder på Degerfors järnvägsstation   Degerfors         1 960 000     
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Ombyggnad Kumla resecentrum   Kumla         3 650 000     
Pendlarparkering norra infarten   Askersund            562 500     
Realtidssystem  Örebro läns landsting        1 901 575     

 
Summa:        9 474 075     

 
 

  
                                                                          2015 

  
  

          Beviljat 
Resecentrum-Ombyggnad väntsal   Lindesberg            281 570     
Resecentrum   Lindesberg         2 365 189     
Resecentrum   Hällefors         1 139 618     
Hållplatser   Kumla            508 016     
Resecentrum   Kumla fastigheter AB         5 662 460     
Bussterminal Örebro universitet   Örebro         4 085 818     
Cykelparkering Resecentrum   Örebro            938 567     
Cykelstråk RC   Karlskoga            844 710     
Attraktiva hållplatser   Örebro läns landsting            430 551     

 
Summa:      16 256 500     

                                                                             2016 

 
 

  
          Beviljat 

Resecentrum   Lindesberg         2 520 000     
Resecentrum   Hällefors         1 238 740     
Bussprioritering vid trafiksignaler   Region Örebro län            400 000     
Hållplatsmaterial   Region Örebro län            766 000     
Pendlarparkering Hidingebrokorset   Lekebergs kommun         1 695 000     
Pendlarparkering Brånstakorset   Lekebergs kommun         1 695 000     
Askersunds resecentrum, ombyggnation   Askersunds kommun         4 014 282     
Etapp 2 Degerfors järnvägsstation   Degerfors kommun         2 800 000     
Ställdalens station, skyltning, cykelparkering, 
belysning mm   Ljusnarsbergs kommun            339 656     
Kopparbergs station, cykelpump och 
laddningsstolpe El-bil   Ljusnarsbergs kommun              73 000     
Cykelparkering i Pålsboda (vid skolgatan)   Hallbergs kommun            200 000     
Väderskydd + cykeltak Nora station   Nora kommun            250 000     
Etapp 5 Karlskoga busstation   Karlskoga kommun            400 000     
Cykelparkering i Sköllersta (vid skolan och 
Lithells)   Hallbergs kommun            100 000     

 
Summa:      16 491 678     
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                                                                         2017 

                                                                            

 

          Beviljat 
Cykelparkeringar vid bytespunkter Vretstorp   Hallsbergs kommun            200 000     
Cykelparkering vid startpunkt Östansjö   Hallsbergs kommun            100 000     
Cykelparkering vid hållplatser i Hjortkvarn   Hallsbergs kommun            200 000     
Anläggning av cykelpumpar i Hallsbergs kommun   Hallsbergs kommun            250 000     
Slutetapp Laxå resecentrum   Laxå kommun         1 450 000     
Ombyggnation av hållplats Bångbro   Ljusnarsbergs kommun            462 550     
Informationssystem terminaler/knutpunkter   Region Örebro län         9 075 000     
Hållplatskurer   Region Örebro län         1 305 450     
Cykelparkering med tak samt servicestation för 
cykel   Örebro kommun         2 500 000     
Ombyggnation av hållplats Glanshammar kyrka   Örebro kommun            364 000     
Hållplatsinformationsskyltar, lås till cykelgarage 
och parkeringsautomat till pendlarparkering   Karlskoga            295 000     
Vändplats samt hållplats i Hidinge-Lanna   Lekebergs kommun            400 000     

      
 

 Summa:      16 602 000     

   

2.1 Vilken typ av åtgärder har fått beslut? 
 

Totalt 44 st. åtgärder. 

12 
27% 

12 
27% 

8 
18% 

5 
12% 

2 
5% 

2 
5% 

1 
2% 

1 
2% 

1 
2% 

Antal åtgärder av varje typ 

Standardhöjning för
resecentrum

Cykelparkering/Cykelinfrast
ruktur

Utveckling av hållplatser

Pendlarparkering för bil och
cykel

Informationssystem för
kollektivtrafiken

Busstation/bussterminal

Bussgata
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En stor del av åtgärderna som beslutades (12 st.) var i form av standardhöjning för 
olika resecentrum i länet, vilket innefattar bland annat cykelparkeringar, 
tillgänglighetsanpassning, renovering av stationshus och nya informationssystem. 
Lika många åtgärder innebar ny eller förbättrad cykelparkering eller 
cykelinfrastruktur. Detta är alltså cykelparkeringar och cykelinfrastruktur utöver det 
som byggts i samband med standardhöjning av resecentrum.  
Åtta av åtgärderna gäller utveckling av hållplatser. Detta betyder dock inte åtta 
hållplatser, eftersom flera av åtgärdsförslagen innefattar flera hållplatser. 
 

 
Totalt 65 171 127 kronor. 
 
En av de åtgärdstyperna som hade flest åtgärder blev även tilldelade den största 
andelen av citybanemedlen. Det var standardhöjning för resecentrum som tilldelades 
cirka 27,5 miljoner kronor, dvs. 42 procent av den totala summan. Elva miljoner 
kronor (17 procent) tilldelades åtgärdsgruppen ”informationssystem för 
kollektivtrafiken”.  
Därmed kan vi konstatera att åtgärdsgruppen ”standardhöjning för resecentrum” både 
fått flest beviljade åtgärder samt är den dyraste åtgärdsgruppen, samtidigt som en 
åtgärdsgrupp som utgör endast 5 procent av åtgärderna tilldelats nästan en femtedel 
(17 procent) av medlen.  

2.2 Geografisk fördelning av åtgärder 
En grön prick på kartan nedan symboliserar en åtgärd. De åtgärder som inte är med på 
kartan är: E-handel, Realtidssystem, Attraktiva hållplatser, Bussprioritering vid 

27 494 515 
42% 

10 976 575 
17% 

8 322 385 
13% 

7 983 277 
12% 

5 773 750 
9% 

4% 

1% 1% 1% 

Fördelning av medel (i SEK) mellan 

typ av åtgärder 

Standardhöjning för
resecentrum

Informationssystem för
kollektivtrafiken

Utveckling av hållplatser

Cykelparkering/Cykelinfrast
ruktur

Pendlarparkering för bil och
cykel

Bussgata

Busstation/bussterminal
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trafiksignaler, Hållplatsmaterial, Cykelpumpar i Hallsbergs kommun, 
Informationssystem terminaler/knutpunkter, Hållplatskurer. Anledningen till detta är 
att de antingen, som t.ex. e-handel inte kan fysiskt placeras, eller att de, som t.ex. 
”Hållplatskurer”, är utspridda över hela länet. 
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2.3 Exempel på åtgärder som inte blev beviljade 

2.3.1 Resecentrum Hällefors (Reserv 2014) 

Sökande: Hällefors kommun 
Ansökt belopp: 1 500 000 kr  
Beviljat belopp: -  
Beskrivning: Ansökan avser om- eller nybyggnad av Hällefors resecentrum. 
Skäl för beslut: Kommunen har för 2013 beviljats statlig medfinansiering för att 
genomföra en förstudie kring resecentrum. Förstudien har ännu inte påbörjats. Det 
finns således ännu inga tydliga beskrivningar av satsningens omfattning. Ansökan 
föreslås vara reservobjekt när förstudien är genomförd.  

2.3.2 Bussgata från E20 till Resecentrum (Avslag 2014)  

Sökande: Laxå kommun 
Ansökt belopp: 340 000 kr 
Beviljat belopp: -  
Beskrivning: Ansökan avser upprustning av Röforsvägen från cirkulationsplatsen vid 
E20 till Resecentrum. Vägen är idag inte anpassad för tung trafik, däribland bussar. 
Skäl för beslut: Satsningen prioriteras lägre än förslagen till beviljade ansökningar 
på grund av att gatan inte trafikeras av stomnätet. Satsningen kan heller inte ses som 
en renodlad kollektivtrafiksatsning, då gatan trafikeras även av andra trafikslag än 
kollektivtrafiken. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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2.3.3 Cykelparkeringar Vretstorp (Avslag 2016) 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp:  200 000 kr 
Förslag till beslut: -  
Beskrivning: Cykelparkeringar vid hållplatserna Stationsgatan och Skolgatan i 
Vretstorp.  Antal bussturer har ökat till och från Vretstorp och både skolungdomar 
och arbetspendlare behöver en plats för att parkera sina cyklar. 
Skäl till beslut: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till 
hållplatsen förväntas det kollektiva resandet att öka. Dessvärre räcker inte medlen till 
alla ansökningar och cykelparkeringen i Pålsboda och Sköllersta förväntas generera 
fler resenärer än i Vretstorp. 

2.3.4 Utredning södra station (Avslag 2015) 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 1 000 000 kr 
Förslag till beslut: - 
Beskrivning: Utredningen avser att förbättra säkerheten på stationen, göra den 
attraktivare och effektivare. Örebro kommun arbetar aktivt med att utveckla 
järnvägsområdet, och Södra station är den delen som kommunen anser behöver 
utredas snarast.  
Skäl till beslut: Då ansökan handlar om en utredning och inte en konkret åtgärd så 
uppfyller inte ansökan de ställda kraven för att kunna beviljas bidrag ur Citybanan 
2015.  

2.3.5 Pendlarparkeringar för bil vid resecentrum I Kumla (Avslag 2017) 

Sökande: Kumla kommun 
Ansökt belopp: 1 601 000 kr 
Förslag till beslut: -  
Beskrivning: Ansökan avser renovering och effektivitsering av två parkeringsplatser 
som finns vid resecentrum i Kumla, en vis Stationsgatan norr om Resecentrum och en 
vid Odengatan väster om Järnvägsgatan. Parkeringen vid Stationsgatan upplevs som 
osäker då det saknas belysning och ytan används inte effektivt idag. Parkeringen 
skulle vid renovering få samma klass som kringliggande område.  
Skäl till beslut: Parkeringen vid Stationsgatan ligger i nära anslutning till både tåg- 
och bussangöringen och knyter ihop resecentrums olika funktioner. Både den 
parkeringen och parkeringen vid Odengatan används troligen av 
kollektivtrafikpendlare idag, men även som parkering för de som arbetar i närheten, 
besökare till hotellet eller som besöker centrum. Eftersom parkeringarna fyller fler 
funktioner än som pendlarparkering är det vid en prioritering andra objekt som 
uppfyller kraven bättre. 
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3. Alla beviljade åtgärder 

3.1 2013 

3.1.1 Bussgata  

Sökande: Nora kommun  
Ansökt belopp: 6 500 000 kr 
Beviljat belopp: 2 750 000 kr  
Redovisning: Under år 2011 och 2012 fortlöpte projekteringen av bussgatan och 
tillståndsansökan till miljödomstolen om att få bygga bron över Hagbyån. 
Projekteringen avslutades i mars 2012 och tillstånd från miljödomstolen meddelades i 
juli 2012.  
Under anbudstiden företogs förberedande arbeten inför entreprenaden, flyttning av 
stängsel och optokabel över Ängarna För att vinna tid för broarbeten företogs även 
schakt- och fyllnadsarbeten för att skapa transportväg fram till broläget. I maj 2012 
antogs Skanska som entreprenör för uppförandet av Bussgatan i Nora och startmötet 
mellan beställaren och Skanska hölls 4 juni. Under sommaren och hösten 2012 
färdigställdes gatuarbeten norr om broläget och delen Älvestorpsvägen – Hagbyån 
under våren 2013. Broarbeten har utförts med pålning och grundförstärkningsarbeten 
och i oktober 2012 skedde gjutning av bron.  
Etreprenörens arbete har följt kontrakterad tidplan och slutbesiktning av 
entreprenadarbetena skedde 2013-06-13.  
Åtgärden förväntas minska restiden för buss mellan Örebro och Nora med en minut. 
 

 
Bussgata över bro. 



 

18 (66) Kompletterande uppdragsavtal till Citybaneavtalet | Datum: 2017-12-22 Region Örebro län 
 

 

 

 
Södra infarten till bussgatan. 

3.1.2 Pendelparkering Kopparberg Resecentrum  

Sökande: Ljusnarsberg kommun 
Ansökt belopp: 2 035 000 kr 
Beviljat belopp: 1 526 250 kr 
Slutresultat av pendelparkeringen nedan. 
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3.1.3 Säker cykelparkering Örebro Resecentrum 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 2 000 000 kr 
Beviljat belopp: 1 000 000 kr   
Beskrivning: Kommunen vill satsa på en ökad säkerhetsnivå och samtidigt öka 
antalet cykelställ med låsbarhet mot ram. De vill även se över tryggheten och 
bekvämligheten genom belysning och väderskydd. De kommer också att pröva 
möjligheten att ordna ett cykelparkeringshus, eller ett bemannat cykelgarage.  
I anslutning till Resecentrum finns fyra platser med cykelparkeringar, vilka har en 
varierande standard. Kommunen gav Stadsbyggnad i uppdrag att förbättra dessa 
cykelparkeringar. Det främsta skälet är den stora andel av cykelstölder som skett där. 
Sekundärt är också ett behov av fler cykelparkeringar vid Resecentrum. Bägge 
faktorerna påverkar antal resor per cykel som en länk i det kollektiva resandet. Säkra 
cykelparkeringar är en förutsättning för att pendlare i länet kan resa vidare inom 
Örebro per cykel.  
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Konkreta åtgärder som föreslagits är cykelparkeringshus vid cykelparkering sydost 
om Resecentrum södra samt utbyte till låsbara ställ på cykelparkering intill 
stationshuset. Förbättringar med utbyte av cykelställ för generell lägsta standard nivå 
3, låsbarhet mot cykelram vid parkering intill stationshuset, vid den sydöstra delen, 
vid den sydvästra delen och vid den nordvästra delen. Parkeringarna kan kompletteras 
med tak i den mån det är genomförbart.  
Förväntad nyttoeffekt: Underlättar ”hela resan”, och byte mellan buss, tåg och 
cykel. Säker cykelparkering är en förutsättning för att man ska våga lämna sin cykel 
över natten och helgen. Resande från länet får bättre möjlighet att komma till Örebro 
och cykla vidare till sin målpunkt i staden. Säker och bekväm cykelparkering bedöms 
bidra till ökad andel resande med kollektivtrafiken. 

3.1.4 E-handel  

Sökande: Länstrafiken  
Ansökt belopp: 470 625 kr  
Beviljat belopp: 470 625 kr 
Beskrivning: En E-handellösning för färdbevis och biljetter till Länstrafiken Örebro.  
Förväntad nyttoeffekt: Genom att resenärer köper biljett digitalt så förkortas tiden 
som bussen måste spendera vid busshållplatser, och därmed även tiden för hela resan. 
 

 



 

Region Örebro län Kompletterande uppdragsavtal till Citybaneavtalet | Datum: 2017-12-22 21 (66) 
 

3.1.5 Busstation etapp 3 

Sökande: Karlskoga kommun 
Ansökt belopp: 834 767 kr 
Beviljat belopp: 600 000 kr 
Beskrivning: Karlskoga busstation är utgångspunkten för pendlingen i Karlskoga. 
Stadsbussar och regionbussar samt charterbussar utgår härifrån. Pendelingen till/från 
busstationen sker med cykel, bil eller stadsbuss varför det behövs bra strukturerade 
parkeringar både för bil och cykel samt trygga cykelvägar till/från samt inom 
området.  
Slutredovisning: Kommunen har under 2013 iordningsställt utökad pendlarparkering 
för cykling enligt beslut avseende Citybaneavtalet. Cykelparkeringarna har utformats 
så att risken för skadegörelse och stöld minimeras och cykelvägsanslutningarna har 
säkrats upp.  
Projektgruppen för busstationen etapp 3 tog in offerter från olika leverantörer och 
landade i Cyklos lösningar – dessa har en bra ramlåsning för cykeln som dessutom 
ger stöd åt framhjulet i sidled om någon trycker eller sparkar. Parkeringarna är 
försedda med tak samt ett ”hus” för de som vill ha extra skydd. De beslutade att 
använda den egna arbetskraften för att gräva och sätta mur och kantsten samt montera 
alla cykelställ.  
”Vi är mycket nöjda med resultatet och vi har fått fin respons från de som nyttjar 
parkeringen samt önskemål om fler cykelparkeringar runtom busstationen. 
Sedumtanken har vi beställt men de kan inte läggas eller faktureras förrän till våren. 
Vi vill gärna ha ett grönt inslag för att ta hand om dagvattnet på ett miljöeffektivt sätt 
– det blir mycket asfatsytor på en busstation.” 
 

 
Cykelparkering före ombyggnation. 
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Cykelparkering efter ombyggnation. 
 

 
Cykelgarage. 
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Cykelgarage, cykelparkering och bussangöring. Här syns även nivåskillnaden. 

3.2 2014 

3.2.1 Säkrare cykelparkering Örebro Södra 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 1 400 000 kr 
Beviljat belopp: 1 400 000 kr 
Beskrivning: Södra station är en av länets största hållplatser. Den ligger i stomnätet 
både för länets samtliga tåglinjer, samt för bussar bland annat till Karlskoga och 
Askersund. Befintlig cykelparkering är generellt fullbelagd och upplevs inte som 
säker. Satsningen innebär en utökning av antal låsbara cykelparkeringar. Satsningen 
innebär också ökad bekvämlighet genom belysning och väderskydd. 
Cykelparkeringarna anläggs på båda sidor om spåren.  På östra sidan av spåren 
anläggs två till fyra cykeltak. Antal platser ökas med 50-90 st. beroende på 
markförhållanden. Buskage som idag anses vara en otrygghetsfaktor tas bort.  På 
västra sidan ökas antalet cykelställ med 16 platser under nytt tak.  
Förväntad nyttoeffekt: Genom bättre cykelparkering ökar tillgängligheten för 
cyklister och möjligheten att resa hållbart förbättras. Cykelparkering med låsbarhet 
mot ram, cykeltak och belysning förbättrar stöldsäkerheten och ökar tryggheten. 
Åtgärderna bedöms därför som viktiga för att genom ökad komfort och säkerhet 
underlätta ”hela resan”. 
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Cykelparkering på västra sidan av järnvägsspåren före ombyggnation. 
 

 
Cykelparkering på västra sidan av järnvägsspåren efter ombyggnation.  
 

Cykelparkering på östra sidan av järnvägsspåren före ombyggnation. 
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Parkering på östra sidan av järnvägsspåren efter ombyggnation. 

3.2.2 Åtgärder vid Degerfors järnvägsstation 

Sökande: Degerfors kommun (Karlskoga kommun ställer sig bakom ansökan) 
Ansökt belopp: 3 460 000 kr 
Beviljat belopp: 1 960 000 kr 
Beskrivning: Ansökan avser upprustning av den externa miljön runt 
stationsbyggnaden, pendlarparkering samt cykelparkering, bättre angöring och 
tillgänglighet för bil-, cykel- och busstrafik samt inköp av stationsfastigheten för att få 
bättre rådighet vid drift och utveckling av service och infrastruktur.  
Förväntad nyttoeffekt: Degerfors station utgör även station för Karlskoga kommun 
då Karlskoga idag inte har egen persontrafik på järnväg och Degerfors station är den 
närmaste möjligheten till av- och påstigning för resande till och från Karlskoga. 
Stationen ligger längs stomnätet. Satsningen bedöms kunna bidra till att fler väljer att 
resa kollektivt, genom att hela resan blir attraktivare. Kommunstyrelsen i Karlskoga 
har ställt sig bakom satsningen.  
Degerfors kommun hade ansökt om medel för att förvärva stationsfastigheten samt att 
genomföra förbättringsåtgärder vid den. Förslaget till beslut var att bevilja Degerfors 
kommun finansiering till förbättringsåtgärder under förutsättning att de själva 
finansierar köp av stationsfastigheten.  
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Degerfors kommun har nu beslutat att med egen finansiering förvärva 
stationsfastigheten, och föreslås därför beviljas medel för åtgärder vid 
järnvägsstationen. 

3.2.3 Ombyggnad av Kumla resecentrum, etapp 1b 

Sökande: Kumla kommun 
Ansökt belopp: 17 500 000 kr 
Beviljat belopp: 3 650 000 kr 
Beskrivning: Kumla har sedan tidigare beviljats bidrag för etapp 1a genom statlig 
medfinansiering. Ansökan avser ytorna framför och norr om stationshuset, anslutning 
för färdtjänst, taxi, fotgängare och cyklister.  
Förväntad nyttoeffekt: Förslaget till beslut innebär att finansiering beviljas för de 
delar som avser anslutning för fotgängare och cyklister, samt cykelparkering. 
Stationen är en viktig knutpunkt i stomnätet. Satsningen bedöms göra hela resan mer 
attraktiv och bidra till ett ökat resande med snabb kollektivtrafik.  
Resultat: Med statliga medel från Trafikverket och Region Örebro län har Kumla 
kommun slutfört etapp 1b. Ombyggnationen har resulterat i ett attraktivt resecentrum 
som kan bidra till ett ökat kollektivt resande. Ombyggnationen har i etapp 1b 
resulterat i: 
– Förbättrad och säkrare miljö för oskyddade trafikanter i och med skapande av 
gångfartsområde. 
– Förbättrade och utökade möjligheter att parkera cyklar, bland annat under tak. 
– Förbättrad tillgänglighet i nedfarten till gång och cykelbana under järnvägen. 
– Förbättrade möjligheter till korttidsparkering. 
– En attraktiv, välkomnande och sammanhållande miljö i hela området. 

Gång- och cykelväg till tunnel under järnvägen. Trappa från bild nedan skymtar till 
vänster i bilden 
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Trappa och gång- och cykelväg ned mot tunnel under järnvägen 
 

Plan framför stationshus blickade mot gång och cykelväg och cykelparkering 
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Cykelparkering under tak 

3.2.4 Pendlarparkering norra infarten  

(hittar ej mer info) 
Sökande: Askersunds kommun 
Ansökt belopp: 562 500 kr  
Beviljat belopp: 562 500 kr 
Beskrivning: Ansökan avser att uppföra en pendlarparkering och cykelparkering vid 
norra infarten till Askersund.  
Förväntad nyttoeffekt: Pendlarparkeringen ligger i anslutning till stomnätet. 
Hållplatsen kommer att vara en viktig knutpunkt för den framtida 
expressbusstrafiken. Satsningen bedöms bidra till att göra hela resan mer attraktiv och 
att fler väljer kollektivtrafiken.  

3.2.5 Realtidssystem  

Sökande: Örebro läns landsting 
Ansökt belopp: 2 200 000 kr 
Beviljat belopp: 1 901 575 kr 
Beskrivning: Ansökan avser införande av centralsystem samt installation av 
fordonsdatorer till ca 100 bussar. Investeringen innebär att kunden får information om 
störningar och bussars beräknande ankomst i realtid via skyltar, webb, SMS eller app. 
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För trafikledningen innebär det möjligheter att nyttja fordon effektivare samt att 
samordna byten mellan bussar och andra trafikslag.  
Förväntad nyttoeffekt: Satsningen kommer på sikt att beröra all busstrafik i länet. 
Kollektivtrafikens attraktivitet ökar när aktuell information om resmöjligheter kan ges 
via dagens kommunikationskanaler. Det bedöms ge en ökad tillförlitlighet till 
kollektivtrafiken och antas bidra till ett ökat resande. Genom realtidsinformation i app 
ges ökade möjligheter för kunden att planera sin resa, vilket minskar den totala 
restiden dörr till dörr.  

3.3 2015 

3.3.1 Hällefors resecentrum  

Sökande: Hällefors kommun 
Ansökt belopp:  år 2015: 1 214 210 kr  år 2016: 1 238 740 kr  
Beviljat belopp: år 2015: 1 139 618 kr år 2016: 1 238 740 kr 
Beskrivning: Det har länge saknats ett funktionsdugligt resecentrum i Hällefors 
tätort. Nuvarande väntsal är så gott som otjänlig för sitt nuvarande syfte. Trafikverket 
kommer under 2015 att genomföra åtgärder på järnvägen, vilket bland annat 
innefattar uppförande av ny perrong några hundra meter söderut från den befintliga. I 
samband med detta vill Hällefors kommun uppföra ett nytt resecentrum som fångar 
upp de resenärer som reser med både buss och tåg. Satsningen innefattar bland annat 
ny väntsal och infrastruktur för bussangöring. Kommunen har även ansökt om statlig 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder för 50 procent av investeringskostnaden.  
Förväntad nyttoeffekt: Ett nytt resecentrum i Hällefors bedöms bidra till ökat 
resande med kollektivtrafik och samordna de olika transportslagen. Åtgärden knyter 
också samman regionen samt skapar ett regionalt mervärde då det främjar näringsliv 
och bidrar till att uppnå energi- och klimatmålen. Resecentrum är en viktig nod i 
expressbusstrafiken.  
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Förslagsskiss Hällefors resecentrum. 
 

 
Väntsalen sett från järnvägen. 
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Busstationen över gatan från resecentrum. Till vänster skymtas bilparkering. 
 

 
Väntsalen sett från bilvägen.  
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Cykelparkering. 
 

 
Insida av väntsal. Till vänster i bild finns toalett. 

3.3.2 Lindesberg Resecentrum 

Sökande: Lindesbergs kommun 
Ansökt belopp:  År 2015: 2 520 000 kr år 2016: 2 520 000 kr  
Beviljat belopp: År 2015: 2 365 189 kr år 2016: 2 520 000 kr 
Beskrivning: Åtgärderna syftar till att anpassa resecentrum efter det ökade antalet 
resenärer, samt att kanalisera strömmen av passagerare från resecentrum till stadens 
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centrum på ett säkert sätt. Satsningen innebär bland annat att tillgänglighetsanpassa 
samt utöka kapaciteten på resecentrum så att det uppfyller en hög standard samt klarar 
en framtida resandeutveckling. Kommunen har även ansökt om statlig 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder för 50 procent av investeringskostnaden.  
Förväntad nyttoeffekt: Lindesberg är en av de större tätorterna i den norra 
länsdelen, ett moderniserat resecentrum förväntas öka resandeantalet i regionen och 
på så sätt bidra till de regionala målen om ett ökat antal resenärer i kollektivtrafiken. 
Satsningen binder även samman regionen och gör den på så sätt starkare, attraktivare 
och ökar dess mervärde. Stationen är en viktig nod i den regionala tågtrafiken.  
 

 
Lindesberg bussterminal innan ombyggnation. 
 

 
Illustration över Lindesberg resecentrum baserat på Swecos huvudförslag till 
kommunen.  
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Lindesberg bussterminal efter ombyggnation. 

3.3.3 Ombyggnad av stationshus 

Sökande: Lindesbergs kommun 
Ansökt belopp: 300 000kr 
Beviljat belopp: 281 570 kr 
Beskrivning: Ombyggnationen innefattar att hela stationshuset kommer att göras om 
men även en tillbyggnad kommer att ske på den norra sidan. Där planeras in ny 
väntsal som är handikappsanpassad och ger resenärer god utsikt till trafiken utanför.  
Förväntad nyttoeffekt: En bra och fungerande väntsal är en viktig punkt i ett 
välfungerande kollektivtrafiksystem. Satsningen förväntas bidra med ett ökat antal 
resenärer, men även förbättra förutsättningarna för de nuvarande passagerarna. 
 

 
Lindesbergs stationshus innan ombyggnation. 
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Idéskiss över Lindesbergs stationshus. Medföljde i ansökan om medel. 
 

 
Lindesberg stationshus efter ombyggnation. 

3.3.4 Ombyggnad Kumla stationshus 

Sökande: Kumla fastigheter AB 
Ansökt belopp: 12 066 180 kr (100 %) 
Beviljat belopp: 5 662 460 kr  
Beskrivning: Åtgärden är den tredje etappen i ombyggnaden av Kumla resecentrum. 
Åtgärden syftar till att rusta upp Kumlas stationshus. Byggnaden är idag inte i bruk. 
Husets nuvarande skick är väldigt bristfälligt. Ambitionen är att skapa en attraktiv 
väntsal som inkluderar någon form av caféverksamhet samt ett utrymme för 
taxiverksamhet och busspersonal. Kommunen har även ansökt om statlig 
medfinansiering för kollektivtrafikåtgärder för 50 procent av investeringskostnaden.  
Nödvändiga åtgärder är byte av ledningar för el, VA och värme. Fiber ska installeras. 
Fönster och dörrar måste renoveras, tak och fasader ses över m.m. Ambitionen med 
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huset är att efter restaureringen ska en modern väntsal med toaletter vara tillgänglig. I 
anslutning till väntsalen ordnas en serveringsyta med en mindre butik. Huset planeras 
också för lokaler för taxiverksamheten och för busspersonal.   
 

 
Västra entrén innan ombyggnation. 
 

 
Västra entrén efter ombyggnation med toalett till höger och café till vänster. 
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Östra entrén efter ombyggnation med Café till höger och frisör till vänster. 
 

  
Caféverksamhet inne på stationen. 
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Caféverksamhet inne på stationen. 
 

 

Kumla stationshus efter ombyggnation. 
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Kumla stationshus efter ombyggnation. 
 

Förväntad nyttoeffekt: Satsningen bedöms öka antal resande då det blir mer 
attraktivt att åka kollektivt med ett tillgängligt och funktionellt stationshus. Insatsen 
bedöms även skapa ett regionalt mervärde då Kumla är en viktig punkt i stomnätet 
mellan Örebro och Hallsberg. Detta stråk har idag störst andel resenärer i hela länet. 

3.3.5 Ombyggnad av hållplatser 

Sökande: Kumla kommun 
Ansökt belopp: 2 000 000 kr (100 %) 
Beviljat belopp: 508 016 kr 
Beskrivning: Förslaget till beslut omfattar byggnation av hållplatser vid Örebrovägen 
samt Södra Kungsvägen i Kumla. Ansökan omfattade även hållplatserna 
Yxhultsvägen i Hällabrottet samt Kvarntorps bostadsområde. Dessa bedöms dock inte 
uppfylla kriterierna för Citybanemedlen. Hållplatserna ska uppfylla kraven på 
tillgänglighet i enlighet med hållplatshandboken, i vissa fall innebär åtgärden även en 
tillskriven cykelparkering. Kommunen har även ansökt om statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikåtgärder för 50 procent av investeringskostnaden.  
Förväntad nyttoeffekt: Åtgärden bedöms bidra till kortare restid för hela resan 
samtidigt som flera väljer att åka kollektiv när det finns en tilltalande och tillgänglig 
hållplats. 

3.3.6 Bussterminal Örebro Universitet 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 4 353 250kr 
Beviljat belopp: 4 085 818 kr 
Beskrivning: Bussterminalen är tänkt att byggas i den västra delen av 
universitetsområdet söder om rondellen. Åtgärden innefattar en nedsänkning av den 
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nuvarande gatan med förhöjd kantsten för att gatu-planet ska placeras i höjd med 
bussens fotsteg. Kanten beläggs med vita plattor och ljuspunkter. Två uppvärmda 
busskurer på vardera sida vägen, varav en på vardera sida med automatiska 
dörröppnare. Ytan kommer vara upplyst av strålkastare. Hållplatsen kommer att 
angöras av samtliga linjer med målpunkt universitetet respektive Brickebacken.  
Förväntad nyttoeffekt: Åtgärden förväntas att bidra till att göra resandet mer 
tillgängligt, bekvämt och tryggt. Även förutsättningarna för anslutning från gång- och 
cykeltrafik till kollektivtrafik förbättras. Hållplatsen kommer att nyttjas av 
expressbussen mellan Resecentrum och universitetet. 
 

En illustration på ett förslag till hur Universitetsplatsen skulle kunna se ut 
 

Universitetsplatsen efter ombyggnation 
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3.3.7 Cykelparkering Resecentrum västra 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 1 000 000kr  
Beviljat belopp: 938 567 kr 
Beskrivning: Förslaget innebär att göra en standardhöjning för cyklister på den västra 
sidan av resecentrum i Örebro. Åtgärden innefattar att bygga cykeltak, öka 
stöldsäkerheten samt öka antalet parkeringsplatser.  
Förväntad nyttoeffekt: Åtgärderna är tänkta att underlätta ”hela resan” och bytet 
mellan cykel, tåg och buss. Genom att underlätta för cyklister så skapar man bättre 
förutsättningar för att lämna bilen hemma.  
 

Bilder på platsen innan ombyggnation. 
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Bilder på platsen efter ombyggnation. 

3.3.8 Cykelstråk Karlskoga resecentrum 

Sökande: Karlskoga kommun 
Ansökt belopp: 900 000kr 
Beviljat belopp: 844 710 kr  
Beskrivning: Planen innefattar at utöka cykelstråket kring busstationen i Karlskoga 
kommun samt knyta samman de befintliga cykelstråken som finns i området. I planen 
ingår även att utöka antalet cykelparkeringar. Satsningen kommer att förenkla bytet 
mellan cykel och kollektivtrafik.  
Förväntad nyttoeffekt: Genom att underlätta för bussresenärer att ta cykel istället för 
bilen till bussen så gör man inte bara buss/tågresan utan ”hela resan” på ett 
miljövänligt och hållbart sätt. Åtgärden kommer att stärka pendlingstråken kring 
området Karlskoga och bidra till att uppnå de regionala målen inom 
kollektivtrafikåkande. Karlskoga resecentrum är en viktig bytespunkt för 
expressbusstrafiken.  
Resultat: Två stycken gång- och cykelstråk har byggts ihop genom en GC-länk som 
går över busstationen och skapar ett säkert stråk. Gång- och cykelvägen leder fram till 
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de cykelparkeringar och det cykelgarage som byggts på två olika platser på området. 
Även belysning utefter gång- och cykelstråket har anlagts. En upphöjd säker passage 
över ett taxistråk har skapats.  
 

 
Gång- och cykelväg. 

3.3.9 Attraktiva hållplatser 

Sökande: Örebro läns landsting 
Ansökt belopp: 500 000 kr 
Beviljat belopp: 430 551 kr 
Beskrivning: I den regionala kollektivtrafiken i Örebro län finns idag cirka 2 200 
hållplatser. Av dessa har omkring 200 stycken minst 20 påstigande per dag, och ska 
enligt våra egna riktlinjer utrustas med väderskydd. Satsningen omfattar utbyte av 
äldre väderskydd samt uppförande av väderskydd där sådana idag saknas. Satsningen 
omfattar cirka 10 nya väderskydd samt renovering av befintliga. Åtgärden omfattar 
hållplatser i befintligt eller planerat expressbusslinjenät.  
Förväntad nyttoeffekt: Nya och fler väderskydd bidrar till att skapa en attraktivare 
kollektivtrafik. Satsningen kan leda till att fler människor väljer en kollektivtrafik 
med korta restider istället för bilen.  
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Ny hållplatsbyggd för busslinje 702 som givits ny linjesträckning. Hållplats 
Norrgatan. 

3.4 2016 

3.4.1 Hällefors resecentrum 

Se rapport för 2015 

3.4.2 Lindesberg resecentrum 

Se rapport för 2015 

3.4.3 Bussprioritering vid trafiksignaler 

Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: 400 000 kr 
Beviljat belopp: 400 000 kr 
Beskrivning: Prioritering av bussar vid trafiksignaler i Örebro tätort. Ett projekt 
pågår med Region Örebro län och Örebro kommun. Syftet med detta är att förbättra 
busstrafikens konkurrenssituation gentemot biltrafiken. Projektet går nu från en 
utredningsfas till en testfas, och vidare mot implementering i ordinarie verksamhet. 
För det fortsatta genomförandet av projektet behöver det politiskt förankras om detta 
är en prioriterad åtgärd för utveckling av kollektivtrafiken samt om förvaltningen ges 
erforderliga ekonomiska resurser för att driftsätta och förvalta systemet.  
Genom att prioritera bussar vid trafiksignaler blir restiden kortare och även 
variationen i restid blir mindre. Enligt en inventering som genomförts av Sveriges 
kommuner och landsting lyfts signalprioritering fram som en av de viktigaste 
åtgärderna för att öka busstrafikens framkomlighet och kanske den enskilda åtgärd 
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som är till störst nytta för busstrafiken. Ett stort antal utvärderingar i Europa visar på 
en mycket god lönsamhet samhällsekonomiskt och i vissa fall även 
företagsekonomiskt. Satsningen bedöms ha stor nytta för stora delar av bussnätet i 
länet då flertalet av de större regionlinjerna angör hållplatser i Örebro stad. 
Samhällsekonomiskt lönsamt: 

 Lönsamheten bygger på att det under rusningstid i rusningsriktningen finns: 
– 1,1 person i varje bil 
– ca 20 personer i varje buss 

 En buss är alltså ca 20 gånger viktigare än en bil 
 Restiden minskar med 5 – 15 % 
 Efterfrågan på kollektivtrafiken ökar med 3 - 9 % 

Förväntad nyttoeffekt:  

 Restiderna för passagerarna minskar.  
 Omloppstiden minskar, operatören kanske kan tjäna en buss.  
 Antalet stopp minskar.  
 Kortare restider och förbättrad regularitet leder till minskad stress bland 

förarna (och passagerare). 
 Bussprioritering är även bra för regulariteten: De allra största fördröjningarna 

kan kortas. Tidiga bussar behöver inte alls prioriteras, de kan till och med 
fördröjas. 

3.4.4 Hållplatsmaterial 

Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: 1 155 000 kr 
Beviljat belopp: 766 000 kr 
Beskrivning: I den regionala kollektivtrafiken i Örebro län finns idag cirka 2 200 
hållplatser. Av dessa har omkring 200 stycken minst 20 påstigande per dag. Dessa 
ska, enligt Region Örebro läns riktlinjer, Hållplatshandboken, vara utrustade med 
väderskydd. Satsningen omfattar utbyte av äldre väderskydd samt uppförande av 
väderskydd där sådana idag saknas. Under 2016 kommer tre resecentrum i länet att 
byggas om och enbart på dessa är det totalt 14 nya väderskydd som ska placeras ut. 
Totalt omfattar ansökan 27 väderskydd.  
Totalt beviljas medel för nya väderskydd vid resecentrum i Hällefors, Lindesberg och 
Askersund, samt två väderskydd på expressbusshållplatser. 
Ansökt belopp:  1 155 000 kr 
Beviljat belopp:  766 000 kr 
Förväntad nyttoeffekt: Nya och fler väderskydd bidrar till att skapa en attraktivare 
kollektivtrafik. I ansökan är väderskydd vid resecentrum och i stråk för expressbuss 
prioriterade. Satsningen kan leda till att fler människor väljer en kollektivtrafik med 
korta restider istället för bilen. 
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3.4.5 Pendelparkering Hidingebrokorset 

Sökande: Lekebergs kommun 
Ansökt belopp: 1 695 000 kr 
Beviljat belopp: 1 695 000 kr 
Beskrivning: Då Hidinge-Lanna i Lekebergs kommun är under kraftig expansion 
produceras ny tillfartsväg från v 204 upp till samhället från ”Hidingebrokorset”. I 
samma kors avses ny busshållplats byggas, dels av säkerhetsskäl men även för att 
klara ökade resandetal. Lekebergs kommun söker därav medel för att kunna bygga 
pendlarparkering i anslutning till ny busshållplats och därigenom möjliggöra ökat 
reandetal och samtidigt skapa ett regionalt mervärde.  
Förväntad nyttoeffekt: Till augusti 2017 planeras omläggning av trafiken i 
Lekebergs kommun i enlighet med förslaget från utredningen Merkoll. Antal turer 
mellan Fjugesta och Örebro kommer att öka. Restiden kommer även att kortas ner 
genom att trafikera väg 204 och inte köra genom Lanna. För att erbjuda boende i 
Hidinge-Lanna tillgång till bussarna mellan Fjugesta och Örebro behöver hållplatsen 
vid Hidingebrokorset byggas om för att bli mer trafiksäker och en pendlarparkering 
både för cykel och bil är nödvändig för att ge möjlighet för invånarna att även ta bilen 
eller cykeln till hållplatsen. Åtgärden kommer att öka antalet resenärer i ett starkt 
stråk.  
 

 
En snötäckt pendelparkering under konstruktion. I bakgrunden skymtar arbete med 
hållplatsen. 

3.4.6 Pendelparkering Brånstakorset 

Sökande: Lekebergs kommun 
Ansökt belopp:  1 695 000 kr 
Beviljat belopp: 1 695 000 kr 
Beskrivning: I syfte att erhålla säkrare busshållplatser och stimulera till ökat resande 
planeras ombyggnad av busshållplats vid Brånstakorset (Fjugesta). Lekebergs 
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kommun söker därför medel för att kunna bygga pendlarparkering i anslutning till ny 
busshållplats och därigenom möjliggöra ökat resandeantal och samtidigt skapa ett 
regionalt mervärde. 
Förväntad nyttoeffekt: Till augusti 2017 planeras omläggning av trafiken i 
Lekebergs kommun i enlighet med förslaget från utredningen Merkoll. Antal turer 
mellan Fjugesta och Örebro kommer att öka. För att erbjuda invånarna i Brånsta-
området möjlighet att resa med bussarna behöver hållplatsen vid Brånstakorset 
byggas om. Upptagningsområdet kring hållplatsen är ganska stort vilket gör att en del 
behöver ta bil eller cykel till hållplatsen för att sedan kunna ta bussen mot Örebro. 
Åtgärden kommer att öka antalet resenärer i ett starkt stråk. 

3.4.7 Askersund resecentrum 

Sökande: Askersunds kommun 
Ansökt belopp:  8 028 563 kr 
Beviljat belopp:  4 014 282 kr 
Beskrivning: Resecentrum i Askersund kommer under 2016 att byggas om som en 
del i den ombyggnation som sker runt Västra Strandparken i Askersund. Andra delar 
som byggs är bostäder i Västra Strandparken och ett kunskaps- och kulturcentrum 
som kommer inrymma skola för åk 6-9, kulturskola, fritidsgård, meröppet 
kommunbibliotek samt ett stort kök. Detta är de konkreta förbättringar som planeras: 

 Parkeringsplatser för pendlare: Idag 43 och efter åtgärden 51 stycken.  
 Cykelparkeringsplatser: Idag ett fåtal, efter åtgärden finns 150 m cykelställ. 
 Väntkurer: Efter åtgärden finns fem, en per hållplats, med bättre standard än 

idag. 
 Informationsskärmar med aktuella busstider: Efter åtgärden finns en i varje 

väntkur. 
 Öppet Wi-Fi: Idag finns det inte i området, efter åtgärden är det etablerat. 
 Dygnet runt-öppen tillgänglighetsanpassad toalett för allmänheten 
 Plats för buss: Idag finns plats för fyra bussar, efter åtgärden finns plats för 

fem. 
 Funktionell trafiklösning: Idag bildas ofta ”proppar” i trafiken och vissa 

kurvor in mot resecentrum är för snäva för bussarna. Efter åtgärden är detta 
bortbyggt. 

Förväntad nyttoeffekt: Askersunds nya resecentrum ger hög trafiksäkerhet, större 
kapacitet, bättre flöden i trafiken i staden och en avsevärd komfortförbättring med fler 
väntkurer, tillgänglighetsanpassad toalett och informationssystem för resenärerna. Ett 
tillgängligt resecentrum förväntas öka resandeantalet och på så sätt bidra till de 
regionala målen om ett ökat antal resenärer i kollektivtrafiken. 
Askersunds kommun har sökt statlig medfinansiering för 4 014 282 kr, det 
preliminära beslutet är att de får 1 000 000 kr i statlig medfinansiering. 
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3.4.8 Etapp 2 Degerfors järnvägsstation 

Sökande: Degerfors kommun 
Ansökt belopp:  2 933 000 kr 
Beviljat belopp:  2 800 000 kr 
Beskrivning: Etapp 2 syftar till att få Järnvägsstationen/Resecentrum komplett i 
avseende tillgänglighet, trygghet och en välkomnande miljö. Med kompletterande 
cykelvägar och ett låsbart cykelgarage kommer fler att cykla för anslutning till tåg 
eller buss. Den inhägnade bilparkeringen får lås/passersystem så att fler ”vågar” 
lämna bilen nattetid på stationsområdet. Skadegörelse på parkerade bilar nattetid vid 
järnvägsstationen har de senaste åren ökat. Parkeringen får också laddplats för elbilar. 
Trygghet och ökad tillgänglighet bidrar i detta fall till ökat resande med kollektiva 
färdmedel. Konkreta åtgärder: 
Bilparkering: Laddplats för elbilar och elektroniskt passersystem med automatiserad 
grind. 
Stationshuset: Rengöring, målning, renovation och ny inredning samt tidlås till 
entrédörrar. 
Cykel: 

 Ny cykelväg längs Stationsvägen för att sammankoppla cykelvägen som 
byggts i Etapp 1 på stationsområdet med cykelvägen vid Bruksskolan.  

 Breddning av gångväg till GC-väg mellan järnvägsstationen och viadukten 
vid korsningen V 205 och V 555. 

 Cykelgarage, 2 st. 

Förväntad nyttoeffekt: Satsningen bedöms öka antal resande då det blir mer 
attraktivt att åka kollektivt med en tillgänglig och funktionell järnvägsstation. Med 
cykelgarage och låst bilparkering ökar attraktiviteten då resenärerna kan känna sig 
säkrare på att deras fordon står kvar. 

 
Degerfors resecentrum innan ombyggnation. 
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Degerfors resecentrum efter ombyggnation. 
 

 
Inhägnad pendlarparkering med elektroniskt passersystem och laddstolpe. 

3.4.9 Ställdalens station 

Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp:  339 656 kr 
Beviljat belopp: 339 656 kr 
Beskrivning: Ny skylt som markerar in- och utfart tydligt från norr och söder. Idag är 
avtagsvägen inte markerad utmed Ställbergsvägen vilket gör det lätt att missa 
avfarten. Stationsområdet förses med cykelställ med tak och pumpstation. 
Bilparkering förses med laddningsstolpe för elbilar. Markarbete i området kring 
väntkur och ny cykelparkering utvecklas, belysningsstolpe för en trygg och 
inbjudande miljö. P-platser markeras upp och området förses med papperskorg.  
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Förväntad nyttoeffekt: Satsningen gör det lättare för resenärer att hitta till stationen. 
Med förbättrade möjligheter att lämna cykel och bil vid stationen ökar attraktiviteten. 
Åtgärderna bidrar till ökat resande med de regionala tågen.  
 

 
 

 
Cykelställ med tak och pumpstation, laddstolpe och skylt.  
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3.4.10 Kopparbergs station 

Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp: 73 000 kr 
Beviljat belopp: 73 000 kr 
Beskrivning: Stationsområdet förses med pumpstation. Befintlig ny bilparkering 
förses med laddningsstolpe för elbilar 
Förväntad nyttoeffekt: Åtgärden skapar goda förutsättningar för att få fler resenärer 
att transportera sig till och från stationen med ett miljövänligare alternativ som cykel 
eller elbil.  Åtgärderna bidrar också till ökat resande med de regionala tågen och 
bussarna. 

3.4.11 Cykelparkering Pålsboda 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: 200 000 kr 
Beviljat belopp: 200 000 kr 
Beskrivning: Cykelparkering vid hållplats Norra Bangatan. Antal bussturer har ökat 
till och från Pålsboda och både skolungdomar och arbetspendlare behöver en plats för 
att parkera sina cyklar.  
Förväntad nyttoeffekt: Pålsboda är en viktig nod i trafiken i sydöstra delen av länet. 
Bussar går mot Örebro, Hallsberg och Hjortkvarn. Busstrafiken utökades kraftigt i 
augusti 2015. Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta cykeln till 
hållplatsen förväntas det kollektiva resandet att öka. 

3.4.12 Cykelparkeringar Sköllersta 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: 200 000 kr 
Beviljat belopp: 100 000 kr 
Beskrivning: Cykelparkeringar vid hållplatserna Sköllersta skola och Lithells. Antal 
bussturer har ökat till och från Sköllersta och både skolungdomar och arbetspendlare 
behöver en plats för att parkera sina cyklar.  
Förväntad nyttoeffekt: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta 
cykeln till hållplatsen förväntas det kollektiva resandet att öka. Hållplatsen vid 
Sköllersta skola ligger vid ett starkt stråk.  
OBS: Hållplats Lithells ligger inte på ett starkt stråk vilket gör att åtgärden inte kan 
beviljas medel ur Citybanan 2016. 
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3.4.13 Etapp 5 Karlskoga busstation 

Sökande: Karlskoga kommun 
Ansökt belopp: 800 000 kr 
Beviljat belopp:  400 000 kr 
Beskrivning: Etapp 5 av ombyggnationen av Karlskoga busstation innebär en 
utökning av antal cykelparkeringar då de som är byggda inte räcker till. Ett 
cykelgarage ska byggas och ett par cykelparkeringar med tak där cykeln kan låsas fast 
i ramen.  
Förväntad nyttoeffekt: Genom att skapa förutsättningar för fler resenärar att ta 
cykeln till busstationen förväntas det kollektiva resandet att öka. Då nuvarande 
cykelparkering är fullbelagd behövs det fler platser för att möjliggöra för fler att välja 
kollektivtrafiken. 

 
Cykelparkering under byggnation. 
 

 
Cykelgarage under byggnation. 
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Cykelgarage och cykelparkeringar efter byggnation. 

3.4.14 Väderskydd och cykeltak Nora station 

Sökande: Nora kommun 
Ansökt belopp:  500 000 kr 
Beviljat belopp:  250 000 kr 
Beskrivning: Väderskydd, cykeltak, vid utbyggd cykelparkering vid Nora station 
samt väderskydd för passagerare vid busshållplatserna på perrongen vid Nora station. 
Förväntad nyttoeffekt: Bussangöringen vid Nora station byggdes för ett antal år 
sedan. Nu kompletteras byggnationen med tak både för cyklar och väntande resenärer 
vid busshållplatserna. Dessa åtgärder förvänas generera ett ökat resande och en ökad 
nöjdhet hos befintliga resenärer.  
 

Cykeltak. 
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Vindskydd. 

3.5 2017 

3.5.1 Cykelparkering i Vretstorp 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: 200 000 kr 
Beviljat belopp: 200 000 kr 
Beskrivning: Anläggning av cykelparkering vid busstation och spontanlekplatsen i 
Vretstorp. 
Andel bussturer har ökat till och från Vretstorp och både skolungdomar och 
arbetspendlare behöver en plats att kunna parkera sina cyklar. Idag är Vretstorp en 
bytespunkt och startpunkt för resande till Askersund, på den sträckan har andel 
bussturer utökats. Vi förväntar oss att fler ska välja att cykla efter att parkeringen är 
anlagd.  
Förväntad nyttoeffekt:  
+ en säker trafik     + en hög transportkvalitet 
+ ett tillgängligt och jämställt transportsystem + fler resande med kollektivtrafiken 
+ en god miljö     + kortare åktid med kollektivtrafiken 
+ möjliggör motion med cykel, vilket är bra för hälsan + en positiv regional 
utveckling 
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Läge: Stationsgatan och Skolgatan i Vretstorp. 

3.5.2 Cykelparkering i Östansjö 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: 100 000 kr 
Beviljat belopp: 100 000 kr 
Beskrivning: Nybyggnation av cykelparkeringar vid hållplatser Vallgatan samt 
Köpmangatan längs Lv 529 i Östansjö. 
Andel bussturer har ökat till och från Östansjö och både skolungdomar och 
arbetspendlare behöver en plats att kunna parkera sina cyklar. Vi förväntar oss att fler 
ska välja att cykla efter att parkeringen är anlagd. 
Förväntad nyttoeffekt:  
+ en säker trafik     + en hög transportkvalitet 
+ ett tillgängligt och jämställt transportsystem + fler resande med kollektivtrafiken 
+ en god miljö     + kortare åktid med kollektivtrafiken 
+ möjliggör motion med cykel, vilket är bra för hälsan + en positiv regional 
utveckling 
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3.5.3 Cykelparkering i Hjortkvarn 

Sökande: Hallsbergs kommun  
Ansökt belopp: 200 000 kr  
Beviljat belopp: 200 000 kr  
Beskrivning: Anläggning av cykelparkering vid busshållplatsen Hjortkvarn N. 
Andel bussturer har ökat till och från Hjortkvarn och arbetspendlare som har 
målpunkter i Pålsboda, Hallsberg och Örebro behöver en plats att kunna parkera sina 
cyklar. Vi förväntar oss att fler ska välja att cykla efter att parkeringen är anlagd. Ur 
mobility managaments synpunkt bidrar cykelparkeringar till hållbart resande. 
Läge: Längs Norrköpingsvägen, någon meter norr om Sandhagsvägen i Hjortkvarn 
och vid/närheten av busshållplatsen nära bensinmacken.  
Förväntad nyttoeffekt: 

+ en säker trafik     + fler resande med kollektivtrafiken 
+ ett tillgängligt och jämställt transportsystem + kortare resa med kollektivtrafiken 
+ en god miljö     + en positiv regional utveckling 
+ bättre incitament för att fler ska välja att cykla till bytespunkter/startpunkter istället 
för att ta bilen + en hög transportkvalitet 
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3.5.4 Anläggning av cykelpumpar i Hallsberg kommun 

Sökande: Hallsbergs kommun 
Ansökt belopp: 250 000 kr 
Beviljat belopp: 250 000 kr 
Beskrivning: Anläggning av cykelpumpar i Östansjö, Pålsboda, Sköllersta, Vretstorp 
och Hjortkvarn där det bedöms vara lämpligt. 
En tillgänglig cykelpump möjliggör och underlättar för invånare att använda cykeln 
mer till de olika målpunkter man kan tänka sig; till jobbet, skolan, handelaffärer. 
Genom att anlägga nya cykelpumpar i våra tätorter hoppas vi kunna påverka 
invånarna att välja cykel istället för bil, vilket gynnar miljön. Vi tror att fler kommer 
att välja cykel efter att cykelpumpar anlagts. 
Förväntad nyttoeffekt:  
+ en säker trafik     + positivt för kollektivtrafiken 
+ ett tillgängligt och jämställt transportsystem + bidrar till att fler börjar cykla 
+en god miljö     + en positiv regional utveckling 
+ en hög transportkvalitet    
+ incitament för att öka cyklism vilket bidrar till mindre miljöpåverkan 
+ För de som cyklar till busshållplatser eller en specifik målbild bidrar åtgärd till 
minskad restid för ”hela resan” 
 

3.5.5 Informationsskyltar, lås till cykelgarage och parkeringsautomat 

till pendlarparkering i Karlskoga 

Sökande: Karlskoga kommun 
Ansökt belopp: 350 000 kr 
Beviljat belopp: 295 000 kr 
Beskrivning: Karlskoga busstation har under några år och i etapper varit föremål för 
en utbyggnad och uppstrukturering. För 2017 års ansökan avser vi att möta upp 
önskemål som framkommit tidigare från Länstrafiken genom en utveckling av 
hållplatserna på själva plattan av busstationen. Vi vill sätta upp stora svartlackerade 
bågar med information inmonterad och som är lätt att se för resenären. Vi vill i detta 
arbete samråda med bussplanerarna samt bussentreprenören för bästa resultat.  
Ett låssystem i nya cykelgaraget som byggs under hösten 2016 i Etapp 5 behöver 
också sättas in.  
Den ena pendlarparkeringen (bilar) är ständigt fullbelagd och för att komma tillrätta 
med det avser vi att sätta upp en parkeringsautomat. Som det är nu finns inte 
tillräckligt med platser då de boende och de som arbetar i området redan har 
ockuperat platserna på kvällarna. En parkeringsautomat kostar 55 000 kr.  
Förväntad nyttoeffekt: Då resenären enklare kan se vart den skall gå på bussen och 
att de kan se det från långt håll, förväntas en restidsvinst. En restidsvinst kan också 
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komma ur att resenären kan lita på att det kommer finnas en parkeringsplats vid den 
ena pendlarparkeringen då det finns en automat som säkerställer platser på ett helt 
annat sätt. Ett låsbart cykelgarage förväntas öka antal resenärer som kombinerar buss 
och cykel, samt ger resenärerna en ökad trygghet i att cykeln står kvar när den ska 
hämtas.  
OBS. Karlskoga kommun blev aldrig beviljade medel för parkeringsautomaten med 
motiveringen att det troligen inte kommer ge det resultat som önskas.  

3.5.6 Slutetapp Laxå resecentrum 

Sökande: Laxå kommun  
Ansökt belopp: 1 450 000 kr  
Beviljat belopp: 1 450 000 kr  
Beskrivning: Inom ramen för Mer-koll fick Laxå kommun offentligt stöd för att 
bygga om stationsområdet till ett modernt resecentrum. Den sista etappen blev kvar 
av ekonomiska skäl. Halva stationshuset som utgörs av det gamla godsmagasinet är 
helt oinrett och saknar både golv och innerväggar. 
Tidigare ombyggnation av stationsområdet innehöll bland annat en stor 
cykelparkering med tak, för att underlätta för cykling till och från resecentrumet. 
Detta kompletteras i denna etapp med ett glasparti, för att vind- och ljudskydda 
cykelparkeringen mot järnvägsspåren.  
Resande har vid flera tillfällen upplevt otrygghet när påverkade personer uppehållit 
sig i lokalerna. Därför är bemanning viktigt, särskilt under kvällstid och helger. Vår 
vision är att bemanna resecentrum med olika aktiviteter, dels för att få kontinuerlig 
tillsyn av lokalerna, men framförallt för att ge bättre service och trygghet till 
resenärerna och på så sätt få fler att resa kollektivt. Laxå Modelljärnvägsförening har 
förklarat sig villiga att bemanna stationshuset och även driva caféverksamheten. 
Godsdelen kommer att inredas med golv, väggar samt WC och upplåtas till Laxå 
Modelljärnvägsförening. 
I stationshusets godsmagasin kommer föreningen att inreda med en modelljärnväg 
från Laxå bangårdsområde som det såg ut på 1950-talet. Lokalen kommer att hållas 
öppen för resande och övrig allmänhet och på så sätt ge stationshuset ytterligare 
service och attraktionskraft. Det är dock viktigt att framhålla att det väsentliga i denna 
förändring är att stationshusets väntsal bemannas för resenärernas service och 
trygghet.  
Förväntad nyttoeffekt: 

Efter iordningställandet av de första etapperna av Laxå Resecentrum har vi märkt 
tydligt att resandet med framförallt tåg har ökat. Det visar också statistiken som TIB 
har. Bra service med en fin väntsal, goda parkeringsmöjligheter för både bil och cykel 
gör det enklare att välja det kollektiva resandet.  
Att färdigställa Laxå Resecentrum med ytterligare förbättring av service och förstärkt 
trygghet i stationshuset kommer att ge fler resande med tåg och buss. Med 
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investeringen stärker vi också kvalitén på regionens resecentrum även i de mindre 
kommunerna. Detta ger regionens gemensamma kollektivtrafik ett bättre rykte.  
 

 

Cykelparkering under tak med glasparti mot järnväg. 
 

 
Inne på stationen. Stängda dörrar en torsdageftermiddag.  
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3.5.7 Vändplats samt hållplats i Hidinge-Lanna 

Sökande: Lekebergs kommun 
Ansökt belopp: 1 430 000 kr 
Beviljat belopp: 400 000 kr 
Beskrivning: Lekeberg kommun har från Region Örebro län (kollektivtrafiken) fått 
frågan om lämplig plats för en ny busslinje genom Hidinge-Lanna. Det finns ingen nu 
anlagd plats som motsvarar de behov som föreligger. Kommunen äger en lämplig 
fastighet, Sälven 1:41, där det finns möjlighet att anlägga en bussvändplan och 
hållplats. På fastigheten pågår under 2016-2017 detaljplanläggning i syfte att 
möjliggöra villabebyggelse, detta som en del i Hidinge-Lannas fortsatta utveckling. 
För att möjliggöra kollektivt resande för boende och besökare i området är behovet 
därför stort att det anläggs en ny plats där bussen kan stanna/vända.  
Förväntad nyttoeffekt: Då det idag inte är möjligt att resa från området väntas 
åtgärden ge ett ökat resande.  
OBS. Region Örebro län beslutade angående detta ärende att den utpekade fastigheten 
inte är optimal sett till busslinjens dragning. Busslinjen behöver gå längre västerut för 
att uppfylla syftet att få med sig skolelever. Däremot kan det bli aktuellt med en 
hållplats på den aktuella platsen för att resenärer ska kunna resa från området. Därför 
beviljas 400 000 kr för en hållplats med cykelparkering (Kommunen ansökte för 
1 430 000 kr). 
 

 
Plats för busshåll-/bussvändplats 
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3.5.8 Ombyggnation av hållplats Bångbro  

Sökande: Ljusnarsbergs kommun 
Ansökt belopp: 462 550 kr 
Beviljat belopp: 462 550 kr 
Beskrivning: Påstigande/Avstigande har ökat vid busshållplatsen (fd Tages 
Värdshus) i Bångbro. Genom att uppgradera busshållplatsen och få den än mer 
tillgänglig och väderskyddad skapas goda förutsättningar för ökat kollektivt resande. 
Idag är hållplatsen inte tillgänglighetsanpassad och uppfyller inte kraven på en 
hållplats med fler än 20 påstigande. Ansökan stämmer överens med de mål som är 
uppsatta när det gäller vilka hållplatser som behöver anpassas.  

3.5.9 Informationssystem terminaler och knutpunkter 

Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: 9 075 000 kr 
Beviljat belopp: 9 075 000 kr 
Beskrivning: För att förbättra informationen till våra resenärer på terminaler och 
knutpunkter finns behov av att investera i skärmar/skyltar för att kunna ge 
information om:  
– Avgångar för linjer, planerad tid 
– Avgångar för linje i realtid (förutsätter att system för detta finns) 
– Störningsinformation 
Projektet omfattar terminaler och knutpunkter i Askersund, Kumla, Örebro och 
Lindesberg. 
Förväntad nyttoeffekt: Ökad kundnöjdhet genom förbättrad informationsspridning 
till resenärer om utbud och eventuella störningar, vilket på sikt även leder till fler 
resenärer. 
Förbättring och förenkling för resenärer att på knutpunkt/terminal orientera sig och 
hitta avgångshållplats.  
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3.5.10 Hållplatskurer  

Sökande: Region Örebro län 
Ansökt belopp: 1 305 450 kr 
Beviljat belopp: 1 305 450 kr 
Beskrivning: I den regionala kollektivtrafiken i Örebro län finns idag cirka 2 200 
hållplatser. Av dessa har omkring 200 stycken minst 20 påstigande per dag. Dessa 
ska, enligt Region Örebro läns riktlinjer, Hållplatshandboken, vara utrustade med 
väderskydd. Satsningen omfattar utbyte av äldre väderskydd samt uppförande av 
väderskydd där sådana idag saknas. Totalt omfattar ansökan 32 väderskydd.  
Hpl nr Ort/Hållplatsnamn   Kurtyp   antal 

125060 Villingsberg    Centa, Euro 2   1 
125060 Villingsberg    Centa, Euro 2  1 
196155 Karlskoga lasarett (längs väg 205) Tejbrant  1 
198525 Centrumleden    Tejbrant  1 
120070 Raka vägen    Centa, Euro 3  2 
145190 Guldsmedshyttan   Centa, Euro 3  1 
145770 Hällaboda    Centa, Euro 2  1 
147060 Södra kyrkogården   Centa, Euro 2  1 
147090 Ryavägen    Centa, Euro 2   1 
132500 Bruket Norra    Centa, Euro 3  1 
132510 Vändplan Garphyttan   Centa, Euro 2  1 
132420 Norra Latorp     Centa, Euro 2  1 
132345 Vintrosa centrum    Centa, Euro 2  2 
133100 Haga Hidingebro    Centa, Euro 3  2 
133220 Brånsta     Centa, Euro 2  1 
133290 Fjugesta Sannabadet   Centa, Euro 2 el 3 2 
131900 Klunkhyttan    Centa, Euro 2  2 
131890 Lekhyttan    Centa, Euro 2  2 
136360 Glanshammar kyrka   Centa, Euro 3  1 
134250 Lilla Ässkogsvägen   Centa, Euro 3  2 
130080 Erstorp     Centa, Euro 2  1 
195090 Skiffergatan    Tejbrant  1 
191570 Gnejsvägen    Tejbrant  1 
101940 Stockshammar     Centa, Euro 2  1 
100060 Högalund    Centa, Euro 2  1 
 

Förväntad nyttoeffekt: En höjd standard ökar attraktiviteten och lockar på så sätt 
även fler resenärer till kollektivtrafiken.  
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3.5.11 Ombyggnation av hållplats Glanshammar kyrka 

Sökande: Örebro kommun  
Ansökt belopp: 364 000 kr  
Beviljat belopp: 364 000 kr  
Beskrivning: I samband med byggnation av cykelväg mellan Örebro och 
Glanshammar kommer ombyggnation ske vid ett antal hållplatser längs sträckan 
Örebro – Glanshammar. Cykelvägen ska också gå genom Glanshammar och i 
samband med det ska även hållplatsen vid Glanshammars skola förbättras.  
Det som behöver göras för att höja nivån på den hållplatsen är: 

– Byta ut nuvarande väderskydd 
– Tillgänglighetsanpassa hållplatsen 
– Se över och förbättra belysningen 
– Se över och fräscha till kantstenar 
– Lägga en ny toppbeläggning på parkeringsytan 
– Montera cykelställ med låsbarhet mot ram 

Idag är hållplatsen inte tillgänglighetsanpassad och uppfyller inte kraven på en 
hållplats med fler än 20 påstigande (hållplatsen har idag drygt 80 påstigande per dag). 
Ansökan stämmer överens med de mål som är uppsatta när det gäller vilka hållplatser 
som behöver anpassas.  

 
Plats för hållplats. 
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3.5.12 Cykelparkering och servicestation för cykel Örebro resecentrum 

Sökande: Örebro kommun 
Ansökt belopp: 2 500 000 kr 
Beviljat belopp: 2 500 000 kr 
Beskrivning: På resecentrum har sedan tidigare cykelparkeringarna på östra sidan, i 
nordost samt på nordvästra sidan byggts om. Det som återstår är den fjärde 
parkeringen, den i sydväst. Den används av många cyklister från stans västra delar. 
Denna parkering är varken trygg eller speciellt inbjudande att parkera sin cykel på. 
För att göra denna yta mer säker och användarvänlig vill kommunen sätta upp nya 
säkrare cykelställ, sätta upp cykeltak över parkeringen och se över och bättra på 
belysningen. Dessutom avser kommunen att höja standarden genom att sätta upp en 
ny form av servicestation för cykel, som inte tidigare provats i Örebro. Den planeras 
ha funktioner som luftpump, vatten för spolning av cykeln, vatten för vattenflaskan, 
möjlighet att hänga upp cykeln, vissa verktyg, papperskorg samt en cykelkarta.  
Förväntad nyttoeffekt: Det kollektiva resandet förväntas öka när resenärer kan låsa 
fast sina cyklar på ett säkert sätt. En cykelservicestation kan underlätta att hela resan 
görs så hållbart som möjligt och stärka resecentrum som transportnod i 
Örebroregionen. Stationen kan också bidra till att höja statusen på cykeln som 
färdmedel. 
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4. Hur väl stämmer åtgärderna överens 
med den överenskomna inriktningen? 

År Totalt ansökt belopp (kr) Tillgängligt medel (kr) 

2013 54 107 625  6 346 875 

2014 39 662 500 9 474 075 

2015 25 853 640 16 256 500 

2016 37 803 559 16 491 677 

2017 22 288 000 16 602 000 

Summa 179 715 324 65 171 127 

 
Tabellen ovan visar att medel inte funnits för att tillgå alla ansökta åtgärder. Mot 
bakgrund av detta har prioriteringar behövts göras. De åtgärder som prioriterats är 
åtgärder som först och främst uppfyller kraven för att vara beviljade medel, det vill 
säga åtgärder som leder till restidsförkortningar mellan länets kommunhuvudorter och 
Örebro, eller till andra satsningar inom kollektivtrafiken som skapar regionalt 
mervärde.  Även om åtgärder uppfyller kraven för att bli beviljade medel så har det 
varit hård konkurrens, vilket medfört att de åtgärder som bedömts effektivare har 
prioriterats. Särskilt för åren 2013, 2014 och 2016 överskred ansökningarna de 
tillgängliga medlen.  
 
Många av åtgärderna som blivit beviljade medel syftar till att underlätta ”hela resan”, 
och bytet mellan cykel, tåg och buss genom pendlarparkeringar, cykelinfrastruktur, 
informationssystem. Genom att underlätta för cyklister så skapar man bättre 
förutsättningar för att lämna bilen hemma. Säkra bilparkeringar bidrar till att fler tar 
bilen till stationen och tåg därifrån, snarare än bilen hela vägen. Informationssystem 
ökar kundnöjdheten genom förbättrad informationsspridning till resenärer om utbud 
och eventuella störningar. Det leder till förbättring och förenkling för resenärer att på 
knutpunkt/terminal orientera sig och hitta avgångshållplats, vilket på sikt även leder 
till fler resenärer.  
 
Ibland blir inte resultatet som planerat. Objektet E-handel från 2013 syftade till att 
skapa kortare restider genom att fler skulle ladda sina resekort på webben istället för 
på bussen. Idag kommer cirka 3 procent av intäkterna från webbsidan, medan cirka 40 
procent av intäkterna fortfarande kommer från köp på bussen. Efter löning är det köer 
på bussarna för att fylla sitt periodkort där, vilket orsakar förseningar i 
kollektivtrafiken. Webbplatsen uppfattas av många som statisk och undermålig. 
Andra län med samma leverantör har redan tagit bort denna funktion.   
 
Flera av åtgärderna har beviljats medel för att höja komfort och göra resandet enklare 
och trevligare genom att höja standarden på resecentrum med väntsalar, toalett, 
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caféer, osv. En höjd standard ökar attraktiviteten och lockar på så sätt även fler 
resenärer till kollektivtrafiken. Upprustade hållplatser ökar både säkerheten och 
komforten, och bidrar till en ökad attraktionskraft för kollektivtrafiken. 
Laxå kommun menar att de, efter iordningställandet av de första etapperna av Laxå 
Resecentrum, tydligt har märkt att resandet med framförallt tåg har ökat. Det visar 
också resande-statistiken som Tåg i Bergslagen har.  
 
Det är få åtgärder som i ansökan har restidsvinst som argument för sitt objekt. Ett av 
dem bussgatan i Nora, där restiden mellan Örebro och Nora förväntades förkortas 
med cirka en minut. En annan åtgärd är Karlskogas informationsskyltar, 
cykelgaragelås och parkeringsautomat till pendlarparkering. De menade att när 
resenären enklare kan se vart den skall gå på bussen och att de kan se det från långt 
håll, förväntas en restidsvinst. En restidsvinst kan också, menade Karlskoga kommun, 
komma ur att resenären kan lita på att det kommer finnas en parkeringsplats vid den 
ena pendlarparkeringen då det finns en automat som säkerställer platser på ett helt 
annat sätt. Kommunen blev inte beviljade medel för parkeringsautomaten.  
 
Sammanfattningsvis visar ansökningsomgångarna att det funnits ett stort intresse 
bland kommunerna att utveckla och förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Det 
kompletterande uppdraget har av allt att bedöma påskyndat arbetet enormt när det 
gäller att skapa en attraktiv kollektivtrafik i länet. 






	KALLELSE KS
	5 Trafikanalys Hällefors tätort
	6 Utredning naturbadplatser
	7 Nybyggnation av förskola
	8 Markköp till utveckling av Lärkans förskola
	9 Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4
	10 Ansökan om regionala tillväxtmedel för testbädd
	11 Ansökan om projektmedel för Informationscenter
	12 Inventarier ny förskola
	13 Deltagande i projekt Familjekompis
	14 Utskottsinitiativ för fortsatt förebyggande samarbetemed polisen
	15 Övrigt, simskola
	20 Redogörelse satsning Citybaneavtalet
	24 delegeringsbeslut

